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Obra foi realizada com aporte financeiro da Fapeam e será lançada nesta quarta-feira, 17 de 
fevereiro, na Ufam, em Manaus

Para demonstrar como o modo de vida ribeirinho incide nas práticas socioculturais, o professor 
da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Gláucio Campos Gomes de Matos, lançará nesta 
quarta-feira (17/02), às 15h, com apoio do governo do Estado via Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) na Associação dos Docentes da Ufam (Adua), a 
obra “Ethos e Figurações na Hinterlândia Amazônica”.

Editada pela Editora Valer, a obra retrata o modo de vida de três comunidades amazônicas 
localizadas no município de Boa Vista do Ramos (distante a 270 quilômetros de Manaus), 
situando o leitor no contexto de suas figurações e redes de interdependências que incidem 
diretamente  em suas  práticas  socioculturais,  como o  extrativismo  animal  (caça  e  pesca), 
vegetal (principalmente a extração de madeira), criação de bois e cultivo do solo através do 
puxirum (forma com que os trabalhadores se organizam para resolver uma atividade na roça).

O livro será publicado com recursos do Programa de Apoio a Publicações (Biblos) da Fapeam. 
A obra é resultado de um projeto de pesquisa que iniciou no Doutorado, em 2008, intitulado 
de “Práticas Socioculturais, Figuração e Diferenciação Social em Bicó, Cuiamucu e Canela-Fina 
– Comunidades Amazônicas”. De acordo com o pesquisador, a ideia “tirar a tese da prateleira” 
surgiu para tornar os resultados do estudo acessíveis à população.

Segundo ele, o livro revela o processo de diferenciação social,  o aumento populacional,  a 
influência  da  prática  esportiva  dentre  outros  aspectos  que  contribuem  para  discussões 
ambientais e sociais no âmbito das comunidades.

Agência Fapeam
http://www.jornaldaciencia.org.br/edicoes/?url=http://jcnoticias.jornaldaciencia.org.br/23-
pesquisador-lanca-livro-sobre-o-modo-de-vida-de-comunidades-amazonicas/
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http://www.jornaldaciencia.org.br/edicoes/?url=http://jcnoticias.jornaldaciencia.org.br/23-pesquisador-lanca-livro-sobre-o-modo-de-vida-de-comunidades-amazonicas/
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Um bioinseticida produzido a partir de fungos encontrados em plantas e insetos da Amazônia, 

desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), em parceria 

com o Instituto  Nacional  de Pesquisas da Amazônia (Inpa),  está sendo usado para matar 

larvas e ovos do Aedes aegypti. Segundo informações do portal G1, o estudo, que durou três 

anos, isolou mais de 100 linhagens fúngicas de vários substratos da Amazônia. O bioinseticida 

pode  ser  borrifado  em plantas  e  em recipientes  que  armazenem água.  As  larvas  e  ovos 

morrem em até 24 horas após a aplicação. De acordo com a doutora em Ciências Biológicas, 

Yamile Benaion Alencar, 50 ensaios foram realizados em laboratório com os materiais isolados 

e apenas três apresentaram potencial contra as larvas e ovos do mosquito. Ainda de acordo 

com Yamille, os fungos utilizados não são tóxicos e alguns já tem autorização do Ministério da 

Agricultura para combater insetos e pragas agrícolas. “É um produto que não é tóxico, não 

agride o meio ambiente, é eficaz e ainda tem a vantagem de ser facilmente produzido. Será 

muito benéfico para população utilizá-lo”, destaca Alencar. 

http://www.bahianoticias.com.br/noticia/186081-bioinseticida-com-fungos-da-amazonia-mata-

larvas-e-ovos-do-aedes.html
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Não

Sim Não

http://www.bahianoticias.com.br/noticia/186081-bioinseticida-com-fungos-da-amazonia-mata-larvas-e-ovos-do-aedes.html
http://www.bahianoticias.com.br/noticia/186081-bioinseticida-com-fungos-da-amazonia-mata-larvas-e-ovos-do-aedes.html
http://www.bahianoticias.com.br/noticia/186081-bioinseticida-com-fungos-da-amazonia-mata-larvas-e-ovos-do-aedes.html
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Com o apoio do governo do estado do Amazonas, por meio do Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado do Amazonas (Faepam), a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e o Instituto 

Nacional  de  Pesquisas  da  Amazônia  (Inpa)  criaram um inseticida  100% natural  contra  o 

mosquito aedes aegypti.

