


Veículo:Portal Ufam Editoria: Pag: 

Assunto: Cerimônia de inauguração da Central Analítica da UFAM tem presença de presidente da Finep

Cita a
FAPEAM: Release da assessoria         

Release de outra instituição

Matéria articulada pela assessoria  

Iniciativa do próprio veículo de comunicação

Conteúdo:
- Positivo 

- Negativo

Publicado no site da FAPEAM:            Data: 31/05/2016

Criada para  dar  suporte  às atividades  de pesquisa,  ensino e  extensão da UFAM,  além da

prestação de serviços à comunidade, a Plataforma tecnológica Multiusuária da Central Analítica

do Centro de Apoio Multidisciplinar (CAM) foi  inaugurada na noite de segunda-feira, 30. A

cerimônia contou com a presença de autoridades locais do meio científico, além do presidente

da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Wanderley de Souza.

Com sete laboratórios equipados com aparelhos avançados, a Central Analítica do CAM possui

quatro campos de atuação: Química e Microbiologia de Alimentos; Análise de Traços e Química

Ambiental; Química dos Produtos Naturais e Química de Materiais. Em cada um desses campos

são desenvolvidos produtos como novos alimentos e patentes,  laudos técnicos de análises

químicas e protocolos de controle de qualidade.

Presidente  da  Finep,  Wanderley  de  SouzaPresidente  da  Finep,  Wanderley  de  SouzaNa

solenidade  de  inauguração,  a  reitora  da  UFAM,  professora  Márcia  Perales  Mendes  Silva,

ressaltou a participação de entes parceiros da Universidade que contribuíram no processo que

resultou  na  construção  da  nova  estruturada  da  Central  Analítica,  bem  como  de  seu

funcionamento. A gestora destacou o apoio da Finep, da Fundação de Amparo à Pesquisa do

Amazonas  (Fapeam)  e  da  própria  Fundação de  Apoio  Institucional  Rio  Solimões  (Unisol).

“Desde o início essas instituições tiveram um papel muito importante”, frisou a reitora.

A  reitora  salientou  que  a  entrega  e  a  inauguração  da  Central  Analítica  representa  uma

conquista da Universidade e de seus parceiros, que investiram esforços para que a plataforma

se tornasse uma estrutura completa e bem equipada. “Juntos, podemos usufruir de um espaço

como esse que tem tanta qualidade”, declarou. “Cada conquista que a UFAM tem deve ser
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comemorada com muita alegria e satisfação por todos nós”, expôs.

Diretor do CAM, Spartaco Astolfi FilhoDiretor do CAM, Spartaco Astolfi FilhoO diretor do CAM,

professor  Spartaco  Astolfi  Filho,  comemorou  a  aquisição  das  instalações  e  destacou  o

significado da conquista para a Universidade, colaborando para a formação qualificada dos

estudantes de graduação e pós-graduação. “A Central Analítica é extremamente importante

porque aqui se desenvolvem pesquisas de iniciação científica e tecnológica, especialização,

mestrado, doutorado e ainda para a iniciativa privada, que precisa da estrutura”, explicou.

Com  o  apoio  de  instituições  com  o  Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e

Tecnológico  (CNPQ),  da  Fapeam,  da  Unisol  e  da  Finep,  a  Plataforma da  Central  Analítica

proporciona estrutura moderna ao acesso de diversos programas de pós-graduação.  Para o

presidente  da  Finep,  Wanderley  de  Souza,  o  setor  da  UFAM é  um exemplo  da  tendência

adotada pela financiadora para propiciar  o melhor gerenciamento dos equipamentos e dos

recursos públicos com a utilização por diferentes usuários. “Sempre foi uma prioridade dar a

infraestrutura para que a pesquisa possa ser realizada”, disse. “E esses são os centros que nós

queremos apoiar”, revelou.

Professores  Wanderley  de  Souza,  Márcia  Perales  e  Teresa  Cristina  de  OliveiraProfessores

Wanderley de Souza, Márcia Perales e Teresa Cristina de Oliveira

“Vamos pedir para que as pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação supervisionem e criem as

condições  para  que  eles  sejam  efetivamente  multiusuários”,  adiantou  o  presidente  da

instituição que destinou mais de seis milhões de reais para o setor.

Para a diretora da Plataforma Tecnológica Multiusuária da Central Analítica, professora Teresa

Cristina de Oliveira, o desafio presente é manter a plataforma funcionando com eficiência. Para

isso, a professora declara que a parceira de instituições como a Fapeam é fundamental para

garantir a excelência dos serviços oferecidos pela Central Analítica. “Isso é primordial para que

continuemos a executar o nosso serviço”, observou.  A diretora informou que a plataforma

aumentou o número de atendimento as solicitações de análises graças aos equipamentos que

possui, entre eles, o de ressonância magnética nuclear (RMN). “Só no primeiro semestre de

2016 já recebemos 170 solicitações de análises, mais do que em todo o ano passado”, afirmou.

A Central Analítica do Centro de Apoio Multidisciplinar da UFAM está localizada no Setor Norte

do Campus Universitário Arthur Virgílio Filho, próxima à Faculdade de Direito. 
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Para contribuir com a retomada da pesca ornamental em Barcelos, no Rio Negro, a doutora em

Ecologia, Cláudia Pereira de Deus, está desenvolvendo um estudo, com apoio do Governo do

Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam),

para analisar a dinâmica populacional da espécie cardinal-tetra (Paracheirodon axelrodi), ou

“neon-tetra”. O estudo deve ser concluído em 2017.

“A exploração de peixes ornamentais na região de Barcelos é histórica e bastante antiga, vem

desde os anos de 1950. Atualmente, a atividade é ainda exercida, mas há poucos compradores

envolvidos na cadeia produtiva. Com base neste cenário, o que nos motivou a desenvolver

essa pesquisa foi a possibilidade de avaliar o atual estado biológico e ecológico das populações

da espécie de cardinal-tetra frente a esta estagnação do comércio”, disse Cláudia Pereira.

RTEmagicC_cardinal_tetra

O estudo deve responder questões sobre como a exploração pesqueira poderia comprometer o

bem-estar da espécie; se a espécie tem capacidade de recuperação rápida; qual a função ou

papel  ecológico  do  cardinal-tetra  na  comunidade  geral  de  peixes  de  igarapés;  quais  as

consequências ecológicas para o  sistema caso ocorra o desaparecimento do cardinal-tetra,

entre outras perguntas.

“O nosso objetivo é, a partir das respostas a essas questões, poder propor informações que

possam ser  utilizadas na construção de instrumentos para  a regulamentação da pesca  de

peixes ornamentais na região de Barcelos. Assim, pretendemos contribuir para a retomada

desta  atividade  em bases  sustentáveis,  proporcionando  emprego  e  geração  de  renda  aos

moradores da região do médio e baixo Rio Negro de maneira a garantir também a perpetuação

deste recurso pesqueiro”, disse a pesquisadora.
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Segundo ela, o tradicional comércio de peixes ornamentais recebeu interferência de diversos

lados que vão desde falta de incentivo econômico, passando por queda na demanda, devido à

competição no mercado por  outros países na América  do Sul  e  mesmo na Europa,  até  o

aumento na criação de espécies amazônicas em cativeiro a custos reduzidos.

