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Efeitos  das  mudanças  climáticas  afetam  tempo  de  vida  de  organismos  fragmentadores 

responsáveis pela decomposição de matéria orgânica e que também servem de alimentos para 

seres aquáticos. As mudanças climáticas podem alterar as cadeias alimentares aquáticas da 

Amazônia, segundo o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), 

Renato Tavares. A previsão é que o estudo seja concluído até o primeiro semestre de 2017.As 

alterações  estão  sendo  mensuradas  ao  longo  de  um projeto  de  pesquisa  que  está  sendo 

desenvolvido pelo pesquisador com apoio do governo do Estado via Fundação de Amparo à 

Pesquisa  do  Estado  do  Amazonas  (Fapeam).A  pesquisa  pretende  avaliar  os  efeitos  das 

mudanças no clima sobre os invertebrados fragmentadores do gênero Phylloicus (Trichoptera: 

Calamoceratidae),  mais  frequentes  nos  igarapés  amazônicos  e  sobre  os  microrganismos 

associados  às  folhas  em  decomposição.  Segundo  o  pesquisador,  os  seres  invertebrados 

fragmentadores têm um papel  fundamental  no meio  ambiente amazônico.“Fragmentadores 

são animais que se alimentam de folhas, gravetos ou troncos e, assim, cortam esses materiais 

em pedaços bem pequenos. Tais pedaços podem ser usados como alimento por outros animais 

que não conseguem se alimentar diretamente das folhas. Eles também são importantes na 

decomposição da matéria orgânica. As larvas dos fragmentadores podem servir como alimento 

para peixes, tartarugas e também outros insetos, com a libélula, por exemplo”, explicou o 

pesquisador.
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Renato  Tavares  informou  que  resultados  parciais  do  estudo  indicam que  são  notórias  as 

alterações no tempo de vida dos fragmentadores Phylloicus e a diminuição do consumo de 

folhas por estes organismos em decorrência das mudanças climáticas. Os resultados parciais 

do estudo indicam que pode ocorrer uma alteração nas cadeias alimentares aquáticas, devido 

à diminuição da quantidade e qualidade do alimento disponível para outros organismos.

Efeito nos igarapés amazônicos

De  acordo  com Renato  Tavares,  quando  jovens  (larvas),  os  animais  fragmentadores  são 

encontrados em igarapés, em locais com floresta preservada na margem, com água calma e 

muitas folhas. Essas larvas têm corpo frágil e constroem abrigos com pedaços de folhas para 

se protegerem. Na fase adulta, desenvolvem asas e vivem no ambiente terrestre, entre galhos 

de  árvores  próximas  ao  igarapé  onde  nasceram.“As  larvas  de  Phylloicus  utilizadas  nos 

experimentos são coletadas em sua maioria nos igarapés da Reserva Ducke, em Manaus. Após 

a coleta, os experimentos são realizados em laboratório no Inpa, em microcosmos (ambientes 

em miniatura) que possuem condições controladas de temperatura e gás carbônico (CO2). Os 

microcosmos  simulam  diferentes  cenários  previstos  para  o  ano  de  2100  resultantes  das 

mudanças climáticas”, explicou o pesquisador.Segundo ele, por buscar entender os efeitos das 

mudanças  climáticas  sobre a decomposição das  folhas  e suas consequências  aos igarapés 

amazônicos,  o  estudo  é  fundamental  para  a  criação  de  ferramentas  de  prevenção  destes 

impactos e de conservação dos ambientes aquáticos.

Ascom – Fapeam

http://www.jornaldaciencia.org.br/edicoes/?url=http://jcnoticias.jornaldaciencia.org.br/8-

mudancas-climaticas-podem-alterar-cadeias-alimentares-aquaticas-da-amazonia-segundo-

estudo/
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Um estudo  desenvolvido  com  recursos  do  Programa  Universal  Amazonas  do  Governo  do 
Estado, via Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado (Fapeam), pretende caracterizar a 
resposta  dos  mosquitos  infectados  pelo  Plasmodium,  gênero  de  parasitas  causadores  da 
malária, para bloquear a transmissão da doença aos humanos.