Feito à base de fungos encontrados em plantas e insetos na Amazôna, o bioinseticida não é 

nocivo para humanos.  Com aplicação em spray ou extrato  (ainda em experimentação),  a 

substância mata o mosquito em até 24h.

Ainda que outros produtos com a mesma função já tenham sido criados, nenhum é 100% 

natural, biodegradável e com um custo tão baixo. A fórmula não prejudica a saúde de pessoas 

e causa menos impactos ao meio ambiente.

O  mosquito  aedes  aegypti  é  o  transmissor  da  dengue,  febre  chikungunya  e  vírus  da 

zika.http://canetaecafe.com.br/2016/02/16/inseticida-100-natural-e-criado-na-amazonia-

contra-o-aedes-aegypti/
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Sim Não

http://canetaecafe.com.br/2016/02/16/inseticida-100-natural-e-criado-na-amazonia-contra-o-aedes-aegypti/
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O  estudo  deve  ser  concluído  em  2018  e  beneficiará,  ainda,  os  produtores  rurais  com  o 
incremento da exploração silvícola e a produção animal

Integrar espécies de plantas de pastagens junto às mudas de pau rosa para contribuir com a 
redução do desmatamento na Amazônia. Esse é o objetivo da pesquisa de Emanuel Orestes da 
Silveira.  O estudo,  que recebe o apoio  da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas (Fapeam), deve ser concluído em 2018 e beneficiará, ainda, os produtores rurais 
com o incremento da exploração silvícola e a produção animal.

A ideia é encontrar alternativas que resultem um sistema mais sustentável e que melhore a 
renda produtores locais. “O foco deste trabalho é integrar em uma mesma área espécies de 
plantas de pastagens melhoradas juntamente ao sistema arbóreo para que se incremente em 
uma mesma área a exploração silvícola e a produção animal, mitigando desta forma a abertura 
de  novas  áreas  para  as  pastagens  no  Amazonas.  A  iniciativa  deve  melhorar  as  áreas  de 
pastagens degradadas e dará uma alternativa a mais de renda ao produtor ao se estabelecer 
uma espécie arbórea nativa da região em um sistema mais sustentável”, disse Silveira.

Desenvolvimento

O estudo é desenvolvido em dois ambientes. A parte de campo está sendo estabelecida em 
duas pequenas propriedades rurais do Médio Amazonas. Segundo o pesquisador, a ideia é 
demonstrar a viabilidade do estudo ao pequeno produtor. Já a parte da extração da essência 
será realizada nas instalações da Ufam, em Manaus. “Ao incrementar a renda do produtor 
através da diversificação da produção, estaremos minimizando as perdas de solo através de 
erosão, diminuindo os custos de abertura de novas áreas para as pastagens e aumentando a 
produção animal individual e por área através do aumento da disponibilidade de forragem”, 

Sim

Não

Sim Não



disse Emanuel.

De acordo com o pesquisador, apesar dos processos serem conhecidos, atualmente eles não 
são  aplicados,  de  maneira  prática,  junto  aos  produtores.  “A  partir  do  momento  que  se 
vislumbrar a real importância destes processos o Estado receberá o benefício de uma produção 
agrossilvipastoril  sustentável,  caracterizando desta  forma o  Amazonas  com a  sua vocação 
florestal  e mostrando à sociedade que existe um caminho que pode ser trilhado”, disse o 
pesquisador.

