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 Rico em biodiversidade, o estado do Amazonas tem parte das suas atividades econômicas 

vinculadas ao aproveitamento dos recursos naturais.  Pesca,  agricultura, manejo florestal  e 

turismo  são  alguns  exemplos.  Atenta  ao  potencial  do  interior  do  estado,  a  Incubadora 

Mamirauá de Negócios Sustentáveis – projeto realizado pelo Instituto Mamirauá desde 2014, 

com  apoio  do  Governo  do  Amazonas,  por  meio  da  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do 

Amazonas (Fapeam) – busca colaborar para o desenvolvimento da região, incentivando a 

inovação e o empreendedorismo.

A Incubadora  é  um projeto  do  Instituto  Mamirauá,  unidade  de  pesquisa  do  Ministério  da 

Ciência,  Tecnologia  e  Inovação.  Um  estudo,  executado  entre  2013  e  2014,  analisou  as 

tendências e os cenários prospectivos, as competências científico-tecnológicas existentes e as 

competências  produtivas  instaladas,  além  dos  recursos  naturais  da  região.  O  material 

apresenta  as  vocações  naturais  de  Tefé  (AM)  e  do  interior,  como  recursos  florestais, 

pesqueiros, hídricos, de solo e de biodiversidade.

O  documento  destacou  que  o  “estudo  e  uso  sustentável  da  biodiversidade  pode  trazer 

importantes oportunidades de negócios na região”. A pesquisa foi realizada pela Associação 

Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) e identificou 

áreas com potencial, em relação ao desenvolvimento e ao fortalecimento de incubadoras em 

Tefé.

Josivaldo Modesto, coordenador do Núcleo de Inovação e Tecnologias Sustentáveis (Nits) do 

Instituto Mamirauá, ressaltou a importância de contribuir para uma aliança de parceiros, com 

instituições interessadas e engajadas no desenvolvimento da região, que poderá incentivar o 
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potencial  de  empreendedorismo  e  inovação  do  interior.  “Podemos  motivar  oferecendo 

oportunidades  de  interação  entre  os  empreendedores  locais  e  as  instituições  de  apoio  e 

fomento de negócios nascentes no município, trazendo os empreendedores para dentro de um 

espaço de inovação,  criando momentos networking que favoreçam o surgimento de novas 

ideias e de novos negócios, não apenas no município sede da incubadora, mas também nos 

outros da nossa área de atuação”, disse Josivaldo.

O Serviço Brasileiro de Apoio às micro e pequenas Empresas (Sebrae) é parceiro do Instituto 

Mamirauá  no  projeto.  A  gestora  do  Sebrae  Tefé,  Jeane  Soeiro  Alves,  afirma  que  “as 

incubadoras têm o papel de dar suporte técnico e gerencial às empresas nascentes, criar um 

ambiente de proteção nos primeiros anos e garantir  que venham entrar e permanecer no 

mercado, que hoje é bastante competitivo”.

Jeane comentou a importância de se intensificar o incentivo ao empreendedorismo no interior 

do Amazonas: “Não só o investimento em divulgação e incentivo por parte das instituições. 

Precisamos encontrar meios ou metodologias que façam o empreendedor entender o quanto a 

inovação é importante para o seu negócio. Empreender é ‘fazer’. Inovar é ‘fazer de forma 

diferente e produtiva’, trazendo retorno financeiro, econômico e sustentável”.Atualmente, a 

incubadora  avança  nas  primeiras  etapas  do  Centro  de  Referência  para  Apoio  aNovos 

Empreendimentos (Cerne). O Cerne é o atual modelo de gestão para incubadoras, que reúne 

quatro  níveis  de  maturidade,  o  que,  de  acordo  com Josivaldo,  “representa  um passo  da 

incubadora para se posicionar como um ambiente de inovação que atua profissionalmente e 

gera resultados expressivos para o desenvolvimento de sua região e do país. Dessa forma, 

teremos pela frente uma série de práticas-chaves previstas no Cerne, que possibilitarão, em 

curto espaço de tempo, realizarmos pelo menos duas incubações em 2016”. A meta é que até 

2017, o Instituto tenha o Cerne 1 implantado e certificado e o segundo já implantado.“No 

Cerne 1, todos os processos e as práticas estão diretamente relacionados ao desenvolvimento 

dos empreendimentos. Nesse sentido, além de processos como planejamento, qualificação, 

assessoria, seleção e monitoramento, foram incluídas práticas diretamente ligadas à gestão da 

incubadora.  Ao  implantar  esse  nível,  a  incubadora  demonstra  que  tem  capacidade  para 

prospectar,  selecionar  boas ideias e transformá-las em empreendimentos inovadores bem-

sucedidos, sistemática e repetidamente”, completou o gestor da Incubadora Mamirauá.   De 

acordo com Josivaldo, a Incubadora Mamirauá busca mapear empresários locais que estejam 

interessados em arranjos produtivos para organizar ou fortalecer cadeias de interesse, como é 

o caso das atividades relacionadas uso da biodiversidade.  “Já  iniciamos a prospecção dos 

empreendedores, que, de certa forma, alimentará um mapeamento futuro. A prospecção pode 

ser  efetuada de maneira ativa  e  passiva.  Esta  última modalidade  acontece,  por  exemplo, 

quando um empreendedor, com uma ideia de negócio, procura a incubadora porque ouviu falar 

do trabalho de assessoria que ela executa e quer nos apresentar a ideia. Logo após a sua 

visita, nós incluímos o empreendedor e a ideia no relatório de prospecção”.