Segundo o coordenador do projeto de pesquisa, Henrique Silveira, o objetivo é conhecer como 
o mosquito interage com a parasite e controla a infecção. “Esta informação será valiosa para o 
desenho de ferramentas que possam controlar o desenvolvimento do parasita no mosquito e 
deste modo, bloquear a transmissão aos humanos”, disse Silveira.

De acordo com o pesquisador, durante o estudo a intenção é analisar os genes do mosquito 
que são expressos durante a infecção por Plasmodium vivax – uma das cinco espécies de 
parasitas da malária que contaminam o ser humano.

 O projeto de pesquisa é desenvolvido em parceria com a Fundação de Medicina Tropical Dr. 
Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), o Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e o Instituto de Higiene e Medicina Tropical da 
Universidade Nova de Lisboa, de Portugal.

 Análise – De acordo com Henrique Silveira, ao longo do estudo, os mosquitos são infectados, 
experimentalmente, e depois são dissecados utilizando uma lupa e agulhas de disseção para 
coletar o material  biológico e caracterizar os genes associados à infecção. Após esta fase, 
inicia-se a validação funcional dos genes identificados, ou seja, os pesquisadores verificam se 
há intervenção nos genes para analisar como eles irão agir ao longo da infecção.

Segundo ele,  o  estudo  contribuirá no combate da doença mundialmente uma vez que ao 
utilizar mosquitos e parasitas locais,  a pesquisa tratará com especificidades da região que 
podem ser determinantes para a luta “anti-malária” em zonas onde há mais riscos da doença, 
como na Amazônia. “Projetos com interesse local e com qualidade mundial são importantes 
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para que os cientistas que trabalham nas instituições do Amazonas possam ter visibilidade 
nacional  e  internacionalmente.  A  Fapeam tem  contribuído  com  a  formação  contínua  de 
estudantes e com o avanço da Ciência e Tecnologia no Estado. Isto é fundamental para o 
desenvolvimento da nossa região”, disse o Henrique Silveira.
http://portaldoamazonas.com/com-apoio-da-fapeam-estudo-desenvolvera-ferramentas-para-
o-bloqueio-da-infeccao-da-malaria

http://portaldoamazonas.com/com-apoio-da-fapeam-estudo-desenvolvera-ferramentas-para-o-bloqueio-da-infeccao-da-malaria
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Um  estudo  desenvolvido  com  recursos  do  Programa  Universal  Amazonas  do  Governo  do 
Estado, via Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado (Fapeam), pretende caracterizar a 
resposta  dos  mosquitos  infectados  pelo  Plasmodium,  gênero  de  parasitas  causadores  da 
malária, para bloquear a transmissão da doença aos humanos.

 Segundo o coordenador do projeto de pesquisa, Henrique Silveira, o objetivo é conhecer como 
o mosquito interage com a parasite e controla a infecção. “Esta informação será valiosa para o 
desenho de ferramentas que possam controlar o desenvolvimento do parasita no mosquito e 
deste modo, bloquear a transmissão aos humanos”, disse Silveira.

De acordo com o pesquisador, durante o estudo a intenção é analisar os genes do mosquito 
que são expressos durante a infecção por Plasmodium vivax - uma das cinco espécies de 
parasitas da malária que contaminam o ser humano.

 O projeto de pesquisa é desenvolvido em parceria com a Fundação de Medicina Tropical Dr. 
Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), o Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e o Instituto de Higiene e Medicina Tropical da 
Universidade Nova de Lisboa, de Portugal.

 Análise - De acordo com Henrique Silveira, ao longo do estudo, os mosquitos são infectados, 
experimentalmente, e depois são dissecados utilizando uma lupa e agulhas de disseção para 
coletar o material  biológico e caracterizar os genes associados à infecção. Após esta fase, 
inicia-se a validação funcional dos genes identificados, ou seja, os pesquisadores verificam se 
há intervenção nos genes para analisar como eles irão agir ao longo da infecção.

Segundo ele,  o  estudo contribuirá no combate da  doença mundialmente uma vez que ao 
utilizar  mosquitos e parasitas locais,  a pesquisa tratará com especificidades da região que 
podem ser determinantes para a luta “anti-malária” em zonas onde há mais riscos da doença, 
como na Amazônia. “Projetos com interesse local e com qualidade mundial são importantes 
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para que os cientistas que trabalham nas instituições do Amazonas possam ter visibilidade 
nacional  e  internacionalmente.  A  Fapeam tem  contribuído  com  a  formação  contínua  de 
estudantes e com o avanço da Ciência e Tecnologia no Estado. Isto é fundamental para o 
desenvolvimento da nossa região”, disse o Henrique Silveira.