Fonte: Portal Amazônia
http://amazonia.org.br/2016/02/estudo-avalia-plantas-de-pastagens-para-reduzir-
desmatamento-na-amazonia/

http://amazonia.org.br/2016/02/estudo-avalia-plantas-de-pastagens-para-reduzir-desmatamento-na-amazonia/
http://amazonia.org.br/2016/02/estudo-avalia-plantas-de-pastagens-para-reduzir-desmatamento-na-amazonia/
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Um bioinseticida produzido a partir de fungos encontrados em plantas e insetos da Amazônia 
foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) em parceria 
com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa). O estudo durou três anos e isolou 
mais de 100 linhagens fúngicas de vários substratos da Amazônia. O bioinseticida pode ser 
borrifado em plantas e colocado em recipientes que armazenem águas, matando as larvas e 
ovos do Aedes aegypti em até 24h após a aplicação.

De acordo com a doutora em Ciências Biológicas, Yamile Benaion Alencar, com os isolados 
identificados foram realizados cerca de 50 ensaios em laboratório. Desse número, apenas três 
apresentaram potencial contra as larvas e ovos do mosquito.

 

A pesquisadora explicou que os fungos utilizados para o desenvolvimento do bioinseticida não 
são tóxicos à saúde do homem e muitos já têm permissão do Ministério da Agricultura para 
serem usados no combate a insetos praga de agricultura.

O  bioinseticida  funciona  de  forma  simples  podendo  ser  borrifado  diretamente  em  água 
destilada  na  forma openspray  ou também em forma de  extrato,  esse  segundo ainda  em 
pesquisa, podendo ser colocado em vasos ou em locais que acumulam água. O produto elimina 
a larva e ovos do mosquito em até 24h.

“É um produto que não é tóxico, não agride o meio ambiente, é eficaz e ainda tem a vantagem 
de ser facilmente produzido. Será muito benéfico para população utilizá-lo”, destaca Alencar.

Comercialização

Sim

Não

Sim Não



O produto ainda não está disponível no mercado, pois ainda é necessário fazer a transferência 
de tecnologia para empresas interessadas em realizar a produção e comercialização.

Segundo os pesquisadores, por possuir uma formulação natural e simples, o custo financeiro 
para  produção  do  produto  é  menor.  Ele  apresenta  baixo  impacto  ambiental  durante  sua 
produção por utilizar apenas compostos biodegradáveis em sua formulação.

Alencar  frisa  que  atualmente  existem  vários  produtos  controladores  do  Aedes aegypti  - 
transmissor da dengue, febre chikungunya e vírus da zika -, mas o diferencial do bioinseticida 
desenvolvido pela equipe de pesquisa é que o produto possui origem 100% natural, além de 
ser extraído a partir da biodiversidade amazônica.

O produto foi desenvolvido com apoio do governo do Estado por meio da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) na Ecobios Consultoria Ambiental e Controle de 
Qualidade  Ltda.,  empresa  incubada  no  Centro  de  Desenvolvimento  Empresarial  e 
Tecnológico da Ufam.

O estudo recebe aporte do governo do estado via Fapeam por meio do Programa de Apoio à 
Pesquisa em Empresas na modalidade de Subvenção Econômica (Pappe Integração).
Autor: G1/AM
Fonte: G1/AM 

http://www.onortao.com.br/noticias/fungos-da-amazonia-sao-usados-em-bioinseticida-contra-
aedes-aegypti,61220.php

http://www.onortao.com.br/noticias/fungos-da-amazonia-sao-usados-em-bioinseticida-contra-aedes-aegypti,61220.php
http://www.onortao.com.br/noticias/fungos-da-amazonia-sao-usados-em-bioinseticida-contra-aedes-aegypti,61220.php
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Um bioinseticida produzido a partir de fungos encontrados em plantas e insetos da Amazônia 
foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) em parceria 
com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa). O estudo durou três anos e isolou 
mais de 100 linhagens fúngicas de vários substratos da Amazônia. O bioinseticida pode ser 
borrifado em plantas e colocado em recipientes que armazenem águas, matando as larvas e 
ovos do Aedes aegypti em até 24h após a aplicação.