Leia  a matéria na íntegra: 

http://www.mamiraua.org.br/ptbr/comunicacao/noticias/2016/4/30/intituto-mamiraua-busca-

contribuir-para-o-empreendedorismo-e-a-inovacao-no-amazonas/
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 Para contribuir com a retomada de pesquisas sobre o cultivo de juta e malva na Amazônia e 
seus  desdobramentos  sociais,  econômicos  e  ambientais,  além  de  produzir  novos 
conhecimentos sobre essas modalidades agrícolas, o pesquisador Aldenor da Silva Ferreira, 
desenvolveu um estudo com apoio do Governo do Amazonas por intermédio da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) para fazer um resgate histórico do 
cultivo dessas duas culturas no Brasil, especialmente no Amazonas, desde o final do Império.

“A  ideia  de  contar  a  história  da  juta  e  da  malva  (que  também  foi  explorada  de  forma 
industrial) é produzir novos conhecimentos acerca dessas modalidades agrícolas, corrigindo 
algumas informações equivocadas, como a que afirma que o cultivo dessas plantas só ocorreu 
na Amazônia", disse o pesquisador.
O pesquisador Aldenor da Silva Ferreira, desenvolveu um estudo com apoio do Governo do 
Amazonas  por  intermédio  da  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  do  Amazonas 
(Fapeam) para fazer um resgate histórico do cultivo de dessas duas culturas no Brasil
Com o título "Fios dourados dos trópicos: a história da cultura de juta e malva no Brasil e de 
juta na Índia", o estudo foi feito no âmbito do Programa de Apoio à Formação de Recursos 
Humanos Pós-Graduados do Estado do Amazonas (RH Doutorado) da Fapeam e concluiu que a 
cultura da juta e, mais tarde, da malva no Amazonas fizeram do Brasil o único país fora da 
Ásia a fazer concorrência à produção indiana.
No auge da produção, em 1960, mais de 60 mil famílias das áreas de várzea dos Estados do 
Amazonas e Pará viviam da extração das fibras de juta, sem contar as fábricas e prensas que 
surgiram e outras que se transferiram do Sudeste para o Norte e se instalaram em cidades 
polos, como Castanhal, Belém e Santarém, todas no Pará, e Parintins e Manaus, no Amazonas, 
fazendo o Brasil autossuficiente para importação da fibra.
De acordo com o pesquisador, a ligação com a Índia se dá por esse país ser líder mundial na 
produção de juta bruta e manufaturada e foi de lá que vieram as sementes dessa planta para o 
Brasil. Para Aldenor Ferreira, além de estudar de onde se originou a juta no Brasil, outro ponto 
que  motivou  a  pesquisa  na  Índia  foi  a  possibilidade  do  intercâmbio  entre  os  Estados  do 
Amazonas, Pará e Bengala Ocidental (na Índia), no campo da produção de fibras vegetais.
"Na Índia, eles possuem dezenas de instituições de pesquisa que trabalham exclusivamente 
com a cultura da juta e fibras similares e promovem estudos de melhoramento genético da 
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cultura, além do desenvolvimento de novos produtos feitos a partir de fibras de juta. Isso 
contribui  bastante  para as pesquisas  sobre o  desenvolvimento de juta  no Brasil",  afirmou 
Ferreira.
Para o pesquisador, o estudo pode servir como solução econômica viável frente ao cenário 
econômico atual. "Em tempos de crise econômica mundial, políticas públicas voltadas para a 
substituição das importações são estratégias de controle de saída de capital, além da geração 
de emprego e renda no campo e também nas cidades", ressaltou Aldenor Ferreira.
Estudo virou livro
O estudo resultou em um livro, também com apoio da Fapeam, publicado pela Editora da 
Universidade Federal do Amazonas (Ufam). A obra trata da vida dos trabalhadores da juta e da 
malva do Baixo Solimões e é resultado da dissertação do mestrado de Aldenor Ferreira.
"Quando a Agência incentiva e financia  pesquisadores amazonenses como eu, que sou de 
Parintins, a realizarem pesquisas com temas que interessam diretamente ao Estado, ela não 
apenas está fomentando a pesquisa, como também está ajudando a resolver os problemas 
econômicos  amazonenses.  O  tema  da  juta  e  malva  é  extremamente  importante  para  o 
Amazonas, daí a importância da Fapeam no financiamento de pesquisas que tragam resultados 
práticos e que possam ser replicados dentro do Estado de forma direta ou indireta", disse o 
pesquisador.