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/02/com-apoio-da-fapeam-estudo-desenvolvera-
ferramentas-para-o-bloqueio-da-infeccao-da-malaria/

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/02/com-apoio-da-fapeam-estudo-desenvolvera-ferramentas-para-o-bloqueio-da-infeccao-da-malaria/
http://www.amazonas.am.gov.br/2016/02/com-apoio-da-fapeam-estudo-desenvolvera-ferramentas-para-o-bloqueio-da-infeccao-da-malaria/
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Bloquear a transmissão da malária aos humanos pelos mosquitos infectados pelo Plasmodium - 
gênero  de  parasitas  causadores  da  doença.  Esse  é  o  ousado  objetivo  de  um  estudo 
desenvolvido por meio do Programa Universal Amazonas, com apoio da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado (Fapeam), que pretende caracterizar a resposta dos mosquitos infectados.

Segundo o coordenador do projeto de pesquisa, Henrique Silveira, o objetivo é conhecer como 
o mosquito interage com o parasita e controla a infecção. “Esta informação será valiosa para o 
desenho de ferramentas que possam controlar o desenvolvimento do parasita no mosquito e, 
deste modo, bloquear a transmissão aos humanos”, disse Silveira.

De acordo com o pesquisador, durante o estudo a intenção é analisar os genes do mosquito 
que são expressos durante a infecção por Plasmodium vivax - uma das cinco espécies de 
parasitas da malária que contaminam o ser humano.

Análise

De acordo com Silveira, ao longo do estudo os mosquitos são infectados experimentalmente e, 
depois,  dissecados  para  coletar  o  material  biológico  e  caracterizar  os  genes  associados  à 
infecção. Após esta fase, os pesquisadores verificam se há intervenção nos genes para analisar 
como eles irão agir ao longo da infecção.

Segundo ele, o estudo contribuirá no combate da doença mundialmente, uma vez que, ao 
utilizar  mosquitos e parasitas locais,  a pesquisa tratará com especificidades da região que 
podem ser determinantes para a luta “anti-malária” em zonas onde há mais riscos da doença, 
como na Amazônia. “Projetos com interesse local e com qualidade mundial são importantes 
para que os cientistas que trabalham nas instituições do Amazonas possam ter visibilidade 
nacional e internacionalmente. Iso é fundamental para o desenvolvimento da nossa região”, 
disse Henrique Silveira.
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Estudo realizado em parceria

A pesquisa é desenvolvida em parceria com a Fundação de Medicina Tropical, Universidade do 
Estado do Amazonas (UEA),  Inpa e o Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade 
Nova de Lisboa, de Portugal.

http://acritica.uol.com.br/noticias/Pesquisadores-maneiras-bloquear-transmissao-
humanos_0_1520847941.html

http://acritica.uol.com.br/noticias/Pesquisadores-maneiras-bloquear-transmissao-humanos_0_1520847941.html
http://acritica.uol.com.br/noticias/Pesquisadores-maneiras-bloquear-transmissao-humanos_0_1520847941.html
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Estudo realizou uma seleção de fungos e bactérias capazes de desfazer coágulos sanguíneos 
formados durante as doenças cardiovasculares

Fungos e bactérias da região amazônica com potencial farmacológico estão em estudo para 
para tratamento de doenças cardiovasculares. A pesquisa realizou uma seleção de fungos e 
bactérias isolados de substratos amazônicos, como solo, água e ar, promissores produtor de 
proteases  que  possuem ação  fibrinolítica,  quando  atua  diretamente  desfazendo  o  coágulo 
sanguíneo formado durante as doenças cardiovasculares.