De acordo com a doutora em Ciências Biológicas, Yamile Benaion Alencar, com os isolados 
identificados foram realizados cerca de 50 ensaios em laboratório. Desse número, apenas três 
apresentaram potencial contra as larvas e ovos do mosquito.

A pesquisadora explicou que os fungos utilizados para o desenvolvimento do bioinseticida não 
são tóxicos à saúde do homem e muitos já têm permissão do Ministério da Agricultura para 
serem usados no combate a insetos praga de agricultura.O bioinseticida funciona de forma 
simples podendo ser borrifado diretamente em água destilada na forma openspray ou também 
em forma de extrato, esse segundo ainda em pesquisa, podendo ser colocado em vasos ou em 
locais que acumulam água. O produto elimina a larva e ovos do mosquito em até 24h.

 “É  um produto  que  não  é  tóxico,  não  agride  o  meio  ambiente,  é  eficaz  e  ainda tem a 
vantagem de ser facilmente produzido. Será muito benéfico para população utilizá-lo”, destaca 
Alencar.

 

Comercialização

O produto ainda não está disponível no mercado, pois ainda é necessário fazer a transferência 
de tecnologia para empresas interessadas em realizar a produção e comercialização.
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Sim Não



 

Segundo os pesquisadores, por possuir uma formulação natural e simples, o custo financeiro 
para  produção  do  produto  é  menor.  Ele  apresenta  baixo  impacto  ambiental  durante  sua 
produção por utilizar apenas compostos biodegradáveis em sua formulação.

 

Alencar  frisa  que  atualmente  existem  vários  produtos  controladores  do  Aedes?aegypti  - 
transmissor da dengue, febre chikungunya e vírus da zika -, mas o diferencial do bioinseticida 
desenvolvido pela equipe de pesquisa é que o produto possui origem 100% natural, além de 
ser extraído a partir da biodiversidade amazônica.

O produto foi desenvolvido com apoio do governo do Estado por meio da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) na Ecobios Consultoria Ambiental e Controle de 
Qualidade Ltda., empresa incubada no Centro de Desenvolvimento Empresarial e Tecnológico?
da?Ufam.

 

O estudo recebe aporte do governo do estado via Fapeam por meio do Programa de Apoio à 
Pesquisa em Empresas na modalidade de Subvenção Econômica (Pappe Integração).

G1 AMAZONAS

 

http://www.deamazonia.com.br/lendo/278-conteudo-9299-fungos-da-amazonia-sao-usados-
em-bioinseticida-contra-aedes-aegypti

http://www.deamazonia.com.br/lendo/278-conteudo-9299-fungos-da-amazonia-sao-usados-em-bioinseticida-contra-aedes-aegypti
http://www.deamazonia.com.br/lendo/278-conteudo-9299-fungos-da-amazonia-sao-usados-em-bioinseticida-contra-aedes-aegypti
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Com o  apoio  de  governo  do  Estado  via  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  do 
Amazonas (Fapeam), o pesquisador Orleylson Cunha fez uma análise do Programa Ciência na 
Escola (PCE) da Fapeam e identificou que a participação no Programa é uma base promissora 
para uma carreira acadêmica.

“É possível afirmar que o PCE é uma das etapas para a iniciação do aluno no meio científico, 
fazendo  com que  se  desenvolva  entre  os  participantes  o  desejo  para  seguir  na  carreira 
acadêmica”, disse Orleylson Cunha.

O estudo intitulado “Abordagem CTS e a Alfabetização Científica: implicações para as diretrizes 
do  Programa  Ciência  na  Escola”  foi  desenvolvido  com  apoio  da  Fapeam no  âmbito  do 
Programa de Apoio à Pós-graduação (Posgrad) na Universidade do Estado do Amazonas (UEA) 
com orientação do professor José Vicente Cruz Aguiar.