Leia a matéria na íntegra:

http://www.regiaoamazonica.com.br/2016/04/estudo-conta-historia-da-cultura-de.html#more

http://www.regiaoamazonica.com.br/2016/04/estudo-conta-historia-da-cultura-de.html#more
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 O cultivo da fibra juta e da planta malva no Amazonas fez do Brasil o único país fora da Ásia a 
fazer concorrência à produção indiana dos materiais. A pesquisa é realizada por Aldenor da 
Silva Ferreira
Para contribuir com a retomada de pesquisas sobre o cultivo da juta e da malva na Amazônia, 
o pesquisador Aldenor da Silva Ferreira desenvolveu um estudo com um resgate histórico 
sobre  a  cultivação  da  fibra  vegetal  juta  e  da  planta  malva  no  Brasil,  especialmente  no 
Amazonas, desde a época do final do Império.
A  pesquisa  também  tem  por  objetivo  verificar  os  desdobramentos  sociais,  econômicos  e 
ambientais do cultivo da juta e da malva, além de produzir novos conhecimentos sobre essas 
modalidades agrícolas. O estudo recebe apoio do Governo do Amazonas por meio da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).
 “A  ideia  de  contar  a  história  de  juta  e  da  malva  (que  também foi  explorada  de  forma 
industrial) foi produzir novos conhecimentos acerca dessas modalidades agrícolas, corrigindo 
algumas informações equivocadas, como a que afirma que o cultivo dessas plantas só ocorreu 
na Amazônia", disse o pesquisador.
Com o título “Fios dourados dos trópicos: a história da cultura de juta e malva no Brasil e de 
juta  na  Índia”,  o  estudo  foi  no  âmbito  do  Programa  de  Apoio  à  Formação  de  Recursos 
Humanos Pós-Graduados do Estado do Amazonas (RH Doutorado) da Fapeam.
Segundo o estudo, a cultura da juta e, mais tarde, da malva no Amazonas fizeram do Brasil o  
único país fora da Ásia a fazer concorrência à produção indiana. No auge da produção, em 
1960, mais de 60 mil famílias das áreas de várzea dos Estados do Amazonas e Pará viviam da 
extração das fibras de juta, sem contar as fábricas e prensas que surgiram e outras que se 
transferiram do Sudeste para o Norte e se instalaram em cidades polos,  como Castanhal, 
Belém  e  Santarém,  no  Pará,  e  Parintins  e  Manaus,  no  Amazonas,  fazendo  o  Brasil 
autossuficiente para importação da fibra.
De acordo com o pesquisador, a ligação com a Índia se dá por esse país ser líder mundial na 
produção de juta bruta e manufaturada e foi de lá que vieram as sementes dessa planta para o 
Brasil. Para Aldenor Ferreira, além de estudar de onde se originou a juta no Brasil, outro ponto 
que  motivou  a  pesquisa  na  Índia  foi  a  possibilidade  do  intercâmbio  entre  os  Estados  do 
Amazonas, Pará e Bengala Ocidental (na Índia), no campo da produção de fibras vegetais.
"Na Índia, eles possuem dezenas de instituições de pesquisas que trabalham exclusivamente 
com a cultura da juta e fibras similares e promovem estudos de melhoramento genético da 
cultura, além do desenvolvimento de novos produtos feitos a partir de fibras de juta. Isso 
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contribui  bastante  para  as pesquisas sobre o  desenvolvimento  de juta no Brasil",  afirmou 
Ferreira.
Segundo o pesquisador, o estudo pode servir como solução econômica viável frente ao cenário 
econômico atual. "Em tempos de crise econômica mundial, políticas públicas voltadas para a 
substituição das importações são estratégias de controle de saída de capital, além da geração 
de emprego e renda no campo e também nas cidades", ressaltou Aldenor Ferreira.
Estudo virou livro
O estudo resultou em um livro também com apoio da Fapeam, publicado pela Editora da 
Universidade Federal do Amazonas (Ufam). A obra trata da vida dos trabalhadores da juta e da 
malva do Baixo Solimões e é resultado da dissertação do mestrado de Aldenor Ferreira.
"Quando a Agência incentiva e financia pesquisadores amazonenses como eu,  que sou de 
Parintins, a realizarem pesquisas com temas que interessam diretamente ao Estado, ela não 
apenas está fomentando a pesquisa, como também está ajudando a resolver os problemas 
econômicos  amazonenses.  O  tema  da  juta  e  malva  é  extremamente  importante  para  o 
Amazonas, daí a importância da Fapeam no financiamento de pesquisas que tragam resultados 
práticos e que possam ser replicados dentro do Estado de forma direta ou indireta", disse o 
pesquisador