A pesquisadora do Instituto  Leônidas  e  Maria  Deane (ILMD/Fiocruz  Amazônia),  Ormezinda 
Fernandes,  é  responsável  pelo  estudo  com apoio  do  governo  do  Estado  via  Fundação  de 
Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

Para a pesquisa, foi realizada a seleção de, aproximadamente, 150 microrganismos produtores 
de proteases. Desses produtores, cerca de 30% são produtores da ação fibrinolítica, ou seja, 
são capazes de desfazer o coágulo sanguíneo. Todos os testes foram feitos em laboratório em 
placas de fibrina que simulam a cascata de coagulação no organismo humano. “Esse é o 
primeiro passo para chegarmos ao medicamento. Temos que ter o microrganismo produtor do 
material e as condições prévias para essa produção. Isso já estamos fazendo. O próximo passo 
serão  os  ensaios  clínicos,  testar  em  pequenos  animais,  ou  seja,  estimular  um  coágulo 
sanguíneo e testar a enzima para saber de que forma ela está agindo”, disse a pesquisadora 
Ormezinda Fernandes.

O estudo oferece uma nova opção na produção de medicamento direcionado para doenças 
cardiovasculares. Para a pesquisadora, com o surgimento de novos remédios a tendência é 
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que os produtos fiquem com o preço cada vez menor, devido à concorrência no mercado, 
beneficiando a população. “O que queremos mostrar é que a biodiversidade amazônica tem 
esse  potencial  de  investimento  biotecnológico,  tanto  que  estamos  encontrando  esses 
microrganismos  produtores  dessas  enzimas  e,  quando  vamos  relacionar  com  o  que  é 
encontrado na literatura com outros microrganismos de outras regiões, e de países, em alguns 
casos, nossa produção é bem melhor que a deles”, disse Fernandes.

O projeto de pesquisa está sendo desenvolvido com aporte financeiro do governo do Estado 
via Fapeam no âmbito do Programa de Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde 
(PPSUS),  desenvolvido  em  parceria  com  o  Ministério  da  Saúde  e  Conselho  Nacional  de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O programa apoia, com recursos financeiros, 
projetos de pesquisa que visem à promoção do desenvolvimento científico, tecnológico e de 
inovação na área de saúde no Amazonas.

Coleção de fungos e bactérias

Na Fiocruz Amazônia existe uma coleção de fungos e bactérias, que segundo a pesquisadora, é 
responsável pela conservação de recursos genéticos ex-situ, que têm como função principal, a 
aquisição,  caracterização,  manutenção  e  distribuição  de  microrganismos  autenticadas, 
permitindo o desenvolvimento das atividades com mais segurança nos resultados. Além disso, 
o estudo também é realizado em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), 
especificamente com o doutor Raimundo Felipe Cruz, do laboratório de Microbiologia do ICB.

Fonte: Portal Amazônia
Com informações da Agência Fapeam

http://amazonia.org.br/2016/02/fungos-e-bacterias-da-amazonia-sao-estudados-para-tratar-
doencas-do-coracao/

http://amazonia.org.br/2016/02/fungos-e-bacterias-da-amazonia-sao-estudados-para-tratar-doencas-do-coracao/
http://amazonia.org.br/2016/02/fungos-e-bacterias-da-amazonia-sao-estudados-para-tratar-doencas-do-coracao/
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Os resíduos de peixes que antes eram descartados no lixo pelas feiras e mercados podem ter 
um novo destino: a alternativa é fruto de um projeto de pesquisa desenvolvido com apoio do 
governo do Estado via Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) por 
microempreendores  que  estão  reaproveitando  os  restos  de  pescado  para  produção  de 
biofertilizante, biogás e ração orgânica.

A utilização de produtos naturais deve trazer vários benefícios para população amazonense é o 
que afirmou um dos responsáveis pelo projeto de pesquisa, Raimundo Pereira, devido à ligação 
com a alimentação, energia e sustentabilidade do planeta.  De acordo com o pesquisador, a 
maior vantagem no processo produtivo está na capacidade de produção de energia alternativa, 
fertilizante e ração para animais a partir  de matéria orgânica e altamente renovável,  sem 
substâncias tóxicas para o consumidor e para o meio ambiente.

Segundo ele, com o reaproveitamento do pescado adicionado a outros compostos naturais será 
possível reduzir níveis de gás carbônico por conta da utilização de energia a partir de matéria 
orgânica.

“Este será o futuro da geração de energia e de combustíveis.  O planeta Terra e os seres 
humanos são verdadeiros biodigestores e, em semelhança disso, os inventos para os passos 
evolutivos  das próximas gerações deverão traduzir  este  padrão em uma constate  na vida 
social, econômica e ecológica da humanidade”, disse Pereira.