“Muitas espécies de interesse ornamental são endêmicas da bacia do Rio Negro e, assim, além

de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro também deve ser beneficiada com os resultados dessa

pesquisa. Com a reativação da atividade pesqueira ornamental, outros municípios, como Beruri

e Lábrea, no rio Purus, Maraã, no Japurá, e Tefé no Solimões, poderão, indiretamente, também

ser beneficiados com o aprimoramento dessa atividade”, disse Pereira.

Análises 

Formado  por  pesquisadores,  professores  e  estudantes  do  Instituto  Nacional  de  Pesquisas

daAmazônia (Inpa–MCTI) e da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), o grupo de pesquisa

vem realizando coletas mensais de cardinal-tetra em diferentes igarapés da margem esquerda

do  rio  Negro  e  em áreas  com  diferentes  históricos  de  pesca  ornamental.  Auxiliados  por

pescadores locais, os cientistas usam o cacuri, uma armadilha artesanal amplamente utilizada

pelos piabeiros durante as pescas.

“Os peixes, ao chegarem ao laboratório de Ecologia de Peixes do Inpa, são medidos, pesados

e, com o auxílio de uma lupa, são feitos todos os procedimentos para análise da reprodução da

espécie. Ainda é cedo para afirmarmos quando a espécie se reproduz, mas, aparentemente,  a

reprodução ocorre mais de uma vez ao ano e a enchente é um desses períodos quando a

reprodução é mais intensa, pois  começamos a observar um número maior de fêmeas ovadas

nesta fase do ciclo hidrométrico”, disse a bióloga.
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Está comprovado: a poluição urbana produzida pela cidade de Manaus tem influência direta – e

potencialmente prejudicial – sobre a biogeoquímica da floresta amazônica. Por onde passa, a

pluma de poluição que emana da capital amazonense interfere nos mecanismos de produção

de partículas de aerossóis, com consequências nos mecanismos de formação de nuvens, sua

evolução e a produção de chuva. A interação da pluma urbana com as emissões naturais da

floresta produz ozônio em níveis que podem ser fitotóxicos para a vegetação.

É o que mostra o artigo “Fotoquímica do isopreno sobre a Floresta Amazônica”, que acaba de

ser publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Trata-se de um dos primeiros resultados da campanha científica internacional GoAmazon, um

grande experimento realizada ao longo de 2014 e 2015 ao redor de Manaus, envolvendo vários

projetos financiados pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos (DoE, na sigla em

inglês), a FAPESP e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam),

entre outros parceiros.

O  projeto  liderado  por  Artaxo,  “GoAmazon:  Interação  da  pluma  urbana  de  Manaus  com

emissões  biogênicas  da  Floresta  Amazônica”,  foi  desenvolvido  no  âmbito  do  Programa  de

Pesquisa sobre Mudanças Climáticas da FAPESP, e utilizou, entre outros recursos, dois aviões

de  pesquisa  com  instrumentos  de  última  geração  que  sobrevoaram  extensivamente  a

Amazônia central ao longo de 2014 (Mais informações em: agencia.fapesp.br/20150/).

“O foco dos estudos foi desvendar os mecanismos de interação entre as emissões de Manaus e

as da floresta”, diz Paulo Artaxo, professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo

(USP)  e  um dos  coordenadores  do  experimento  GoAmazon.  Com cerca  de  400  trabalhos

publicados e mais de 12 mil citações, Artaxo foi um dos quatro brasileiros citados no início do

ano entre os pesquisadores “mais influentes” do mundo pela empresa Thomson Reuters.
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Segundo Artaxo, a floresta emite naturalmente os chamados compostos orgânicos voláteis

(VOCs) como parte do seu metabolismo. Uma vez na atmosfera,  os VOCs interagem com

outros gases e são oxidados. Esse processo tem papel fundamental na formação de nuvens e,

consequentemente, da chuva que cai na região.

É neste ponto que a pluma de poluição manauara mostra a sua influência. As emissões que

saem das chaminés industriais e dos escapamentos da frota de veículos formam uma pluma de

poluentes na troposfera sobre Manaus. Tal pluma é continuamente transportada pelos ventos

para longe da cidade, geralmente na direção oeste, formando uma mancha atmosférica que se

estende por 100, 200 e até 300 quilômetros (km) de distância.

Os gases poluentes da pluma alteram as reações químicas dos VOCs na atmosfera, produzindo

mais ozônio e mais partículas de aerossóis do que ocorreria naturalmente longe da presença

da pluma de poluição. “O ozônio é um gás fitotóxico. Ele é tóxico para as plantas em altas

concentrações”, diz Artaxo.

A concentração normal de ozônio na troposfera da Amazônia é muito baixa, de 10 a 15 partes

por  bilhão  (ppb)  no  meio  do  dia.  Por  onde  passa  a  pluma  poluente  de  Manaus,  as

concentrações de ozônio quadruplicam, saltando para 40 a 50 ppb. “A maior concentração de

ozônio inibe a fotossíntese, pois faz com que os estômatos não se abram para a realização da

fotossíntese.  Como resultado,  as  plantas  absorvem menos  carbono  da  atmosfera.  Nessas

condições, a vegetação tem a fotossíntese reduzida”, afirma Artaxo. “Uma exposição de longo

prazo da vegetação a elevadas concentrações de ozônio levaria a uma redução na quantidade

de biomassa da floresta que estiver sob a influência da pluma de Manaus.”

Tal redução ainda não foi verificada in loco, sublinha o físico brasileiro. “Esta aferição é muito

difícil.  Requer  um  monitoramento  de  longo  prazo.  Sabemos  do  efeito  nocivo  das  altas

concentrações de ozônio sobre as plantas graças aos estudos em estufas artificiais. Quando as

plantas são submetidas a concentrações de ozônio de 40 a 50 ppb, a fotossíntese é reduzida.

Estamos neste momento desenhando novos experimentos que vão tentar quantificar qual seria

o efeito da pluma de Manaus na floresta,” completa Artaxo.

Interações entre partículas

Um segundo efeito importante observado no experimento GoAmazon diz respeito às interações

entre as partículas formadas pela interação dos VOCs naturais da floresta com os óxidos de

nitrogênio emitidos pelos carros e indústrias. Foi observada uma produção alta de partículas

como resultado da interação da poluição com as emissões da floresta.

Essas partículas afetam os mecanismos de formações de nuvens, formando gotas menores,

que demoram mais para crescer e evoluir, potencialmente diminuindo a chuva para nuvens

formadas a partir da interação entre a poluição com as emissões da floresta. “Ainda não temos

uma quantificação precisa do efeito, só estudamos os mecanismos até o momento”, afirma

Artaxo.

A compreensão de tais  efeitos terá aplicação em toda a Amazônia, dado que a pluma de



poluição sobre a floresta não é uma exclusividade da área urbana de Manaus. Ela existe, em

menor grau, em todas as outras cidades amazônicas, como Belém, Santarém, Porto Velho e

Rio Branco.
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Os estudantes do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTIC) se mobilizam
para  criar  a  Associação  de  Pós-Graduandos  (APG)  do  Instituto  (APG/Inpa).  Com Estatuto
aprovado, agora falta à APG Inpa ter uma personalidade jurídica, com a inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e registro em cartório. A APG será a primeira Associação de
Pós-Graduandos do Amazonas.
 