Leia a matéria na íntegra:
http://blogdonelsonvinencci.blogspot.com.br/
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Um grupo de trabalho, formado por técnicos do governo estadual, produtores, cientistas e 
organismos ambientais tem se reunido no Centro de Convenções Vasco Vasques, na Zona 
Centro-Sul de Manaus, desde o último dia 12, para alinhar medidas para impulsionar a criação 
de peixe em cativeiro e atrair investidores privados para o negócio, entre outras coisas.  Até o 
dia  4  de  maio,  eles  irão  formatar  propostas  em  oito  setores  prioritários:  aquicultura  e 
piscicultura,  fruticultura,  produtos  florestais  madeireiros  e  cosméticos,  além  da  área  de 
fármacos, turismo, energia e minérios, logística e comunicação.
“Esse  encontro  tem  dois  pilares:  a  expansão  do  distrito  industrial  e  a  diversificação  da 
economia com a inclusão de insumos da economia regional.  Vamos conversar com as pessoas 
do  mundo produtivo  e  com pesquisadores  que  se  dedicam sobre  o  tema para  avaliar  as 
melhorias”, ressaltou o secretário de Estado de Planejamento, Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia, Thomaz Nogueira.
Como resultado  da  política  de  incentivos  do  Governo  do  Estado,  a  piscicultura  conseguiu 
avançar  sua  produção  em 58% em cinco  anos.   Ano  passado,  a  produção  chegou  a  21 
toneladas.  A proposta é impulsionar a atividade com fins de industrialização e obter um selo 
de produto sustentável.  Até 2018, a meta é chegar a 63 toneladas.  Para isso, a estratégia 
inclui  organização  da  cadeia  produtiva,  expansão  da  assistência  técnica  e  a  busca  por 
financiamentos externos,  além de melhorar  o escoamento e  a energia elétrica.   Atrair  os 
investidores é etapa primordial, afirma o secretário de Estado de Produção Rural, Sidney Leite.
“Precisamos atrair os investidores.  Essa proposta do Governo do Estado tem esse objetivo, de 
consolidar a cadeia, e um maior aporte de recursos.  Nesse momento, a gente tem dificuldades 
em função da crise econômica, mas o governo vem trabalhando no sentido de capitanear 
outras fontes.  Agora mesmo estamos trabalhando em cima de um projeto que visa buscar 
recursos externos para que a gente possa ampliar e atingir essa meta e aumentar a produção 
e a produtividade”, disse.
A proposta é estimular a atividade em áreas que sofreram desmatamento, tanto projetos em 
tanque escavado e em tanque rede.  Cidades da Região Metropolitana de Manaus, municípios 
do médio Amazonas e do Sul do Estado estão incluídos no mapa de negócios que vem sendo 
trabalhado para apresentar ao empresariado.
Entre as medidas para impulsionar o setor,  está a criação do Fundo Estadual  de Pesca e 
Aquicultura.   O novo fundo vai  guiar  recursos financeiros para o fomento,  conservação, e 

Sim

Não

Sim Não

data:30
data:30


desenvolvimento tecnológico, econômico e social  da pesca e aquicultura no Amazonas.  A 
proposta está sendo encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado.
“Vamos trabalhar a cadeia produtiva e resolver a questão do insumo, que é algo que tem sido 
sempre colocado pelos criadores e produtores com óbices.  A outra questão é que vamos 
trabalhar tanto com a agricultura familiar, quanto com médios e grandes produtores.  Fazer a 
integração: ter  um grande produtor,  integrado aos pequenos.   Ver também a questão do 
beneficiamento, os frigoríficos, as fábricas de gelo, para que a gente possa fazer isso e agregar 
valor ao produto”, ressaltou Sidney Leite.
As  jornadas  de  Desenvolvimento  são  um  desdobramento  do  Fórum  Matriz  Econômica 
Ambiental, realizado em de março com a participação de embaixadores e diplomatas de dez 
países, pesquisadores e ambientalistas.  “Nesse primeiro instante é ouvir o empresário, quais 
são as suas carências, as suas preocupações.  A partir daí, tem todo um marco legal do ponto 
de vista ambiental, do ponto de vista tributário, do ponto de vista da produção científica”, 
afirmou o secretário Thomaz Nogueira.
- See more at: http://gvces.com.br/governo-do-amazonas-quer-selo-de-produto-sustentavel-
para-a-piscicultura?locale=pt-br#sthash.FaL3YtBv.dpuf