Ele  explicou que  a  essência  do biofertilizante  será utilizada nos  setores básicos  agrícolas, 
hortas, jardins e plantações diversas.  O biogás, utilizado para gerar energia e combustível.  Já 
a ração orgânica, pode ser utilizada na avicultura e aquicultura. “O biofertilizante trará muitas 
vantagens para a agricultura em geral por ser um produto isento de agrotóxico. O biogás é um 
combustível  que  poderá  ser  utilizado  como  geração  de  energia,  a  ração  orgânica  trará 
benefícios à criação de peixes na região amazônica”, disse o pesquisador.

O trabalho é um dos 40 projetos aprovados no âmbito do Programa Sinapse da Inovação. 
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Fruto  da  parceria  firmada  entre  a  Fapeam com  a  Fundação  Centros  de  Referência  em 
Tecnologias Inovadoras (Certi), que visa transformar os resultados de projetos de pesquisa de 
universidades  e  instituições  de  ciência,  tecnologia  e  inovação  em  produtos  inovadores 
competitivos, além de fortalecer o empreendedorismo inovador.

“O apoio da Fapeam é importante para andamento dessa pesquisa. Esse é um projeto que vai 
beneficiar a sociedade com a melhoria na qualidade da produção de fertilizante, biogás e ração 
animal”, disse.

 

Imagem: Divulgação/Assessoria

http://revistapesca.com.br/empresa-reaproveita-residuos-de-peixes-para-produzir-biogas-
racao-e-biofertilzante/

http://revistapesca.com.br/empresa-reaproveita-residuos-de-peixes-para-produzir-biogas-racao-e-biofertilzante/
http://revistapesca.com.br/empresa-reaproveita-residuos-de-peixes-para-produzir-biogas-racao-e-biofertilzante/
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As feiras de Manaus descartam cerca de 30 toneladas de resíduos de peixe por dia. Todo esse 
volume poderia ser reaproveitado na produção de 270 mil litros de fertilizante; 3 mil m³ de 
biogás e 3 toneladas de ração animal. Esse é o resultado da pesquisa realizada por Raimundo 
Pereira que atualmente está na fase de aplicação no campo. Só na Feira da Manaus Moderna 
são descartados cerca de 15 toneladas de sobras de peixes, por mês, segundo informou o 
administrador  Thales  Pinheiro.
Foi com base neste alto volume de sobras de pescado desperdiçados diariamente nas feiras da 
capital amazonense, que despertou o lado empreendedor e inovativo do técnico em eletrônica, 
Raimundo Pereira, a dedicar boa parte do seu tempo em pesquisas com base na engenharia 
reversa, sobre como reaproveitar como matéria prima, todo esse rejeito orgânico. "Eu vi muito 
desperdício  e  decidi  estudar  uma  maneira  de  colaborar  com  a  cidade",  disse.
Na avaliação do pesquisador, a utilização de produtos naturais deve trazer vários benefícios 
para população amazonense, devido à ligação com a alimentação, energia e sustentabilidade 
do planeta. Pereira destaca que a maior vantagem no processo produtivo está na capacidade 
de  produção  de  energia  alternativa,  fertilizante  e  ração  para  animais  a  partir  de  matéria 
orgânica e altamente renovável, sem substâncias tóxicas para o consumidor e para o meio 
ambiente. "Com o reaproveitamento do pescado adicionado a outros compostos naturais será 
possível reduzir níveis de gás carbônico por conta da utilização de energia a partir de matéria 
orgânica",  frisou.
Outra contribuição da pesquisa, desta vez para o planeta, está na redução dos níveis de gás 
carbônico emitido na atmosfera, porque através do processo produtivo ocorre a produção do 
biogás utilizado para gerar energia elétrica em substituição de combustíveis fósseis. "Este será 
o futuro da geração de energia e de combustíveis. O planeta Terra e os seres humanos são 
verdadeiros biodigestores e, em semelhança disso, os inventos para os passos evolutivos das 
próximas gerações deverão traduzir este padrão em uma constate na vida social, econômica e 
ecológica  da  humanidade",  disse  Pereira.
O pesquisador também explicou que a essência do biofertilizante será utilizada nos setores 
básicos agrícolas, hortas, jardins e plantações diversas. O biogás, utilizado para gerar energia 
e  combustível.  Já  a  ração  orgânica,  pode  ser  utilizada  na  avicultura  e  aquicultura.  "O 
biofertilizante trará muitas vantagens para a agricultura em geral por ser um produto isento de 