“A classe acadêmica e intelectual tem um forte papel político na história, sendo responsável
por grandes avanços no que tange à democracia. A criação da APG vem no sentido de resgatar
essa  atuação  no  Inpa,  criando  uma  voz  uníssona  que  represente  pós-graduandas  e  pós-
graduandos”,  disse  umas  das  integrantes  da  Comissão  Permanente  da  APG,  a  aluna  de
mestrado em Ecologia, Renata Ilha.
 
Em abril, ocorreu a Assembleia Geral de fundação da APG do Inpa, quando também foram
apresentados a Associação e o Estatuto para os estudantes e coordenadores de pós-graduação
do Instituto. Desde então, os alunos fazem reuniões e votações presenciais e por e-mail.
 
Um dos problemas que os estudantes enfrentam para obter o CNPJ é que a associação precisa
de um endereço e não pode ser o mesmo do Inpa. Conforme o Decreto nº 99.509/90, é
vedado ao Inpa, um órgão da administração pública federal direta, disponibilizar um espaço
dentro do Instituto em favor de clubes ou sociedades civis, incluindo associação.
 
“Como não pode ser registrado outro CNPJ no endereço do Inpa, estamos buscando um local
para poder fechar um CNPJ”, explica Renata Ilha.
 
Com a criação da APG, os alunos pretendem aumentar a articulação e buscar alternativas para
problemas comuns à categoria, como o atraso no pagamento das bolsas.
 
Entre as prioridades da associação estão a ampliação da representatividade dos estudantes no
Inpa; a articulação junto ao Instituto para o aumento da divulgação de pesquisas e a criação
do primeiro congresso de pós-graduação do Inpa. Os estudantes acreditam que as prioridades
vão proporcionar um novo mecanismo de divulgação científica para a comunidade. “Esta é uma
iniciativa  muita  promissora.  As  reivindicações  vão  se  tornar  mais  centralizadas”,  disse  a
coordenadora de Pós-Graduação (COPG/Inpa), Rosalee Coelho.
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Podem se associar à APG os alunos matriculados nos programas de mestrado e doutorado do
Inpa. A Comissão Permanente de Pós-Graduandos do Inpa foi formada por dois membros de
cada curso. O Inpa possui dez programas de Pós-Graduação.
 
Aproximação

De acordo com o aluno de mestrado em Genética, Conservação e Biologia Evolutiva (GCBEv),
Ivan  Junqueira,  a  mobilização  em um primeiro  momento  foi  impulsionada  pelo  atraso  no
pagamento das bolsas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam),
no fim do ano passado.

“A partir desse caso, em reuniões com ampla participação de diversos alunos do Inpa, notamos
que não conseguíamos nos mobilizar com facilidade e não era fácil unificar as ideias e opiniões
sobre diversos assuntos, assim compreendemos a necessidade de criação de uma associação
de  pós-graduandos  e  pós-graduandas,  nos  moldes  de  várias  outras  associações  de  pós-
graduação espalhadas pelo País, com intuito de aproximar os alunos dos diversos cursos e
facilitar nossa comunicação”, disse Junqueira.
 
Depois da criação de uma associação regulamentada com CNPJ e reconhecida como Pessoa
Jurídica,  os  estudantes  acreditam  que  poderão  articular  com  mais  respaldo  para  sugerir
melhorias cotidianas e auxiliar  o Instituto  na divulgação de pesquisas, tanto interna como
externamente.  “Com uma  associação  conseguiremos  direcionar  e  colocar  essas  ideias  na
prática de uma maneira mais democrática”, destacou Junqueira.

Os estudantes atualmente participam dos colegiados relacionados com a pós-graduação do
Instituto.  “A  criação  da  associação  é  uma  excelente  ideia,  pois  é  mais  um  canal  de
comunicação  entre  os  estudantes  e  a  Pós-graduação  do  Inpa”,  disse  a  coordenadora  de
capacitação do Inpa, Beatriz Ronchi Teles.
 
Pós-graduação
 
O primeiro curso de Pós-Graduação do Inpa é o de Botânica, criado há 43 anos. Atualmente o
Inpa possui dez programas de pós-graduação, em nível de Mestrado e Doutorado, e mais de
500 estudantes. O único programa do Estado com nota 6 na Avaliação da Coordenação de
Pessoal  de Nível  Superior  (Capes)  é  do  Inpa.  As  notas  variam de 3 a 7  e  a partir  de  6
representa um curso de nível internacional.
 
O Inpa recebe alunos de várias partes do mundo, incluindo da Europa e dos Estados Unidos.
Em 40 anos,  o  Instituto  formou mais  de  2  mil  alunos,  desses  cerca  de  70% ficaram na
Amazônia, contribuindo para o desenvolvimento da região.

Leia a matéria na íntegra:
http://www.adua.org.br/noticias.php?cod=2897

Os  métodos  etnográficos  da  pesquisa  de  Raquel  Dias-Scopel  denunciam medicalização  da
gestação, parto e pós-parto entre os índios Munduruku.

Leia a matéria na íntegra:
http://medicalizacao.org.br/noticias/

http://medicalizacao.org.br/noticias/
http://www.adua.org.br/noticias.php?cod=2897
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Está comprovado: a poluição urbana produzida pela cidade de Manaus tem influência direta – e
potencialmente prejudicial – sobre a biogeoquímica da floresta amazônica. Por onde passa, a
pluma de poluição que emana da capital amazonense interfere nos mecanismos de produção
de partículas de aerossóis, com consequências nos mecanismos de formação de nuvens, sua
evolução e a produção de chuva. A interação da pluma urbana com as emissões naturais da
floresta produz ozônio em níveis que podem ser fitotóxicos para a vegetação.

É o que mostra o artigo “Fotoquímica do isopreno sobre a Floresta Amazônica”, que acaba de
ser publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Trata-se de um dos primeiros resultados da campanha científica internacional GoAmazon, um
grande experimento realizada ao longo de 2014 e 2015 ao redor de Manaus, envolvendo vários
projetos financiados pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos (DoE, na sigla em
inglês), a FAPESP e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam),
entre outros parceiros.

O  projeto  liderado  por  Artaxo,  “GoAmazon:  Interação  da  pluma  urbana  de  Manaus  com
emissões  biogênicas  da  Floresta  Amazônica”,  foi  desenvolvido  no  âmbito  do  Programa  de
Pesquisa sobre Mudanças Climáticas da FAPESP, e utilizou, entre outros recursos, dois aviões
de  pesquisa  com  instrumentos  de  última  geração  que  sobrevoaram  extensivamente  a
Amazônia central ao longo de 2014 (Mais informações em: agencia.fapesp.br/20150/).

“O foco dos estudos foi desvendar os mecanismos de interação entre as emissões de Manaus e
as da floresta”, diz Paulo Artaxo, professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo
(USP)  e  um dos  coordenadores  do  experimento  GoAmazon.  Com cerca  de  400  trabalhos
publicados e mais de 12 mil citações, Artaxo foi um dos quatro brasileiros citados no início do
ano entre os pesquisadores “mais influentes” do mundo pela empresa Thomson Reuters.