Leia a matéria na íintegra:
http://gvces.com.br/governo-do-amazonas-quer-selo-de-produto-sustentavel-para-a-
piscicultura?locale=pt-br
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A 200 quilômetros da desembocadura do rio Amazonas, escondido sob a espessa pluma de 
sedimentos transportada pelo maior rio do mundo, há um enorme e riquíssimo recife.
Enorme porque até o momento é sabido que se estende por, no mínimo, 900 km da costa, 
entre o Maranhão e a Guiana Francesa.  E riquíssimo por estar repleto de espécies endêmicas, 
muitas das quais desconhecidas, como esponjas gigantes com até 2 metros de diâmetro e que 
pesam mais de 100 kg.
“Encontrar  esse  recife  foi  uma grande  surpresa”,  disse  Michel  Michaelovitch  de  Mahiques, 
professor  no Instituto  de Oceanografia  da Universidade de São Paulo  (IO-USP) e um dos 
pesquisadores  envolvidos  na  descrição  do  novo  hábitat  marinho.   “A  característica  mais 
importante é que ele está em um local improvável.  Nunca se procurou estruturas recifais em 
desembocadura de rio.  É uma quebra de paradigma.”
O anúncio da descoberta está no artigo An extensive reef system at the Amazon River mouth, 
publicado na Science Advances, da American Association for the Advancement of Science.
A  pesquisa,  liderada  por  Carlos  Eduardo  de  Rezende,  da  Universidade  Estadual  do  Norte 
Fluminense, e por Fabiano Thompson, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conta com 
cientistas de diversas universidades brasileiras.
O sonar de varredura utilizado na pesquisa foi  adquirido com apoio da FAPESP durante o 
projeto “Incremento da capacidade de pesquisa em oceanografia no Estado de São Paulo”, que 
está inserido no Programa FAPESP de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais.  A pesquisa 
contou com apoio do CNPq, Capes, Faperj e de outras instituições.
Thompson também destaca o inusitado da descoberta.  “Os livros-texto ensinam que não há 
formação recifal na desembocadura de rios como o Ganges, o Orinoco ou o Amazonas, por 
causa de suas condições.  Falta luz, por exemplo”, disse.
A falta de luminosidade se explica pela espessa pluma de sedimentos e de matéria orgânica 
que esses grandes rios despejam incessantemente nos oceanos, tornando as águas quase 
impenetráveis à luz solar.  Sem luz solar não pode haver fotossíntese, que é a base da cadeia 
alimentar nos recifes de coral das águas tropicais.
Sem fotossíntese, há uma redução drástica na quantidade de oxigênio em suspensão, uma vez 
que o processo é responsável pela liberação do oxigênio no meio ambiente, seja ele aéreo ou 
aquático.  Daí a ideia de que não poderiam existir recifes em desembocaduras de rios tropicais 
com grande aporte de sedimentos, os chamados rios barrentos.
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Os pesquisadores contam que tal ideia permanece válida no caso dos recifes coralinos, aqueles 
cujas estruturas são formadas pelo acúmulo do esqueleto de corais mortos e que dependem da 
fotossíntese.  Ocorre que recifes coralinos não são os únicos tipos de recifes.  Há também os 
recifes formados por esponjas e algas calcárias.  E é exatamente esse o caso do grande recife 
que floresce entre 60 e 120 metros de profundidade, a cerca de 200 quilômetros da foz do rio 
Amazonas.

 

A maior parte dos 300 mil m3 de água barrenta que o Amazonas despeja a cada segundo no 
Atlântico é carregada pelas correntes marítimas na direção norte e isso contribui para o novo 
recife não ser homogêneo, destacam os cientistas.

Corais e esponjas gigantes

O recife agora descoberto é dividido em três setores.  O setor norte, que vai do Amapá até a  
Guiana  Francesa  e  além  (os  pesquisadores  acreditam  que  ele  prossegue  nas  águas  do 
Suriname), é o que se formou abaixo de uma pluma permanente cuja espessura chega aos 25 
metros de profundidade.  Abaixo desta pluma, a luminosidade é de apenas 2%.  Em tais 
condições praticamente não há fotossíntese.  Apesar disso, há coral, esponjas gigantes, peixes 
e lagostas.
O setor norte é o mais interessante do ponto de vista científico, justamente por ser o mais 
improvável.  Na falta de fotossíntese, os pesquisadores já sabem que a cadeia alimentar é 
baseada na quimiossíntese, a capacidade que algumas bactérias muito simples têm de usar 
compostos  nitrogenados  e  amônia  para  produzir  energia.   Essas  bactérias  são  a  base  de 
alimentação de microrganismos, esponjas e moluscos.
O setor central do recife, que fica diante da ilha do Marajó, caracteriza-se por uma pluma 
menos espessa que aquela do setor norte.  Sua densidade é variável e decresce na direção sul. 
A diminuição da pluma reduz o bloqueio aos raios solares.
Daí o setor central exibir uma transição entre os recifes de esponjas e algas calcárias que 
prevalecem  ao  norte  e  os  recifes  de  formação  coralina  de  águas  tropicais  claras  que 
prevalecem no setor sul, entre o Pará e o Maranhão.  É nessa região que se encontra o Parcel 
de Manoel  Luiz,  o maior recife de corais  do Atlântico  Sul,  cuja existência  é  conhecida há 
décadas, por ser o local do maior cemitério de navios do Brasil.
“Aparentemente, o recife que acaba de ser descoberto começou a se formar entre 14 mil e 12 
mil anos atrás.  Em termos geológicos, é recentíssimo”, disse Mahiques.
E a explicação é simples.  No auge da última era do gelo, há 21 mil anos, o nível do mar 
estava 130 metros abaixo do atual, com toda a plataforma continental brasileira exposta.  Com 
o derretimento das grandes calotas glaciais que cobriam boa parte do hemisfério Norte, o nível 
dos mares subiu, alagando toda a plataforma continental e criando ambiente propício para a 
colonização pelos recifes.
O novo recife  se  estende por  9  mil  km2.  “Durante as duas expedições que  fizemos em 
201(com ao Navio Oceanográfico Atlantis) e 2014 (com o Navio Oceanográfico Cruzeiro do 
Sul), ficamos ao todos 15 dias no mar e mapeamos apenas 10% dessa área.  Precisaríamos de 
mais 100 dias, ou três meses de mar, para mapear o que resta do recife,” disse Thompson.  “A 
gente está longe de entender aquele sistema.  Há inúmeros aspectos do recife que precisam 
ser estudado.”
A equipe pretende voltar em breve ao recife, usando o navio oceanográfico Alpha Crucis, o 
Cruzeiro  do  Sul,  da  Marinha  brasileira,  ou  outra  embarcação  do  Ministério  da  Ciência, 
Tecnologia e Inovação.