Sim

Não

Sim Não



agrotóxico. O biogás é um combustível que poderá ser utilizado como geração de energia, a 
ração  orgânica  trará  benefícios  à  criação  de  peixes  na  região  amazônica",  revelou.
Pereira  já  está  produzindo  biofertilizante,  biogás  e  ração  animal  em  pequena  escala,  na 
microempresa Amazonfértil. Ele pretende expandir os negócios com um cronograma de testes 
em campo,  nas  cidades  do  interior  do  Amazonas,  por  exemplo,  em Rio  Preto  da  Eva  na 
plantação de laranja, Maués na produção do guaraná, Presidente Figueiredo para a cultura do 
cupuaçu,  dentre  outros.  "Eu  pretendo  apresentar  para  os  agricultores  dos  municípios 
produtores.  E  cair  na  roça  e  testar  os  produtos",  comemorou.
Os resíduos de peixes que são descartados no lixo comum pelas feiras e mercados, agora 
podem ter um novo destino com essa alternativa que é fruto  de um projeto  de pesquisa 
desenvolvido com apoio do governo do Estado via Fapeam (Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Amazonas) pelo microempreendedor Raimundo Pereira que está reaproveitando 
os restos de pescado para produção de biofertilizante, biogás e ração orgânica, uma lição de 
empreendedorismo  inovatino  na  capital  amazonense.
O trabalho é um dos 40 projetos aprovados no âmbito do Programa Sinapse da Inovação, fruto 
da  parceria  firmada  entre  a  Fapeam  com  a  Fundação  Certi  (Centro  de  Referência  em 
Tecnologias  Inovadoras),  que  visa  transformar  os  resultados  de  projetos  de  pesquisa  de 
universidades  e  instituições  de  ciência,  tecnologia  e  inovação  em  produtos  inovadores 
competitivos,  além  de  fortalecer  o  empreendedorismo  inovador.  "O  apoio  da  Fapeam  é 
importante para andamento dessa pesquisa. Esse é um projeto que vai beneficiar a sociedade 
com a melhoria na qualidade da produção de fertilizante, biogás e ração animal", concluiu 
Pereira,  que  está  em  busca  de  parceiros  no  mercado  local.  

SERVIÇO:
Contato com o pesquisador Raimundo Pereira: (92) 99115-4720 

http://www.jcam.com.br/noticias_detalhe.asp?n=44765&IdCad=2&IdSubCad=54&tit=Lixo
%20que%20produz%20fertilizante,%20g%E1s%20e%20ra%E7%E3o
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De autoria do professor Gláucio Campos Gomes de Matos, do curso de Educação Física, a obra 
intitulada `Ethos e Figurações na Hinterlândia Amazônica´ terá lançamento nesta quarta-feira 
(17), na Associação dos Docentes da Universidade Federal do Amazonas (Adua), às 15h. 

Editada pela Editora Valer,  a  obra é  resultado  de parceria  com a Fundação  de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam). A Adua fica localizada no Setor Sul, ao lado da 
Comissão Permanente de Concursos (Compec), antiga Convest.

A obra `Ethos e Figurações na Hinterlândia Amazônica´ e uma ampliação da tese denominada 
originalmente de Práticas Socioculturais, figuração, poder, diferenciaççao em Bicó, Cuiamucu e 
Canela-Fina - Comunidades Amazônicas, defendida em 2008, na Faculdade de Educação Física, 
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).  

http://www.ufam.edu.br/index.php/eventos/5001-professor-glaucio-matos-lanca-ethos-e-figuracoes-
na-hinterlandia-amazonica-nesta-quarta-feira-17
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A doutora em Ciências pela  Universidade de São Paulo (USP) e pesquisadora do Instituto 
Leônidas e Maria Deane (ILMD / Fiocruz Amazônia), Patrícia Puccinelli Orlandi, e o pesquisador 
do Laboratório de Medicina da Universidade da Califórnia, em São Francisco (EUA), Tung Gia 
Phan, descobriram um novo tipo de vírus que causa diarreia e paralisia flácida temporária nos 
membros inferiores de crianças de até 5 anos. O vírus também pode causar encefalite e levar 
à morte.

