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ABERTURA DO VII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ÓLEOS ESSENCIAIS
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É com grande alegria e com muita honra que participo desta solenidade de abertura do VII
Simpósio Brasileiro de Óleos Essenciais, aqui na cidade de Santarém, Pará, sede da nossa
Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, organizadora do evento, que inclui conferências,
painéis e outras atividades, e que representa o grande momento para serem discutidas as
oportunidades e os entraves da sustentabilidade da cadeia produtiva das plantas aromáticas e
medicinais, pesquisa, desenvolvimento, inovação, legislação, cultivo, produção, processamento,
controle de qualidade e o mercado dos óleos essenciais.
É um evento de grande importância para os estudantes de graduação, de pós-graduação e
profissionais interessados no tema, motivo pelo qual saudamos efusivamente, na pessoa do professor
Lauro Barata, toda a Comissão Organizadora deste Simpósio.
Hoje, para melhor marcar a abertura deste evento, registramos uma data muito especial para
todos nós que fazemos e vivemos a Universidade. Neste 15 de outubro, queremos homenagear todos
os professores e professoras, especialmente os da UFOPA, que, nesta bela região, dedicam suas
vidas ao cumprimento da importante missão de transmitir conhecimentos, fortalecer vínculos,
despertar talentos, acolher e agregar toda a comunidade acadêmica a favor da Educação e do
desenvolvimento desta região.
Continuem sempre entusiasmados nessa caminhada, guiando seus alunos pelo mundo das
letras, dos números, das artes, da ciência, da natureza, da convivência, dos valores éticos e do
respeito ao outro.
A UFOPA, a primeira Universidade Federal com sede no interior da Amazônia, não pode
abdicar da sua vocação amazônica.
Este Simpósio, na sua sétima edição, veio até nós, ao encontro da Amazônia, com a
finalidade de promover a interação entre a pesquisa acadêmica e o setor produtivo, visando contribuir
para o desenvolvimento da cadeia produtiva dos óleos essenciais, primando pelo uso adequado dos
recursos naturais da maior floresta tropical do mundo. Para nós isto significa a adição de valor aos
produtos da terra, sua qualificação e posterior comercialização, trazendo benefícios para a região,
com a oportunidade para o desenvolvimento de novos produtos da Amazônia, que deve levar em
conta um mercado nacional e internacional ávido de novidades da floresta tropical.
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A Amazônia tem estimadas 33 mil espécies de plantas floríferas, entre elas as odoríferas, que
fazem parte do cotidiano amazônico. Usadas desde tempos imemoriais pelos povos indígenas, foram
apropriadas pelos brancos e seus descendentes caboclos e ribeirinhos, urbanos, classe média ou alta
que as utilizam na alimentação, na medicina, na cosmética natural, na perfumaria e nos rituais da
Aromaterapia Amazônica.
O uso de plantas da floresta Amazônica é uma alternativa real para suprir um mercado
mundial de óleos essenciais de 2 bilhões de dólares, onde o Brasil participa como terceiro exportador
e décimo importador.
O cultivo de plantas aromáticas e medicinais em áreas degradadas na Amazônia, além da
recomposição com espécies nativas, gera trabalho e renda familiar.
Portanto, este mercado apresenta-se como uma oportunidade para o desenvolvimento de
matérias-primas para cosméticos, perfumes, fitoterápicos e fármacos baseados em matérias-primas
de plantas aromáticas e medicinais da Amazônia.
Nossa Universidade segue a política de melhorar a qualidade do ensino e envolver a
Instituição em ações de empreendedorismo regional, como solução para uma Amazônia rica na
diversidade dos seus produtos naturais.
Assim, a UFOPA, ainda na sua fase de administração pro tempore, já caminha firme na sua
missão de promover modelos curriculares inovadores, com a excelência acadêmica e de gestão, e de
produção e de socialização de conhecimentos no sentido de formar cidadãos capazes de transformar
a realidade social da região e profissionais em sintonia com as necessidades da sociedade, com a
valorização da diversidade cultural e contribuições inovadoras para o avanço científico e tecnológico
da região Amazônica, além do esforço de fomentar a formação de valores éticos e democráticos,
inclusão social e desenvolvimento sustentável.
Entre os objetivos estratégicos da UFOPA, temos dado ênfase à atração e fixação de pessoal
qualificado, infraestrutura física e tecnológica, integração com a sociedade, produção de
conhecimento e ampliação de oportunidades para a sociedade no ensino de graduação e de pósgraduação.
Os avanços da nossa Universidade incluem o aperfeiçoamento do Corpo Docente, com um
número de 141 doutores e 121 mestres, além da elevação da quantidade e da qualidade do Corpo
Técnico-Administrativo, hoje totalizando 324 servidores, sendo que destes 75% com nível superior.
Só para ilustrar, a Universidade Federal do Pará, levou trinta anos para superar a barreira dos cem
doutores. E a UFOPA, com menos de quatro anos, já possui um número superior a 140 doutores,
afora o Corpo Discente, somando hoje oito mil alunos, incluindo de graduação, alunos do PARFOR e
alunos de pós-graduação.
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Entre as mais significativas conquistas alcançadas neste curto período temos a destacar
especialmente os avanços na pós-graduação, que já contabiliza cinco mestrados e dois doutorados,
sendo um destes doutorados em parceria com a UNICAMP; além dos claros avanços na pesquisa e
desenvolvimento, com a implantação dos Núcleos de Inovação Tecnológica e do Parque de Ciência e
Tecnologia do Tapajós.
Nós estamos vendo nascer uma nova universidade em pleno interior da Amazônia, e que
avança para se consolidar científica e tecnologicamente, promovendo a sua inserção em seus meios
sociocultural, socioeconômico e regional, em consonância com sua concepção inovadora, que
apresenta um inspirado modelo acadêmico com ênfase na interdisciplinaridade.
Os dados, citados de forma rápida, nos mostram que estamos diante de uma Universidade
promissora, que tem avançado na construção da sua infraestrutura, na consolidação dos seus
programas, incluindo tanto a graduação como a pós-graduação, na atração de pessoal qualificado
para seus quadros, principalmente doutores, e na expansão das oportunidades educacionais na
região.
Ao sediar este importante evento, esperamos alcançar os objetivos que visam à interação
entre a pesquisa acadêmica e o setor produtivo, primando pelo uso adequado dos recursos naturais
da Amazônia.
Bem-vindos a todos, e que possamos encontrar neste cenário genuinamente amazônico o
ambiente propício para grandes debates, profícuas reflexões e promissores entendimentos, a partir
do diálogo técnico-científico, que nos darão novos instrumentos para avançarmos nas alternativas de
desenvolvimento.

Prof. Dr. José Seixas Lourenço
Reitor da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA
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