Leia a matéria na íntegra :
http://gvces.com.br/cientistas-descobrem-recife-oculto-pela-pluma-do-rio-amazonas?locale=pt-br
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Um grupo de trabalho, formado por técnicos do governo estadual, produtores, cientistas e 
organismos ambientais tem se reunido no Centro de Convenções Vasco Vasques, na Zona 
Centro-Sul de Manaus, desde o último dia 12, para alinhar medidas para impulsionar a criação 
de peixe em cativeiro e atrair investidores privados para o negócio, entre outras coisas. Até o 
dia  4  de  maio,  eles  irão  formatar  propostas  em  oito  setores  prioritários:  aquicultura  e 
piscicultura,  fruticultura,  produtos  florestais  madeireiros  e  cosméticos,  além  da  área  de 
fármacos,  turismo,  energia  e  minérios,  logística  e  comunicação.

“Esse encontro tem dois pilares: a expansão do distrito industrial e a diversificação 
da economia com a inclusão de insumos da economia regional. Vamos conversar com 
as pessoas do mundo produtivo e com pesquisadores que se dedicam sobre o tema 
para  avaliar  as  melhorias”,  ressaltou  o  secretário  de  Estado  de  Planejamento, 
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, 

Leia  a matéria na íntegra :
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=132445220&langid=
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Um grupo de trabalho, formado por técnicos do governo estadual, produtores, cientistas e 
organismos ambientais tem se reunido no Centro de Convenções Vasco Vasques, na Zona 
Centro-Sul de Manaus, desde o último dia 12, para alinhar medidas para impulsionar a criação 
de peixe em cativeiro e atrair investidores privados para o negócio, entre outras coisas. Até o 
dia  4  de  maio,  eles  irão  formatar  propostas  em  oito  setores  prioritários:  aquicultura  e 
piscicultura,  fruticultura,  produtos  florestais  madeireiros  e  cosméticos,  além  da  área  de 
fármacos, turismo, energia e minérios, logística e comunicação.

“Esse  encontro  tem  dois  pilares:  a  expansão  do  distrito  industrial  e  a  diversificação  da 
economia com a inclusão de insumos da economia regional. Vamos conversar com as pessoas 
do  mundo  produtivo  e  com pesquisadores  que  se  dedicam sobre  o  tema para  avaliar  as 
melhorias”, ressaltou o secretário de Estado de Planejamento, Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia, Thomaz Nogueira.

Indústria do peixe

Como resultado  da  política  de  incentivos  do  Governo  do  Estado,  a  piscicultura  conseguiu 
avançar  sua  produção  em  58% em cinco  anos.  Ano  passado,  a  produção  chegou  a  21 
toneladas. A proposta é impulsionar a atividade com fins de industrialização e obter um selo de 
produto sustentável. Até 2018, a meta é chegar a 63 toneladas. Para isso, a estratégia inclui 
organização da cadeia produtiva, expansão da assistência técnica e a busca por financiamentos 
externos, além de melhorar o escoamento e a energia elétrica. Atrair os investidores é etapa 
primordial, afirma o secretário de Estado de Produção Rural, Sidney Leite.