A  partir  da  análise  molecular  das  fezes  de  crianças  com diarreia,  atendidas  em prontos-
socorros de Manaus, os pesquisadores encontraram, pela primeira vez no Brasil, o vírus do 
gênero  Gemycircularvirus  que  causa,  além  da  diarreia,  paralisia  flácida  temporária  nos 
membros  inferiores.  A  descoberta  foi  publicada  em  um  artigo,  em  abril  deste  ano,  na 
revistaVirology, disponível para acesso público.

“A paralisia nos membros inferiores, ou seja, nas pernas, não é simplesmente a fraqueza que 
dá após longos períodos diarreicos. É uma paralisia total, com impossibilidade de andar por até 
duas semanas”, disse a pesquisadora da Fiocruz Amazônia.

Segundo Patrícia Orlandi, de 2007 a 2009, pesquisadores da Fiocruz Amazônia coletaram 1,5 
mil amostras de fezes de crianças, de 0 a 10 anos, com diarreia atendidas no Hospital e Pronto 
Socorro João Lúcio e na Policlínica da Codajás (PAM Codajás), em Manaus, para analisar quais 
tipos de vírus e bactérias mais acometem as crianças na capital do Estado.

O estudo recebeu aporte financeiro do governo do Estado, via Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Amazonas (Fapeam), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), no âmbito do Programa de Pesquisa para o Sistema Único de 
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Saúde (PPSUS).

“O pesquisador da Califórnia (Tung Gia Phan) viu nosso estudo e entrou em contato conosco 
solicitando 600 amostras para analisar com relação a novos tipos de vírus. Em cinco das 600 
amostras ele encontrou o novo vírus do gênero Gemycircularvirus. Parece pouco, mas significa 
dizer  que  o  vírus  está  circulando  e  que  temos  de  melhorar  o  diagnóstico  para  que  haja 
tratamento adequado e o quadro não se agrave”, disse Patrícia Orlandi.

Kit de diagnóstico

Diante  dos  resultados,  Patrícia  Orlandi  informou  que  está  iniciando  um  estudo  para  o 
desenvolvimento  de  um  kit  de  diagnóstico  rápido  do  vírus  Gemycircularvirus.  “Com  o 
desenvolvimento de um kit para diagnóstico, auxiliaremos na vigilância epidemiológica de um 
vírus que é tão agressivo e que, até então, era desconhecido”, disse.

Patrícia Orlandi explicou que a transmissão do novo tipo de vírus é feita de forma focal/oral, ou 
seja, a partir do consumo de água contaminada com fezes. Atualmente, o diagnóstico só pode 
ser feito após a análise molecular das fezes do paciente. “Tentaremos descobrir, ainda, se o 
vírus está circulando na região Amazônica para diminuir a incidência de casos”, esclareceu a 
pesquisadora.

Fonte Fiocruz

http://www.sertaonahora.com.br/noticia/13700/virus-que-causa-diarreia-e-paralisia-
temporaria-em-criancas-e-descoberto-em-manaus.html

http://www.sertaonahora.com.br/noticia/13700/virus-que-causa-diarreia-e-paralisia-temporaria-em-criancas-e-descoberto-em-manaus.html
http://www.sertaonahora.com.br/noticia/13700/virus-que-causa-diarreia-e-paralisia-temporaria-em-criancas-e-descoberto-em-manaus.html
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Um estudo realizado no Amazonas pretende caracterizar a resposta dos mosquitos infectados 
pelo Plasmodium, gênero de parasitas causadores da malária, para bloquear a transmissão da 
doença aos humanos. Segundo o coordenador do projeto de pesquisa, Henrique Silveira, o 
objetivo é conhecer como o mosquito interage com a parasita e controla a infecção.