 A pesquisa se concentrou em entender como o PCE contribui para a formação de alunos 
alfabetizados cientificamente a partir  dos projetos desenvolvidos nas escolas da cidade de 
Manaus, em 2014.

De acordo com o pesquisador, “O PCE se propõe levar aos alunos a alfabetização científica e, 
com  isso,  desenvolver  a  aptidão  necessária  para  a  participação  do  estudante  no 
desenvolvimento científico e tecnológico em cenário regional”.

Alfabetização científica

O PCE é uma iniciativa pioneira do governo do Estado e de referência no País na pesquisa 
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Não

Sim Não



científica  na  educação  básica.  O  programa  quebra  o  paradigma  da  formação  científica 
exclusivamente  nas  instituições  científicas  e  de  Ensino  Superior  e  adentra  as  escolas  dos 
ensinos Fundamental (6º ao 9º anos) e Médio como política pública de vanguarda que envolve 
professores e alunos da educação básica no universo da educação científica com a oferta de 
bolsas de estudo, formação continuada e elaboração de publicações de autoria dos professores 
e alunos participantes do programa.

Até 2015, nas 16 edições do PCE, foram investidos de R$ 22,9 milhões no Programa. Os 
recursos foram destinados ao apoio de mais de 1,8 mil projetos de pesquisa e concessão de 
13,1 mil bolsas de estudos a professores e alunos. O governo do Estado via Fapeam está em 
fase de finalização de um novo edital para o Programa que deve ser lançado em breve.

 “O programa é uma ação fantástica ao universo científico, pois propicia ao aluno da educação 
básica esta aproximação com a ciência que, muitas vezes, parece distante da escola ou algo 
que deve ser conduzida somente por especialistas. Quando se vivencia isto em escola desde 
cedo,  possivelmente  pode-se  despertar  nos  envolvidos  o  interesse  em  áreas  que  são 
consideradas importantes para o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia”, disse Orleylson 
Cunha.

*Com informações da assessoria de comunicação.

http://acritica.uol.com.br/noticias/Manaus-Amazonas-Amazonia-Alfabetizacao-cientifica-
promissora-carreira-academica_0_1523847624.html