Segundo Artaxo,  a  floresta emite naturalmente os chamados compostos orgânicos voláteis
(VOCs) como parte do seu metabolismo. Uma vez na atmosfera, os VOCs interagem com
outros gases e são oxidados. Esse processo tem papel fundamental na formação de nuvens e,
consequentemente, da chuva que cai na região.
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É neste ponto que a pluma de poluição manauara mostra a sua influência. As emissões que
saem das chaminés industriais e dos escapamentos da frota de veículos formam uma pluma de
poluentes na troposfera sobre Manaus. Tal pluma é continuamente transportada pelos ventos
para longe da cidade, geralmente na direção oeste, formando uma mancha atmosférica que se
estende por 100, 200 e até 300 quilômetros (km) de distância.

Os gases poluentes da pluma alteram as reações químicas dos VOCs na atmosfera, produzindo
mais ozônio e mais partículas de aerossóis do que ocorreria naturalmente longe da presença
da pluma de poluição. “O ozônio é um gás fitotóxico. Ele é tóxico para as plantas em altas
concentrações”, diz Artaxo.

A concentração normal de ozônio na troposfera da Amazônia é muito baixa, de 10 a 15 partes
por  bilhão  (ppb)  no  meio  do  dia.  Por  onde  passa  a  pluma  poluente  de  Manaus,  as
concentrações de ozônio quadruplicam, saltando para 40 a 50 ppb. “A maior concentração de
ozônio inibe a fotossíntese, pois faz com que os estômatos não se abram para a realização da
fotossíntese.  Como resultado,  as  plantas  absorvem menos  carbono  da  atmosfera.  Nessas
condições, a vegetação tem a fotossíntese reduzida”, afirma Artaxo. “Uma exposição de longo
prazo da vegetação a elevadas concentrações de ozônio levaria a uma redução na quantidade
de biomassa da floresta que estiver sob a influência da pluma de Manaus.”

Tal redução ainda não foi verificada in loco, sublinha o físico brasileiro. “Esta aferição é muito
difícil.  Requer  um  monitoramento  de  longo  prazo.  Sabemos  do  efeito  nocivo  das  altas
concentrações de ozônio sobre as plantas graças aos estudos em estufas artificiais. Quando as
plantas são submetidas a concentrações de ozônio de 40 a 50 ppb, a fotossíntese é reduzida.
Estamos neste momento desenhando novos experimentos que vão tentar quantificar qual seria
o efeito da pluma de Manaus na floresta,” completa Artaxo.

Interações entre partículas

Um segundo efeito importante observado no experimento GoAmazon diz respeito às interações
entre as partículas formadas pela interação dos VOCs naturais da floresta com os óxidos de
nitrogênio emitidos pelos carros e indústrias. Foi observada uma produção alta de partículas
como resultado da interação da poluição com as emissões da floresta.

Essas partículas afetam os mecanismos de formações de nuvens, formando gotas menores,
que demoram mais para crescer e evoluir, potencialmente diminuindo a chuva para nuvens
formadas a partir da interação entre a poluição com as emissões da floresta. “Ainda não temos
uma quantificação precisa do efeito, só estudamos os mecanismos até o momento”, afirma
Artaxo.

A compreensão de tais  efeitos terá aplicação em toda a Amazônia, dado que a pluma de
poluição sobre a floresta não é uma exclusividade da área urbana de Manaus. Ela existe, em
menor grau, em todas as outras cidades amazônicas, como Belém, Santarém, Porto Velho e
Rio Branco.

Leia a matéria na íntegra:
http://agencia.fapesp.br/poluicao_de_manaus_inibe_a_fotossintese_da_floresta_e_reduz_a_fo
rmacao_de_chuvas/23284/

http://agencia.fapesp.br/poluicao_de_manaus_inibe_a_fotossintese_da_floresta_e_reduz_a_formacao_de_chuvas/23284/
http://agencia.fapesp.br/poluicao_de_manaus_inibe_a_fotossintese_da_floresta_e_reduz_a_formacao_de_chuvas/23284/
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A carência de enzimas com atividade coagulante fez com que a pesquisadora Kilma Cristiane
Silva Neves desenvolvesse um estudo,  com apoio do Governo do Amazonas,  por  meio  da
Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  do  Amazonas  (Fapeam),  para  analisar  as
propriedades bioquímicas dos cogumelos com o objetivo de encontrar uma fonte alternativa
sustentável de compostos bioativos para a indústria de laticínios.

O coagulante é um produto natural ou químico utilizado para espessar líquidos, tornando-os
consistentes. A pesquisadora explicou que no caso mais específico da indústria de laticínios, na
fabricação de queijos, o coagulante tem a propriedade de fazer coalhar. A coagulação do leite
constitui uma das etapas mais importantes na produção do queijo.

Segundo a pesquisadora, os substratos orgânicos amazônicos são resíduos renováveis que são
utilizados  como  fontes  de  nutrientes  para  o  crescimento  dos  cogumelos  produtores  do
coagulante.  Para  que  esses  nutrientes  sejam  absorvidos  pelos  fungos,  esses  organismos
excretam enzimas que degradam macromoléculas em moléculas menores.

“Esta  pesquisa  consiste  no  crescimento  de  macro  ou  micro-organismos  em  resíduos
agroflorestais  ou  agroindustriais  para  produção  e  extração  de  enzimas  com  atividade
coagulante do leite”, explicou Neves.

Substituição - De acordo com Kilma Neves, os coagulantes produzidos a partir de espécies de
fungos  estão  sendo  opção  para  a  substituição  dos  coagulantes  de  origem  animal,  por
apresentarem  benefícios,  como  independência  de  sazonalidade  e  baixo  custo  devido  à
possibilidade do uso de resíduos agroindustriais como substratos. “A aceitação é melhor pelas
pessoas cujos hábitos alimentares e crenças religiosas apresentam restrições quanto ao uso de
coagulantes de origem animal”, disse a pesquisadora.

O estudo, finalizado em 2014, foi desenvolvido na Universidade Federal do Amazonas (Ufam),
em  parceria  com  a  Universidade  Federal  Rural  de  Pernambuco  (UFRPE).  A  pesquisa  foi
desenvolvida  no  âmbito  do  Programa  de  Apoio  à  Formação  de  Recursos  Humanos  Pós-
Graduados do Estado do Amazonas (RH-Doutorado) da Fapeam.

“Destaco o apoio da Fapeam no suporte a pesquisadores que atuam no Estado do Amazonas e
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a estudos que visam à formação de recursos humanos e à ampliação dos conhecimentos
acerca da biodiversidade e sustentabilidade regional”, disse. 

Ela  disse  ainda  que  existem outros  estudos  que  buscam fontes  de  coagulante,  inclusive,
utilizando  o  cogumelo  do  mesmo  gênero  (Pleurotus),  o  que  reforça  o  grande  interesse
científico  na  descoberta  de  novos  coagulantes.  O  que  diferencia  na  sua  pesquisa  é  o
bioprocesso  para  produções  de  coagulante,  que  utilizou  apenas  matérias-primas  regionais
renováveis.