"Esta  informação  será  valiosa  para  o  desenho  de  ferramentas  que  possam  controlar  o 
desenvolvimento  do  parasita  no  mosquito  e  deste  modo,  bloquear  a  transmissão  aos 
humanos",  disse  Silveira.  O  estudo  é  desenvolvido  com  recursos  do  Programa  Universal 
Amazonas do governo do Estado via Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado (Fapeam).

Segundo o pesquisador, durante o estudo a intenção é analisar os genes do mosquito que são 
expressos durante a infecção por Plasmodium vivax, uma das cinco espécies de parasitas da 
malária que contaminam o ser humano.

O projeto de pesquisa é desenvolvido em parceria com a Fundação de Medicina Tropical Dr. 
Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), o Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e o Instituto de Higiene e Medicina Tropical da 
Universidade Nova de Lisboa, de Portugal.

Análise

De  acordo  com  Henrique  Silveira,  ao  longo  do  estudo,  os  mosquitos  são  infectados, 
experimentalmente, e depois são dissecados utilizando uma lupa e agulhas de disseção para 
coletar o material biológico e caracterizar os genes associados à infecção.

Após  esta  fase,  inicia-se  a  validação  funcional  dos  genes  identificados,  ou  seja,  os 
pesquisadores verificam se há intervenção nos genes para analisar como eles irão agir ao 
longo da infecção.
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Segundo o pesquisador, o estudo contribuirá no combate da doença mundialmente uma vez 
que ao utilizar mosquitos e parasitas locais, a pesquisa tratará com especificidades da região 
que podem ser determinantes para a luta 'anti-malária'  em zonas onde há mais riscos da 
doença, como na Amazônia.

"Projetos com interesse local e com qualidade mundial são importantes para que os cientistas 
que  trabalham  nas  instituições  do  Amazonas  possam  ter  visibilidade  nacional  e 
internacionalmente. A Fapeam tem contribuído com a formação contínua de estudantes e com 
o avanço da Ciência e Tecnologia no Estado. Isto é fundamental para o desenvolvimento da 
nossa região", afirmou. 

http://portalamazonia.com/noticias-detalhe/ciencia-e-tecnologia/estudo-quer-bloquear-
infeccao-da-malaria-no-amazonas/?cHash=a34347aa9fa87ccbb6d0903038256a2c

http://portalamazonia.com/noticias-detalhe/ciencia-e-tecnologia/estudo-quer-bloquear-infeccao-da-malaria-no-amazonas/?cHash=a34347aa9fa87ccbb6d0903038256a2c
http://portalamazonia.com/noticias-detalhe/ciencia-e-tecnologia/estudo-quer-bloquear-infeccao-da-malaria-no-amazonas/?cHash=a34347aa9fa87ccbb6d0903038256a2c
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O estudo  que  aponta  que  as  mudanças  climáticas  podem alterar  as  cadeias  alimentares 
aquáticas da Amazônia deve ser concluído até o primeiro semestre de 2017. As alterações 
estão sendo mensuradas ao longo de um projeto do pesquisador do Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia (Inpa), Renato Tavares.

A  pesquisa  pretende  avaliar  os  efeitos  das  mudanças  no  clima  sobre  os  invertebrados 
fragmentadores  do  gênero  Phylloicus  (Trichoptera:  Calamoceratidae),  mais  frequentes  nos 
igarapés amazônicos e sobre os microrganismos associados as folhas em decomposição. O 
estudo  está  sendo  desenvolvido  pelo  pesquisador  com  apoio  do  governo  do  Estado  via 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

Segundo o pesquisador, os seres invertebrados fragmentadores têm um papel fundamental no 
meio  ambiente  amazônico.  “Fragmentadores  são  animais  que  se  alimentam  de  folhas, 
gravetos ou troncos e, assim, cortam esses materiais em pedaços bem pequenos. Tais pedaços 
podem  ser  usados  como  alimento  por  outros  animais  que  não  conseguem  se  alimentar 
diretamente das folhas. Eles também são importantes na decomposição da matéria orgânica. 
As larvas dos fragmentadores podem servir como alimento para peixes, tartarugas e também 
outros insetos, com a libélula, por exemplo”, explicou o pesquisador.

Com informações da Fapeam
http://www.jornalrondoniavip.com.br/noticia/estudo-sobre-mudanca-das-cadeias-alimentares-
aquaticas-da-amazonia-sera-concluido-em-2017,geral,42066.html
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