http://acritica.uol.com.br/noticias/Manaus-Amazonas-Amazonia-Alfabetizacao-cientifica-promissora-carreira-academica_0_1523847624.html
http://acritica.uol.com.br/noticias/Manaus-Amazonas-Amazonia-Alfabetizacao-cientifica-promissora-carreira-academica_0_1523847624.html
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 Já imaginou um pão com seis meses de validade? E se ele não tiver glúten, açúcar, lactose ou 
gorduras, mas contar com um sabor irresistível de açaí ou castanha? O produto já existe e 
está sendo produzido no Amazonas com apoio do governo do Estado via Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) pela empresa Sabores de 
Tradição: Os pães são feitos a partir das fibras do caroço do açaí e do ouriço da castanha e são 
ideais  para dietas alimentares de pessoas com restrição a glúten,  lactose ou gordura.  De 
acordo com o empresário Jorge Carlos Neves, a empresa não pretende criar simplesmente 
pães  integrais  ou  light,  mas  sim  novas  formulações  em  interação  com  processos  para 
desenvolver  alimentos  naturais,  saudáveis,  funcionais,  sem  glúten,  açúcar,  lactose  ou 
gorduras.  “Queremos  novos  sabores,  mas  que  sejam  naturalmente  nutritivos  com  novos 
ingredientes.  Iniciamos  com o  de  açaí  e  castanha,  mas  pretendemos utilizar  o  caroço  do 
cupuaçu para produção de fibras e outros frutos da Amazônia também”, disse o empresário. 
Com  os  pães  a  empresa  oferece  uma  nova  alternativa  de  alimentos  para  pessoas  com 
intolerância a glúten e lactose, além de atender uma carência do mercado que ainda não 
disponibiliza uma variedade de produtos nesse seguimento. “Nos últimos anos, o número de 
pessoas que possuem algum tipo de restrição a determinados alimentos aumentou, por isso, é 
importante pensar nesse público também.
Os nossos produtos vão atender esses nichos de mercado”, disse Neves. Atualmente, os pães 
que não possuem glúten ou lactose que são comercializados tem um prazo de validade em 
torno de quatro dias. O desafio da Sabores de Tradição é aumentar o prazo de validade dos 
produtos para  até  seis  meses,  possibilitando,  assim, que os pães amazônicos possam ser 
exportados para o mercado nacional e internacional. Ele informou que os pães são resultado 
do projeto de pesquisa “Pães Inovadores com Insumos Amazônicos” que conta com recursos 
do governo do Amazonas via  Fapeam por meio do Programa de Subvenção Econômica à 
Inovação  (Tecnova/AM).  A  empresa  expôs  os  produtos  durante  a  Feira  Internacional  da 
Amazônia (Fiam) deste ano e recebeu propostas de empresários de São Paulo, da Inglaterra e 
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das  cidades  de  Orlando  e  Dubai.  “Oito  lojas  de  São  Paulo  se  interessaram  pelo  ‘Bolo 
Amazônico’  e  já  trocamos  os  contatos.  A  feira  nos  proporciona  isso,  a  possibilidade  de 
conhecer  novos  contatos  e  isso  é  sempre  positivo.  Nas  rodadas  de  negócios  realizamos 
reuniões com novos compradores e temos boas perspectivas. Estamos dando um passo de 
cada vez e o próximo é a exportação. Estamos na busca de certificação ISO, para dar garantia 
ao comprador. Temos um caminho a percorrer, mas a expectativa é que a atividade comece 
entre os meses de março e abril de 2016”, disse o empresário. 
Sustentabilidade:  Além de 100% benéficos para a saúde, os produtos também levam a marca 
sustentável. Os caroços do açaí e ouriço da castanha, matéria-prima do pão amazônico, que 
eram desperdiçados, agora, são reaproveitados e transformados em fibras que agregam valor 
nutricional ao produto. Segundo o empresário, os produtos serão certificados com um selo 
orgânico,  procedimento  que  assegura  que  um produto  obedece  a  determinados  requisitos 
como,  por  exemplo,  a  ausência  de  agrotóxicos  e  adubos  químicos.  Com  a  emissão  do 
certificado, o consumidor tem a garantia de que o produto é 100% benéfico à saúde e que foi 
produzido dentro de um processo que prima pela qualidade. “No término do projeto teremos 
produtos novos prontos para a comercialização, mão de obra especializada e parcerias com 
produtores regionais de matérias-primas, promovendo o crescimento sustentável e gerando 
emprego e renda no Amazonas”, disse o empresário.

http://sossegodaflora.blogspot.com.br/2016/02/pao-base-de-frutos-amazonicos-e-nova.html
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O Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas 
(Fapeam), lançará, nesta quinta-feira, 18 de fevereiro, às 16h, na sala de imprensa da sede 
do  Executivo  estadual,  o  módulo  de  consulta  institucional  do  Sistema  de  Informações 
Gerenciais da Fapeam (SigFapeam).

O  módulo  permitirá  que  gestores  de  instituições  de  Ensino  e  de  Pesquisa  no  Amazonas 
consultem,  em  tempo  real,  informações  referentes  aos  projetos  de  pesquisa  e  bolsas 
concedidas pela Fundação.

De acordo com o diretor-presidente da Fundação, René Levy Aguiar, a medida visa garantir 
que as instituições possam ter amplo acesso às informações sobre os projetos de pesquisa em 
elaboração,  submetidos,  aprovados  ou  concluídos,  bem como  os  recursos  recebidos  para 
auxiliar nas ações e tomada de decisões em relação à pesquisa em cada instituição.