Leia a matéria na íntegra:
http://www.amazonas.am.gov.br/2016/05/pesquisa-desenvolve-coagulante-para-industria-de-
laticinios-a-partir-de-especies-de-fungos-amazonicos/

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/05/pesquisa-desenvolve-coagulante-para-industria-de-laticinios-a-partir-de-especies-de-fungos-amazonicos/
http://www.amazonas.am.gov.br/2016/05/pesquisa-desenvolve-coagulante-para-industria-de-laticinios-a-partir-de-especies-de-fungos-amazonicos/
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Está comprovado: a poluição urbana produzida pela cidade de Manaus tem influência direta – e
potencialmente prejudicial – sobre a biogeoquímica da floresta amazônica. Por onde passa, a
pluma de poluição que emana da capital amazonense interfere nos mecanismos de produção
de partículas de aerossóis, com consequências nos mecanismos de formação de nuvens, sua
evolução e a produção de chuva. A interação da pluma urbana com as emissões naturais da
floresta produz ozônio em níveis que podem ser fitotóxicos para a vegetação.

É o que mostra o artigo “Fotoquímica do isopreno sobre a Floresta Amazônica”, que acaba de
ser publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Trata-se de um dos primeiros resultados da campanha científica internacional GoAmazon, um
grande experimento realizada ao longo de 2014 e 2015 ao redor de Manaus, envolvendo vários
projetos financiados pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos (DoE, na sigla em
inglês), a FAPESP e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam),
entre outros parceiros.

O  projeto  liderado  por  Artaxo,  “GoAmazon:  Interação  da  pluma  urbana  de  Manaus  com
emissões  biogênicas  da  Floresta  Amazônica”,  foi  desenvolvido  no  âmbito  do  Programa  de
Pesquisa sobre Mudanças Climáticas da FAPESP, e utilizou, entre outros recursos, dois aviões
de  pesquisa  com  instrumentos  de  última  geração  que  sobrevoaram  extensivamente  a
Amazônia central ao longo de 2014 (Mais informações em: agencia.fapesp.br/20150/).

“O foco dos estudos foi desvendar os mecanismos de interação entre as emissões de Manaus e
as da floresta”, diz Paulo Artaxo, professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo
(USP)  e  um dos  coordenadores  do  experimento  GoAmazon.  Com cerca  de  400  trabalhos
publicados e mais de 12 mil citações, Artaxo foi um dos quatro brasileiros citados no início do
ano entre os pesquisadores “mais influentes” do mundo pela empresa Thomson Reuters.

poluicao

Segundo Artaxo,  a  floresta emite naturalmente os chamados compostos orgânicos voláteis
(VOCs) como parte do seu metabolismo. Uma vez na atmosfera, os VOCs interagem com
outros gases e são oxidados. Esse processo tem papel fundamental na formação de nuvens e,
consequentemente, da chuva que cai na região.

É neste ponto que a pluma de poluição manauara mostra a sua influência. As emissões que
saem das chaminés industriais e dos escapamentos da frota de veículos formam uma pluma de
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poluentes na troposfera sobre Manaus. Tal pluma é continuamente transportada pelos ventos
para longe da cidade, geralmente na direção oeste, formando uma mancha atmosférica que se
estende por 100, 200 e até 300 quilômetros (km) de distância.

Os gases poluentes da pluma alteram as reações químicas dos VOCs na atmosfera, produzindo
mais ozônio e mais partículas de aerossóis do que ocorreria naturalmente longe da presença
da pluma de poluição. “O ozônio é um gás fitotóxico. Ele é tóxico para as plantas em altas
concentrações”, diz Artaxo.

A concentração normal de ozônio na troposfera da Amazônia é muito baixa, de 10 a 15 partes
por  bilhão  (ppb)  no  meio  do  dia.  Por  onde  passa  a  pluma  poluente  de  Manaus,  as
concentrações de ozônio quadruplicam, saltando para 40 a 50 ppb. “A maior concentração de
ozônio inibe a fotossíntese, pois faz com que os estômatos não se abram para a realização da
fotossíntese.  Como resultado,  as  plantas  absorvem menos  carbono  da  atmosfera.  Nessas
condições, a vegetação tem a fotossíntese reduzida”, afirma Artaxo. “Uma exposição de longo
prazo da vegetação a elevadas concentrações de ozônio levaria a uma redução na quantidade
de biomassa da floresta que estiver sob a influência da pluma de Manaus.”

Tal redução ainda não foi verificada in loco, sublinha o físico brasileiro. “Esta aferição é muito
difícil.  Requer  um  monitoramento  de  longo  prazo.  Sabemos  do  efeito  nocivo  das  altas
concentrações de ozônio sobre as plantas graças aos estudos em estufas artificiais. Quando as
plantas são submetidas a concentrações de ozônio de 40 a 50 ppb, a fotossíntese é reduzida.
Estamos neste momento desenhando novos experimentos que vão tentar quantificar qual seria
o efeito da pluma de Manaus na floresta,” completa Artaxo.

Interações entre partículas

Um segundo efeito importante observado no experimento GoAmazon diz respeito às interações
entre as partículas formadas pela interação dos VOCs naturais da floresta com os óxidos de
nitrogênio emitidos pelos carros e indústrias. Foi observada uma produção alta de partículas
como resultado da interação da poluição com as emissões da floresta.

Essas partículas afetam os mecanismos de formações de nuvens, formando gotas menores,
que demoram mais para crescer e evoluir, potencialmente diminuindo a chuva para nuvens
formadas a partir da interação entre a poluição com as emissões da floresta. “Ainda não temos
uma quantificação precisa do efeito, só estudamos os mecanismos até o momento”, afirma
Artaxo.

A compreensão de tais  efeitos terá aplicação em toda a Amazônia, dado que a pluma de
poluição sobre a floresta não é uma exclusividade da área urbana de Manaus. Ela existe, em
menor grau, em todas as outras cidades amazônicas, como Belém, Santarém, Porto Velho e
Rio Branco.

Leia a matéria na íntegra:

http://www.redetiradentes.com.br/poluicao-de-manaus-inibe-fotossintese-da-floresta-e-reduz-
formacao-de-chuvas/

http://www.redetiradentes.com.br/poluicao-de-manaus-inibe-fotossintese-da-floresta-e-reduz-formacao-de-chuvas/
http://www.redetiradentes.com.br/poluicao-de-manaus-inibe-fotossintese-da-floresta-e-reduz-formacao-de-chuvas/
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A feira Agroufam é uma realização mensal do Núcleo de Socioeconomia (NUSEC/UFAM) e conta
com  a  participação  de  organizações  não  governamentais,  Unidades  de  Conservação  e
Empreendimentos  de Economia  Solidária  de ensino.  A  feira  recebe  apoio  do Ministério  do
Desenvolvimento  Agrário,  Secretaria  de  Estado  de  Produção  Rural  (Sepror),  Agência  de
Desenvolvimento Sustentável (ADS), Secretaria Municipal de Abastecimento (Sempab) e da
Fapeam, que financia o Programa Estratégico de Transferência de Tecnologias para o Setor
Rural (PRORURAL). Os produtos comercializados têm origem na agricultura familiar.