“Precisamos atrair os investidores. Essa proposta do Governo do Estado tem esse objetivo, de 
consolidar a cadeia, e um maior aporte de recursos. Nesse momento, a gente tem dificuldades 
em função da crise econômica, mas o governo vem trabalhando no sentido de capitanear 
outras fontes. Agora mesmo estamos trabalhando em cima de um projeto que visa buscar 
recursos externos para que a gente possa ampliar e atingir essa meta e aumentar a produção 
e a produtividade”, disse.

A proposta é estimular a atividade em áreas que sofreram desmatamento, tanto projetos em 
tanque escavado e em tanque rede. Cidades da Região Metropolitana de Manaus, municípios 
do médio Amazonas e do Sul do Estado estão incluídos no mapa de negócios que vem sendo 
trabalhado para apresentar ao empresariado.

Fundo será um dos incentivos - Entre as medidas para impulsionar o setor, está a criação do 
Fundo Estadual de Pesca e Aquicultura. O novo fundo vai guiar recursos financeiros para o 
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fomento,  conservação,  e  desenvolvimento  tecnológico,  econômico  e  social  da  pesca  e 
aquicultura no Amazonas. A proposta está sendo encaminhada à Assembleia Legislativa do 
Estado.

 “Vamos trabalhar a cadeia produtiva e resolver a questão do insumo, que é algo que tem sido 
sempre  colocado pelos criadores e  produtores  com óbices.  A  outra  questão  é  que  vamos 
trabalhar tanto com a agricultura familiar, quanto com médios e grandes produtores. Fazer a 
integração:  ter  um grande  produtor,  integrado  aos  pequenos.  Ver  também a  questão  do 
beneficiamento, os frigoríficos, as fábricas de gelo, para que a gente possa fazer isso e agregar 
valor ao produto”, ressaltou Sidney Leite.

 As  jornadas  de  Desenvolvimento  são  um  desdobramento  do  Fórum  Matriz  Econômica 
Ambiental, realizado em de março com a participação de embaixadores e diplomatas de dez 
países, pesquisadores e ambientalistas. “Nesse primeiro instante é ouvir o empresário, quais 
são as suas carências, as suas preocupações. A partir daí, tem todo um marco legal do ponto 
de vista ambiental, do ponto de vista tributário, do ponto de vista da produção científica”, 
afirmou o secretário Thomaz Nogueira.

 As Jornadas de Desenvolvimento estão sendo organizadas pelas secretarias de Estado de 
Planejamento (Seplan-CTI), de Produção (Sepror) e de Meio Ambiente (Sema). Os seminários 
acontecerão  no  Centro  de  Convenções  Vasco  Vasques,  das  9h  às  16h,  de  acordo  com o 
calendário abaixo:

Leia a matéria na íntegra:
http://www.acritica.com/channels/governo/news/governo-do-amazonas-quer-selo-de-produto-
sustentavel-para-a-psicultura 
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A composição do farelo de cupuaçu e sua alta disponibilidade, segundo o pesquisador, poderá 
ser uma alternativa para alimentação animal

O alto  custo  do milho na alimentação animal  no Amazonas levou o pesquisador,  Ronaldo 
Francisco de Lima, a estudar uma nova alternativa: a substituição do milho pelo farelo de 
cupuaçu. A utilização do fruto típico da região amazônica na dieta de bubalinos surgiu como 
uma forma de reduzir custos para alimentação animal.
A estimativa do pesquisador é que até em dezembro deste ano já se tenha os resultados sobre 
a viabilidade da substituição do milho pelo farelo de cupuaçu.  

A pesquisa conta com apoio  do governo do Estado por meio  da Fundação de Amparo de 
Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) e é realizada na Universidade Federal 
do  Amazonas  (Ufam)  em  parceria  com  as  Empresas  Brasileira  de  Pesquisa  Agropecuária 
(Embrapa) e a Cupuama.

Doutor em Zootecnia, o pesquisador disse que a crescente demanda pela utilização sustentável 
dos recursos alimentícios em todo o mundo tem aumentado o número de pesquisas sobre a 
utilização de ingredientes alternativos na nutrição animal como forma de evitar a utilização de 
alimentos usados em larga escala na alimentação humana e, também, como forma de baixar o 
custo de produção animal.

“O cupuaçu é uma fruta, típica da floresta amazônica, muito utilizada na produção de diversos 
produtos  como sorvete,  sucos,  geleia  e  chocolates  da  manteiga  extraído  da  semente.  No 
entanto,  a  industrialização  dessa  fruta  gera  o  farelo  do  cupuaçu  como  resíduo  com 
potencialidade de ser aproveitado na alimentação animal”, disse o Ronaldo Francisco Lima.

A composição do farelo de cupuaçu e sua alta disponibilidade, segundo o pesquisador, poderá 
ser  uma alternativa na alimentação animal.  “Ainda há poucos trabalhos com utilização do 
farelo  na  alimentação  animal,  porém  acreditamos  em  um  bom  desempenho  com  custos 
menores, uma vez que o Amazonas é um produtor de cupuaçu”, disse o pesquisador.

