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ProGoeldi – Projetos prioritários em busca de recursos 

 

 

 Apresentamos um primeiro conjunto de projetos. Consulte-nos sobre os 

valores e como contribuir, a saber: 

 

Projeto 1 – Caminho das Pedras – patrimônio mineral do Pará 

Exposição temporária nas alamedas do Parque Zoobotânico sobre os principais 

minérios que compõem o patrimônio mineral do Pará.  

 

Projeto 2 – Sinalização do Parque Zoobotânico (etapa pioneira) 

Etapa pioneira de revitalização da sinalização do Parque Zoobotânico. 

 

Projeto 3 – Instalação do Recinto do Pirarucu 

Instalação do recinto do pirarucu no Parque Zoobotânico. 

 

Projeto 4 – Abertura e manutenção do Aquário Jacques Hubert 

Abertura e manutenção do mais antigo aquário do Brasil 

 

Projeto 5 – Preparação do Muro para a pintura 

Obras de reparo e preparação para o muro 

 

Projeto 6 – Revitalização dos recintos das aves 

Obras de substituição dos recintos atuais por locais mais adequados 

 

Projeto 7 – Quartas no Museu  

Evento mensal de cultura e ciência no Auditório do Parque Zoobotânico.  

 

Projeto 8 – Espaço de Educação Ambiental (Recinto Raízes) 

Revitalização do espaço dedicado a educação ambiental 

 

Projeto 9 – Recinto e berçário das preguiças 

Revitalização do espaço e do berçário de apoio 
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Observação geral: os projetos que incluem obras podem sofrer revisões de valores 

em função de atualização de orçamentos e exigências dos órgãos fiscalizadores. 

Estes incluem menção ao fato de que, em alguns casos é preciso aprovação do 

IPHAN e IBAMA em determinados casos. 

 

Benefício fiscal: como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – 

OSCIP o Instituto Peabiru poderá receber doações e emitir recibo que podem ser 

considerados como despesa. Isto resulta em um incentivo fiscal proporcional a 33% 

do valor investido na ação. Caso necessário, solicite mais informações. Outros 

benefícios fiscais podem ser analisados caso a caso (inclusão na Lei Rouanet e 

outros). 
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Projeto 1 – Caminho das Pedras – patrimônio mineral do Pará 

Exposição temporária nas alamedas do Parque Zoobotânico sobre os principais 

minérios que compõem o patrimônio mineral do Pará  

 

1. Justificativa: No Pará estão algumas das mais importantes províncias minerais 

do Brasil e mesmo do planeta. O paraense, por sua vez pouco conhece sobre o 

patrimônio mineral. 

 

2. Público: Estudantes e professores do ensino médio e superior, meio científico, 

público em geral (400 mil visitantes/ano). Serão buscadas parcerias com centros 

de ensino e cultura para difusão do projeto. 

 

3. Objetivo: Apresentar a importância e a diversidade do patrimônio mineral do 

Pará. 

 

4. Características do projeto: Distribuição de 10 pedestais acompanhados de 

painéis explicativos, em área aberta no interior do Parque Zoobotânico, em local 

de fácil visibilidade aos visitantes. 

 

5. Atividades: Entre as atividades estão: a. Projeto de pesquisa, museográfico e de 

identidade visual; b. Seleção dos exemplares de minérios para exposição; c. 

Recuperação da área do exemplar de minério de ferro doado pela Vale na década 

de 1980; d. confecção de pedestais, sinalização e peças de apoio; e. Evento de 

abertura. A princípio, estima-se apresentar 10 minérios mais relevantes do 

patrimônio regional. 

 

6. Local: Alamedas do Parque Zoobotânico. 

 

7. Benefícios aos financiadores: Durante o período do apoio (15 meses) está 

prevista a assinatura com o logotipo do financiador nos seguintes espaços: 

a. Sinalização no Parque: placa geral da exposição, uma placa por minério 

apresentado (junto ao pedestal) 

b. Meio eletrônico – Banner eletrônico (para divulgar exposição); banner 

eletrônico (convite de inauguração); hot-site da exposição; página no 

web-site do ProGoeldi; 

c. Meio impresso – Press-release (previstos 3 releases); 

Outros benefícios, como monitores, catálogo do evento, vídeo do evento, cartilhas, 

jogos e outros podem ser estudados e incluídos no orçamento preliminar. 