A Agroufam não é uma apenas uma feira convencional mas também um espaço socioeducativo
que estimula o intercâmbio de conhecimentos e integração de saberes entre agricultores e
comunidade acadêmica, além de estabelecer uma relação direta produtor-consumidor.

Dias 2 e 3 de junho, a 26º edição. Não percam. 

Leia a matéria na íntegra:
http://blog.farmfor.com/posts/agroufam-feira-agricola-no-amazonas
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Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado (ALE) aprovaram, ontem, durante votação
plenária, o Projeto de Lei Nº 89/2016, oriundo de mensagem governamental que institui o
Fundo Estadual  para  o  Desenvolvimento  Cientifico  Tecnológico e  de Inovação  (Funecti).  O
fundo será vinculado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

De acordo com o projeto, o apoio financeiro do Funecti será prestado através de repasses a
órgãos e entidades públicas e privadas que atuem na área de desenvolvimento científicos que
deverão ser regulamentados pelo chefe do Executivo Estadual.

Ainda de acordo com o projeto, valores para o fundo de C&T serão constituídos através de
repasses que serão destinados pelo próprio Estado e também os provenientes de repasses de
instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras.

Além da aprovação do projeto de lei do fundo de C&T, os deputados mantiveram dois vetos do
governo a projetos de deputados, um de autoria de  Luiz Castro (Rede), que dispõe sobre a
determinação de devolução de taxas de inscrição nos concursos públicos cancelados e outro de
autoria de Wanderley Dallas (PMDB), que trata da proibição de taxas adicionais na cobrança
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dos estabelecimentos comerciais que oferecem serviços e produtos no âmbito do Estado do
Amazonas.

O Projeto de Lei Nº 160/2012, de autoria do deputado estadual Wanderley Dallas, que trata
sobre  a  proibição  de  comercialização  e  distribuição  de  produtos  que  colaborem  para  a
obesidade  infantil  em  cantinas  instaladas  em  escolas  públicas  e  privadas  do  Estado  do
Amazonas foi retirado de pauta pela ausência do autor da proposta.

Leia a matéria na íntegra:
http://sindprivam.com.br/?p=4346
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 As oportunidades de expansão, fortalecimento e diversificação do Polo Industrial de Manaus
(PIM) serão o eixo de debates na segunda etapa das "Jornadas de Desenvolvimento", com
vistas à definição de uma nova Matriz Econômica Ambiental para o Amazonas, que acontecem
nesta terça (31/05) e quarta-feira (1º/06), no Centro de Convenções Vasco Vasques (avenida
Constantino  Nery  esquina  com  avenida  Pedro  Teixeira,  nº  5.001,  ao  lado  da  Arena  da
Amazônia, Flores, zona centro-oeste), entre 9h e 14h. O ciclo de debates encerra no dia 7
(terça-feira) de junho com o mapeamento da situação do Comércio.
As discussões em torno dos setores bases de sustentação da economia do Estado - Indústria e
Comércio - completam o levantamento iniciado em abril quando foi esmiuçado o potencial de
desenvolvimento econômico a partir da biodiversidade local.

“A Zona Franca de Manaus foi e continua sendo o principal suporte econômico do Amazonas,
por isso queremos aprimorar as operações das empresas, buscar um melhor ambiente  de
negócios para que o Estado seja sempre o melhor destino para investimentos na região”,
resumiu o secretário de Estado de Planejamento, Thomaz Nogueira.  

 Organizadas pelas secretarias de Planejamento (Seplan-CTI), Produção Rural (Sepror) e Meio
Ambiente  (Sema),  as  "Jornadas  de  Desenvolvimento"  promoveram,  na  primeira  fase,  um
debate  qualificado  acerca  de  oito  setores:  aquicultura  e  piscicultura,  fruticultura,  produtos
florestais  madeireiros  e  cosméticos.  Também foram debatidas  propostas  para  as áreas  de
fármacos, turismo, energia e minérios, logística e TIC (tecnologia, informação e comunicação).

 Durante quatro semana, cerca de 650 pessoas, entre técnicos, pesquisadores, empresários e
especialistas estiveram reunidos, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em  grupos de
trabalho  temáticos,  para  debater  e  formatar  propostas  de  construção  de  eixos  de
desenvolvimento em oito setores prioritários para a definição de uma Nova Matriz Econômica
Ambiental para o Estado do Amazonas.

 Saldo - Um relatório com as conclusões dos debates será apresentado ao governador do
Estado José Melo, que o apresentará ao conjunto da sociedade. A realização das "Jornadas de
Desenvolvimento" foi um desdobramento do Fórum Matriz Econômica Ambiental, realizado pelo
Governo  do Estado,  no início  de  março,  no  Amazônia  Golf  Resort,  com a participação  de
embaixadores e diplomatas de dez países, pesquisadores e ambientalistas.

 Esse Fórum, por sua vez, foi resultado das discussões travadas durante a participação da
delegação do Amazonas na Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (COP 21),
em Paris, no ano passado.

 Novos mercados - Entre as várias propostas debatidas nas oficinas de trabalho, durante a
primeira  etapa  das  "Jornadas  de  Desenvolvimento",  foi  destacado  o  grande  potencial  de
bionegócios com a exploração de óleos essenciais, corantes naturais, óleos vegetais, adoçantes



naturais,  além de insumos de castanha, açaí,  e copaíba entre produtos, para alcançar um
mercado que cresce globalmente 12% ao ano, que pode gerar receitas de US$ 1,6 bilhão.

 Para conquistar fatias desse mercado, os pesquisadores consideraram fundamental a melhoria
do capital intelectual, investimentos em tecnologia e a difusão e integração do conhecimento
acumulado em instituições como Ufam e UEA. Na área de pescado, para sair das 20 mil para
60 mil toneladas, até 2018.

Leia a matéria na íntegra:
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A  pesquisadora  Railma  Pereira  de  Moraes  está  desenvolvendo  um estudo,  com  apoio  do
Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas
(Fapeam),  com o intuito de tentar reduzir  a sensação de calor  e gerar melhorias  para o
aspecto urbano das cidades, especialmente no interior do Estado.
Desenvolvida no município de Tabatinga (distante a 1.105 quilômetros da capital), a pesquisa
quer avaliar a relação entre a vegetação arbórea, a estrutura física da cidade e a população.

Segundo a coordenadora, a arborização realizada de forma planejada poderá trazer muitos
benefícios à população. “Acredito que o principal benefício que essa organização irá trazer para
o Amazonas  é  a redução  do calor,  pois  as  árvores  plantadas  em lugares  estratégicos,  de
grande movimentação, de forma que não prejudique a visibilidade no trânsito, por exemplo,
trarão sombra e uma sensação de frescor para os habitantes”, explicou Railma.

De acordo com Moraes, existe uma baixa diversidade de espécies plantadas, além de espécies
não indicadas para o plantio em vias urbanas, sugerindo, assim, a valorização e a ampliação
da diversidade de espécies plantadas, principalmente as amazônicas.

O estudo  é  desenvolvido em parceira  com o  Instituto  Federal  de Ciência  e  Tecnologia  do
Amazonas (Ifam) e a Universidade Federal de Lavras (Ufla).