Benefício socioeconômico

Sim

Não

Sim Não



Além de beneficiar o produtor rural que poderá pagar um valor menor na ração, o estudo 
também promove o fortalecimento da economia com a geração de emprego e renda para 
população  amazonense,  já  que  o  farelo  deve  ser  adquirido  em  indústrias  da  região 
especializadas no processamento do cupuaçu.

“O  governo  do  Estado  por  meio  da  Fapeam  é  de  fundamental  importância  para  o 
desenvolvimento  do  projeto,  pois  está  dando  o  apoio  financeiro  que  precisamos  para  a 
concepção de novas tecnologias”, disse o pesquisador.

Leia a matéria na íntegra :
http://confap.org.br/news/pesquisa-analisa-a-substituicao-do-milho-pelo-farelo-de-cupuacu-na-
dieta-de-bufalos/
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A discussão de alternativas para melhorar a produção de juta e malva no Amazonas é o tema 
de workshop que acontece das 8h às 18h nos dias 4 e 5 de maio no Auditório Copaíba, no 
Centro de Ciências do Ambiente da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).
O Amazonas é o maior produtor de fibra de juta e malva do Brasil. Dados de 2013 apontam 
que foram produzidos 7.850 toneladas no País. Desse total, segundo os dados do IFFIBRAM, o 
Amazonas produziu 6.570 toneladas. Apesar de ser o líder em produção, os números estão em 
queda.
“O setor passa por uma crise, uma vez que há pouca semente no Estado. Ela vem do Pará e 
existe muita burocracia para chegar até aqui, pois a semente não é certificada. Precisamos 
discutir  alternativas para a produção de semente e melhorar a vida do produtor”,  disse a 
coordenadora do evento, professora Albejamere Castro.
O evento está sendo promovido pela Fundação de Amparo à Pesquisa no Amazonas (FAPEAM) 
e organizado pelo Núcleo de Socioeconomia da Faculdade de Ciências Agrárias (FCA), o qual 
tem como tema o 2º Workshop de Estratégias de Dinamização da Cadeia Produtiva de Juta e 
Malva no Estado do Amazonas.
Mesas-redondas, apresentação de trabalhos técnico-científicos, oficina de capacitação e relatos 
de experiências e mostra de produtos fabricados a partir das fibras de malva fazem parte da 
programação.
O  público-alvo  será  formado  por  agricultores,  técnicos  de  extensão  rural,  pesquisadores, 
professores, alunos, indústrias do segmento e representantes governamentais.
A  questão  norteadora  é  o  futuro  da  produção  de  malva  na  visão  da  indústria,  de 
representantes do setor e de órgãos estaduais e federais, a pesquisa e extensão para o setor 
de fibra de malva e os desafios e potencialidades para criação de uma política de apoio à 
cadeia de juta e malva no Amazonas.
Além disso, haverá uma oficina de capacitação de produção e beneficiamento de semente de 
malva na Fazenda Experimental da UFAM, com visita à primeira coleção de banco de sementes 
da juta (germoplasma) do Amazonas, bem como aos experimentos que envolvem esta cultura.

Leia a matéria na íntegra:
http://www.ufam.edu.br/index.php/noticias-bloco-esquerdo/5357-ufam-discute-na-primeira-
semana-de-maio-perspectivas-e-futuro-da-cadeia-produtiva-de-juta-e-malva-no-amazonas-que-
atravessa-crise
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O Núcleo  de  Socioeconomia  da  Ufam  (Nusec),  da  Faculdade  de  Ciências  Agrárias  (FCA), 
promove nos dias 04 e 05 de maio o 2º Workshop de Estratégia de Dinamização da Cadeia 
Produtiva de Juta e Malva no Estado do Amazonas. O Evento tem como objetivo apresentar 
propostas e estratégias de desenvolvimento e inovação sociotecnológicas e perspectivas para a 
dinamização da cadeia das fibras de malva e juta no Amazonas.

A programação será no Centro de Ciências do Ambiente, sala Copaíba, setor sul do Campus 
Universitário, e contará com mesas-redondas, oficinas, apresentações de trabalhos técnico-
científicos na forma de pôster, relatos de experiências individuais e coletivas, e mostra de 
produtos fabricados a partir  das fibras de malva. Agricultores, técnicos de extensão rural, 
pesquisadores,  professores,  estudantes,  indústrias  do  segmento  e  representantes 
governamentais estão na programação (ver anexo).

As  inscrições  podem  ser  feitas  no  dia  do  workshop.  Outras  informações  pelo  e-mail 
nusec.ufam@gmail.com. Comunicação: (92) 99219-6825. 

Leia a matéria na íntegra :
http://www.ufam.edu.br/index.php/eventos/5342-nusec-realiza-nos-dias-04-e-05-de-maio-o-
2-workshop-sobre-juta-e-malva

Sim

Não

Sim Não
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