 

8. Cronograma: projetos e instalação – 3 meses, exposição temporária – 12 meses;  
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Projeto 2 - Sinalização do Parque Zoobotânico (fase inicial) 

Etapa pioneira de revitalização da sinalização do Parque Zoobotânico. 

 

1. Justificativa: O Parque Zoobotânico necessita de um novo sistema de 

sinalização, pois diversas placas e outros itens de sinalização estão ilegíveis, 

desgastadas, há diferentes padrões utilizados etc. 

 

2. Público: público em geral, os visitantes estão estimados em mais de 400 mil 

pessoas ao ano, numero que certamente se amplia na medida que o Museu 

comemora 150 anos e o Parque apresenta melhorias; 

 

3. Objetivo: criar novo sistema de sinalização do Parque Zoobotânico nos 

padrões de instituições desta natureza para oferecer uma experiência valiosa a 

seus visitantes. A ação inicial prioriza as placas de orientação. Será realizado 

o que for possível com a verba abaixo proposta. 

 

4. Atividades: Este projeto contempla a etapa pioneira de 1 ano (12 meses) de 

recuperação e revitalização da sinalização considerada mais crítica. Estão 

previstos: a. projeto de sinalização; b. Pesquisa e design gráfico das placas; c. 

confecção das placas; e d.Instalação das placas.   

 

5. Parcerias: Departamento de Museologia (CMU) do Museu Goeldi, e 

Mapinguari Design.  

 

6. Benefícios aos financiadores: Assinatura com o logotipo do financiador por 

24 meses nos seguintes espaços, que serão detalhados no projeto de 

sinalização: 

a. Nas placas e demais itens de sinalização; 
b. Meio eletrônico – Banner eletrônico sobre projeto; página do evento 

no web-site do ProGoeldi; 

c. Meio impresso – Folder para lançamento, Press-release (3 ao longo 

do projeto);  

d. Outros meios – a definir 

Obs.: poderá ser organizado evento de inauguração, sendo que os custos deste evento 

serão por conta do financiador 
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Projeto 3 – Instalação do Recinto do Pirarucu 

Instalação de novo recinto para o pirarucu no Parque Zoobotânico. 

 

1. Justificativa: O Parque Zoobotânico possui exemplares da fauna e flora entre os 

mais característicos da região. Uma das espécies-ícone que não está presente no 

momento, por falta de recinto adequado, é o pirarucu (Arapaima gigas). 

 

2. Público: público em geral, os visitantes estão estimados em mais de 400 mil 

pessoas ao ano, numero que certamente se amplia na medida que o Museu 

comemora 150 anos e o Parque apresenta melhorias; 

 

3. Objetivo: Criar recinto para o pirarucu adequado para as exigências da espécie e 

de fácil visitação.  

 

4. Atividades: O Museu possui um projeto básico, com orçamento preliminar, 

apresentado a seguir. Serão objeto do presente projeto: a. Projeto detalhado, com 

orçamento revisto; b. Autorização de órgãos competentes (a pedido do Museu); 

c. Contratação de empresa para execução da obra – fundações, construção, 

impermeabilização, pintura etc.; d. Instalação de equipamentos; e. Sinalização; f. 

Período de teste e de adaptação dos animais; g. Confecção de vídeo e fotografias 

sobre o projeto; h. Evento de Inauguração. 

 

5. Cronograma: O prazo previsto de obras é de 6 meses. Além disto, há o prazo 

para a autorização pelo IBAMA e Iphan, não contabilizado nos 6 meses de obra e 

para o qual não é possível prever a duração. 

 

6. Local: Parque Zoobotânico, junto ao Aquário, no antigo recinto do peixe-boi. 

 

7. Benefícios aos financiadores: Durante o período de 2 anos (24 meses),  desde o 

início das obras, o financiador terá a exposição de seu logotipo associado ao 

Recinto do Pirarucu. Caso o tempo de autorização se prolongue não haverá 

prejuízo para a exposição da marca do financiador, nos seguintes espaços: 

a. Sinalização: Na placa do recinto, com destaque; 

b. Meio eletrônico – Banner eletrônico sobre iniciativa; página do pirarucu, 

no web-site do ProGoeldi; vídeo sobre o projeto (5 minutos); 

c. Meio impresso – Press-release (2); 

d. Outros meios –  2 Banners no local do evento de inauguração. 
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Projeto 4 – Abertura e manutenção do Aquário Jacques Huber 

Abertura e manutenção do mais antigo aquário do Brasil 

 

1. Justificativa: O Aquário do Parque Zoobotânico é o mais antigo do Brasil, e 

possui exemplares da fauna entre os mais característicos da região entre peixes, 

répteis e anfíbios.  