Levantamentos

Para iniciar a pesquisa, foram realizados dois levantamentos. O primeiro teve por objetivo
conhecer  e  caracterizar  as  espécies  que  compõem a  arborização  urbana  do  município  de
Tabatinga.  O  segundo  procurou  conhecer  a  interação,  a  satisfação  e  as  expectativas  dos
moradores com a arborização local.

Segundo a  pesquisadora,  atualmente,  o  estudo  está  na  fase  de  análise  e  divulgação  dos
resultados  esperados,  que  foram  apresentados  em congressos  e  conferências  nacionais  e
internacionais.
Leia  a  matéria  na  íntegra:http://portaltucuma.com/pesquisa-visa-arborizacao-em-municipios-do-
interior-do-amazonas-para-reduzir-sensacao-de-calor
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A Incubadora  de  Empresas do  Instituto  Nacional  de  Pesquisas  da Amazônia  (Inpa/MCTIC)
receberá, na próxima terça-feira (31), cinco novas empresas que vão iniciar seus negócios na
criação de novos serviços e produtos tecnológicos. As empresas selecionadas ficarão incubadas
por um prazo de até três anos, podendo ser renovado por mais um ano. As novas incubadas
receberão  os  contratos  de  incubação  e  as  chaves  das  salas  que  sediarão  seus
empreendimentos.

 Os novos empreendimentos foram selecionados no processo seletivo nº001/2015. Os critérios
para a escolha das novas incubadas foram a capacidade técnica, perfil empreendedor, grau de
inovação do produto ou serviço, propriedade intelectual, viabilidade financeira, rentabilidade,
relacionamento e comunicação, potencial de mercado, viabilidade técnica e parcerias.

 Vinculada à Coordenação de Extensão Tecnológica e Inovação (Ceti) do Inpa, a Incubadora de
Empresas é um local especialmente criado para abrigar empresas iniciantes, oferecendo uma
estrutura  para  estimular,  acompanhar  e  favorecer  o  desenvolvimento  de  novos  negócios
oriundos de resultados de pesquisa para atividades produtivas.

 As novas empresas que ficarão incubadas no Inpa, na modalidade residente, são: Original
Trade  Consultoria  Empresarial  Ltda,  cujo  produto  a  ser  desenvolvido  são  insumos  para
cosméticos,  e Manahh Indústria  e Comércio  de Produtos Alimentícios  Ltda,  que atuará na
produção da sopa creme instantânea de Piranha (tecnologia desenvolvida no Inpa e licenciada
para a empresa). Outra empresa, a Peixe Folha da Amazônia atuará na comercialização e
exportação de peixes artesanais, e a Da Flora produzirá adubos orgânicos. A quinta empresa é
a  K-MAT  Soluções  Hidro  Sanitárias,  com sede  em Santarém  (PA),  que  será  incubada  na
modalidade não-residente (à distância), e tem como produto o Biodigestor para embarcações
navais.

Incubadora1CimoneBarros
Conforme a gerente da Incubadora,  Larisse  Drumond,  o  “Encontro  de Boas-Vindas”  busca
promover uma reunião de ambientação entre os novos empreendimentos, a equipe técnica da
Incubadora e os Coordenadores do Inpa que integram a Comissão Técnica da Incubadora, e a
Diretoria do Instituto. No evento, a Diretoria irá entregar aos empresários as salas onde os
empreendedores atuarão para desenvolver seus negócios e cada um dos empreendimentos
fará um pitch, uma apresentação clara e concisa sobre seus produtos, processos e objetivos.

O diretor do Inpa, Luiz Renato de França, e o vice-diretor, Luiz Antonio de Oliveira, estarão
presentes  no  evento,  assim como os  coordenadores  que  integram a  comissão  técnica  da
Incubadora, além dos membros das instituições externas que formam o Conselho Consultivo
da Incubadora, como a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), o
Centro  de  Incubação  e  Desenvolvimento  Empresarial  (Cide),  Universidade  Federal  do



Amazonas (Ufam), Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e o Serviço de
apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
Criada em 2002, já passaram pela Incubadora de Empresas do Inpa sete empreendimentos.
Atualmente, a empresa Amazônia Socioambiental está em processo de incubação no Inpa.

De acordo com a coordenadora da Ceti, Noélia Falcão, a finalidade da Incubadora do Inpa é
contribuir  para a criação, desenvolvimento e maturidade de empreendimentos,  focando os
eixos de empreendedorismo, tecnologia, capital, mercado e gestão, de modo a assegurar o seu
fortalecimento e competitividade. O foco de atuação da incubadora são negócios voltados à
Biodiversidade, Dinâmica Ambiental, Tecnologia e Inovação, e Sociedade, Ambiente e Saúde.
As  empresas  podem ser  incubadas  no  Inpa em duas  modalidades:  no  modo residente,  a
empresa  incubada  receberá  espaço  físico  compartilhado  com  outros  empreendimentos  no
prédio da incubadora e serviços por ela oferecidos.

Já na modalidade não-residente, o empreendimento tem o suporte da Incubadora de Empresa
do Inpa, mas não se encontra fisicamente instalado nela. A empresa participa e usufrui, à
distância, dos serviços e apoios oferecidos pela incubadora. 

Leia a matéria na íntegra:
http://portal.inpa.gov.br/index.php/component/content/article?id=2505
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A  pesquisadora  Railma  Pereira  de  Moraes  está  desenvolvendo  um estudo,  com  apoio  do
Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas
(Fapeam),  com o intuito  de tentar reduzir  a sensação de calor  e gerar melhorias para o
aspecto urbano das cidades, especialmente no interior do Estado.

Desenvolvida no município de Tabatinga (a 1.105 quilômetros da capital  em linha reta), a
pesquisa quer avaliar a relação entre a vegetação arbórea, a estrutura física da cidade e a
população.

Segundo a coordenadora, a arborização realizada de forma planejada poderá trazer muitos
benefícios à população. “Acredito que o principal benefício que essa organização irá trazer para
o Amazonas  é  a  redução  do  calor,  pois  as  árvores plantadas  em lugares estratégicos,  de
grande movimentação, de forma que não prejudique a visibilidade no trânsito, por exemplo,
trarão sombra e uma sensação de frescor para os habitantes”, explicou Railma.

De acordo com Moraes, existe uma baixa diversidade de espécies plantadas, além de espécies
não indicadas para o plantio em vias urbanas, sugerindo, assim, a valorização e a ampliação
da diversidade de espécies plantadas, principalmente as amazônicas.

O estudo  é  desenvolvido  em parceira  com o Instituto  Federal  de  Ciência  e  Tecnologia  do
Amazonas (Ifam) e a Universidade Federal de Lavras (Ufla).

Levantamentos - Para iniciar a pesquisa, foram realizados dois levantamentos. O primeiro teve
por  objetivo  conhecer  e  caracterizar  as  espécies  que  compõem a  arborização  urbana  do
município  de  Tabatinga.  O  segundo  procurou  conhecer  a  interação,  a  satisfação  e  as
expectativas dos moradores com a arborização local.

Segundo  a  pesquisadora,  atualmente,  o  estudo  está  na  fase  de  análise  e  divulgação  dos
resultados  esperados,  que  foram apresentados  em congressos  e  conferências  nacionais  e
internacionais.
Leia a matéria na íntegra:
http://www.amazonas.am.gov.br/2016/05/pesquisa-visa-arborizacao-em-municipios-do-
interior-do-amazonas-para-reduzir-a-sensacao-de-calor/
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As oportunidades de expansão, fortalecimento e diversificação do Polo Industrial de Manaus
(PIM) serão o eixo de debates na segunda etapa das “Jornadas de Desenvolvimento”, com
vistas à definição de uma nova Matriz Econômica Ambiental para o Amazonas, que acontecem
nesta terça (31/05) e quarta-feira (1º/06), no Centro de Convenções Vasco Vasques (avenida
Constantino  Nery  esquina  com  avenida  Pedro  Teixeira,  nº  5.001,  ao  lado  da  Arena  da
Amazônia, Flores, zona centro-oeste), entre 9h e 14h. O ciclo de debates encerra no dia 7
(terça-feira) de junho com o mapeamento da situação do Comércio.

As discussões em torno dos setores bases de sustentação da economia do Estado – Indústria e
Comércio – completam o levantamento iniciado em abril quando foi esmiuçado o potencial de
desenvolvimento econômico a partir da biodiversidade local.

“A Zona Franca de Manaus foi e continua sendo o principal suporte econômico do Amazonas,
por isso queremos aprimorar as operações das empresas, buscar um melhor ambiente  de
negócios para que o Estado seja sempre o melhor destino para investimentos na região”,
resumiu o secretário de Estado de Planejamento, Thomaz Nogueira.

Organizadas pelas secretarias de Planejamento (Seplan-CTI), Produção Rural (Sepror) e Meio
Ambiente  (Sema),  as  “Jornadas  de  Desenvolvimento”  promoveram,  na  primeira  fase,  um
debate  qualificado  acerca  de  oito  setores:  aquicultura  e  piscicultura,  fruticultura,  produtos
florestais  madeireiros  e  cosméticos.  Também foram debatidas  propostas  para  as áreas  de
fármacos, turismo, energia e minérios, logística e TIC (tecnologia, informação e comunicação).

Durante quatro semana, cerca de 650 pessoas, entre técnicos, pesquisadores, empresários e
especialistas estiveram reunidos, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em  grupos de
trabalho  temáticos,  para  debater  e  formatar  propostas  de  construção  de  eixos  de
desenvolvimento em oito setores prioritários para a definição de uma Nova Matriz Econômica
Ambiental para o Estado do Amazonas.

Saldo – Um relatório  com as conclusões dos debates será apresentado ao governador  do
Estado José Melo, que o apresentará ao conjunto da sociedade. A realização das “Jornadas de
Desenvolvimento” foi um desdobramento do Fórum Matriz Econômica Ambiental, realizado pelo
Governo  do Estado,  no início  de  março,  no  Amazônia  Golf  Resort,  com a participação  de
embaixadores e diplomatas de dez países, pesquisadores e ambientalistas.

Esse Fórum, por sua vez,  foi  resultado das discussões travadas durante a participação da
delegação do Amazonas na Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (COP 21),
em Paris, no ano passado.

Entre as várias propostas debatidas nas oficinas de trabalho, durante a primeira etapa das
“Jornadas  de  Desenvolvimento”,  foi  destacado  o  grande  potencial  de  bionegócios  com  a
exploração de óleos essenciais, corantes naturais, óleos vegetais, adoçantes naturais, além de



insumos de castanha, açaí, e copaíba entre produtos, para alcançar um mercado que cresce
globalmente 12% ao ano, que pode gerar receitas de US$ 1,6 bilhão.

Para conquistar fatias desse mercado, os pesquisadores consideraram fundamental a melhoria
do capital intelectual, investimentos em tecnologia e a difusão e integração do conhecimento
acumulado em instituições como Ufam e UEA. Na área de pescado, para sair das 20 mil para
60 mil toneladas, até 2018.

Leia a matéria na íntegra:
http://www.emtempo.com.br/governo-retoma-trabalhos-por-nova-matriz-economica/
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Câmeras instaladas nas torres do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI)
ajudaram pesquisadores a decifrar a sazonalidade na fotossíntese da floresta. O estudo, que
contou com a participação de cientistas da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, usou
uma combinação de câmeras e dados de fluxo de gás carbônico entre a atmosfera e a floresta.
Segundo  o  pesquisador  do  Inpa  Bruce  Nelson,  já  era  conhecido  que  o  gás  carbônico  da
atmosfera é fixado pela floresta com maiores taxas no fim da estação seca e no início das
chuvas. Taxas menores de fixação são registradas no final da estação chuvosa e no início da
seca. O que o estudo comprovou é que a sazonalidade da fotossíntese também sofre influência
da idade das folhas e não apenas da variação da luz, da temperatura e da umidade ao longo
do ano."Nos meses mais secos (entre junho e novembro), a floresta exibe uma troca acelerada
das folhas. A quantidade de folhas nas copas das árvores não muda muito durante o ano, mas
sua idade, sim. Até o final da estação chuvosa, as folhas lançadas nos meses secos têm menos
vigor,  reduzindo a fotossíntese", explicou o pesquisador Bruce Nelson,  que assina o artigo
publicado na revista Science junto com Ji Wu, da Universidade do Arizona.
Para  decifrar  esta  dinâmica  das  folhas,  em  2010,  os  pesquisadores  instalaram  câmeras
automáticas  em  duas  torres  do  Programa  de  Grande  Escala  da  Biosfera-Atmosfera  na
Amazônia (LBA),  uma a 60 quilômetros de Manaus (AM), e outra na Floresta Nacional  do
Tapajós, a 67 quilômetros ao sul de Santarém, no Pará. Em 2013, também foi equipada uma
das torres do Observatório da Torre Alta da Amazônia (Atto), na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável do Uatumã, a 150 quilômetros de Manaus. Os dados das duas torres perto de
Manaus foram analisados pelas mestrandas Suelen Marostica, Julia Tavares e Aline Lopes, que
também assinam o artigo na Science junto com os pesquisadores Bruce Nelson e Ji Wu, da
Universidade do Arizona.
"Gravamos um grande número de fotos em cada dia do ano para facilitar a filtragem e a
correção de artefatos de iluminação", disse Nelson, acrescentando que o ciclo das idades das
folhas coincide com a sazonalidade do "verdor" da floresta captada anteriormente por satélites.
A  pesquisa  foi  financiada  pela  Parceria  para  Pesquisa  e  Educação  Internacional  (Pire)  da
Fundação Nacional de Ciências Norte-Amercana (US NSF); pela Fundação Agnese Nelms Haury
da  Universidade  do  Arizona;  pelo  projeto  GoAmazon,  financiado  conjuntamente  pelo
Departamento de Energia Norte-Americano e pelas fundações de apoio à pesquisa de São
Paulo  (Fapesp)  e  do  Amazonas  (Fapeam);  pelo  Ministério  da  Educação  e  Pesquisa  da
Alemanha (BMBF) e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) do Brasil.
Leia  a  matéria  na
íntegra:http://www.mcti.gov.br/noticia/-/asset_publisher/epbV0pr6eIS0/content/cameras-
instaladas-em-torres-do-inpa-ajudam-a-decifrar-ritmo-sazonal-da-fotossintese-na-floresta-
amazonica
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