 

2. Público: público em geral, os visitantes estão estimados em mais de 400 mil 

pessoas ao ano, numero que certamente se amplia na medida que o Museu 

comemora 150 anos e o Parque apresenta melhorias; 

 

3. Objetivo: Reabrir o Aquário após a revitalização. Este ficou fechado por 10 anos 

e oferece importante atrativo para visitação.  

 

4. Atividades: Estão previstas: a. pequenas obras para abertura do Aquário, e uma 

verba para sua manutenção mensal.; b. Contratação de empresa de segurança; c. 

Evento de abertura; d. Sinalização interna e externa; e. contratação de monitores; 

f. Divulgação. 

 

5. Cronograma: O prazo previsto de obras e para abertura do Aquário é de até 3 

meses, e autorização para abertura pelo IBAMA. O projeto está previsto para 

manutenção por um total de 12 meses.  

 

6. Benefícios aos financiadores: Durante o período de 1 ano (12 meses),  desde o 

início das obras, o financiador terá a exposição de seu logotipo associado ao 

Aquário, nos seguintes espaços: 

a. Sinalização: Na placa externa e na placa interna do recinto; 

b. Meio eletrônico – Banner eletrônico sobre iniciativa; página do aquário 

no web-site do ProGoeldi; vídeo sobre o projeto (5 minutos); 

c. Meio impresso – Press-release (4, sendo dois ao ano); 

d. Outros meios –  2 Banners no local do evento de inauguração. 
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Projeto 5 – Preparação do Muro para pintura  

 

Justificativa – Museu Goeldi, através do ProGoeldi, fechou parceria com a empresa 

Coral para pintura do Muro do Parque. Para tal, é necessário preparar o muro para a 

pintura. 

 

Recursos para: 

 Verba para preparação do muro 

 Tinta – Coral doará tinta 

 Pintura – Coral mobilizará pintores para ato 

 Supervisão da ação e coordenação de parcerias 
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Projeto 6 – Revitalização dos recintos das aves 

Obras de substituição dos recintos atuais por locais mais adequados 
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Projeto 7 – Quartas no Museu  

Evento mensal de cultura e ciência no Auditório do Parque Zoobotânico.  

  
Justificativa: Belém carece de espaços para a divulgação científica, debate público 

sobre principais temáticas regionais. O Museu possui excelente estrutura e seu 

anfiteatro pode retomar o papel de expoente cultural e cientifico que sempre teve. 

  

Público: Formadores de opinião, público interessado em cultura, ciência,  estudantes 

e professores do ensino superior, pesquisadores em geral. Serão buscadas parcerias 

com centros de ensino e cultura para difusão do projeto. 

  

Objetivo: Realizar ciclo de eventos de caráter cultural e científico abordando 

diferentes temáticas nas quais o Museu se insere. 

  

Atividades: Ciclo de eventos mensais gratuitos (palestras, debates, atividade 

cultural), às primeiras quartas-feiras de cada mês, às 19.00 às 21.00 horas. Os 

eventos contarão com pesquisadores do Museu, convidados de organizações 

parceiras e representantes da cultura regional e nacional. O projeto poderá ser 

iniciado em 15 dias após firmado termo de doação.   

  

Local: Auditório Alexandre Rodrigues Ferreira, para 106 lugares, do Parque 

Zoobotânico, com acesso direto à Av. Magalhães Barata. haverá à disposição dos 

ouvintes café de boas-vindas (limitado a 100 lugares). 

  

Parcerias: Além do Museu Goeldi, serão convidados parceiros na área científica e 

cultural para apoiar e participar da iniciativa; 

  
Benefícios aos financiadores: Durante o período do apoio assinatura com o logotipo 

do financiador nos seguintes espaços: 

Meio eletrônico – Banner eletrônico (convite); página do evento no web-site do 

ProGoeldi, documentos eletrônicos de divulgação; 

Meio impresso – Press-release (2); 

Outros meios –  2 Banners no local do evento; Projeção do Banner eletrônico no 

Auditório enquanto o evento não inicia; 
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Projeto 8 – Espaço de Educação Ambiental (Recinto Raízes) 

Revitalização do espaço dedicado a educação ambiental 

 

 

 

Projeto 9 – Recinto e berçário das preguiças 

Revitalização do espaço e do berçário de apoio 

 