O módulo permitirá que cada gestor tenha um quadro real das ações de pesquisa em sua 
instituição com apoio da Fapeam.

“Estamos nos ombreando às instituições de Ensino e Pesquisa do Amazonas que passarão, a 
partir da disponibilização do módulo de consulta institucional, a ter acesso ao SigFapeam e às 
informações referentes aos projetos de pesquisa que recebem apoio do Governo do Estado. 
Com isso, dotamos maior transparência ao processo de apoio à ciência, tecnologia e inovação 
no Amazonas”, disse René Levy.

Foram convidados  para  participar  do  lançamento  os  representantes  das  universidades  do 
Estado  do  Amazonas  (UEA),  Federal  do  Amazonas  (Ufam),  dos  institutos  de  Ciência, 
Tecnologia  e Inovação do Amazonas (Ifam),  Nacional  de Pesquisas  da Amazônia (Inpa)  e 
Leônidas  e  Maria  Deane  (ILMD/Fiocruz  Amazônia),  além  dos  gestores  das  Fundações  de 
Vigilância em Saúde (FVS), de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), Hospital 
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Adriano Jorge (FHAJ), Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), 
Hematologia e Hemoterapia do Estado do Amazonas (FHemoam), Alfredo da Matta (Fuam), da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), entre outros.

 As instituições interessadas em ter acesso ao módulo deverão encaminhar um documento à 
Fapeam indicando o responsável a ser cadastrado e que possuirá acesso ao Sistema.

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/02/fapeam-lanca-modulo-de-consulta-institucional-a-
sistema-de-informacoes-gerenciais-da-fundacao/

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/02/fapeam-lanca-modulo-de-consulta-institucional-a-sistema-de-informacoes-gerenciais-da-fundacao/
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https://www.youtube.com/watch?v=rwownCu9swA&feature=youtu.be
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O  Programa  Ciência  na  Escola  do  governo  do  Estado  quebra  o  paradigma  da  formação 
científica exclusivamente nas instituições científicas e de Ensino Superior e adentra as escolas 
dos ensinos Fundamental (6º ao 9º anos) e Médio como política pública de vanguarda que 
envolve professores e alunos da educação básica no universo da educação científica 

Com o  apoio  do  governo  do  Estado  via  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  do 
Amazonas (Fapeam), o pesquisador Orleylson Cunha fez uma análise do Programa Ciência na 
Escola (PCE) da Fapeam e identificou que a participação no Programa é uma base promissora 
para uma carreira acadêmica.

“É possível afirmar que o PCE é uma das etapas para a iniciação do aluno no meio científico, 
fazendo  com que  se  desenvolva  entre  os  participantes  o  desejo  para  seguir  na  carreira 
acadêmica”, disse Orleylson Cunha.

O estudo intitulado “Abordagem CTS e a Alfabetização Científica: implicações para as diretrizes 
do Programa Ciência na Escola” foi desenvolvido com apoio da Fapeam no âmbito do Programa 
de  Apoio  à  Pós-graduação  (Posgrad)  na  Universidade  do Estado do Amazonas  (UEA) com 
orientação do professor José Vicente Cruz Aguiar.

A  pesquisa  se  concentrou em entender  como o PCE contribui  para a  formação  de  alunos 
alfabetizados cientificamente a partir  dos projetos desenvolvidos nas escolas da cidade de 
Manaus,  em 2014.  De  acordo  com o  pesquisador,  “O  PCE  se  propõe  levar  aos  alunos  a 
alfabetização científica e, com isso, desenvolver a aptidão necessária para a participação do 
estudante  no  desenvolvimento  científico  e  tecnológico  em  cenário  regional”.Alfabetização 
científica

O PCE é uma iniciativa pioneira do governo do Estado e de referência no País na pesquisa 
científica na educação básica.
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O  programa  quebra  o  paradigma  da  formação  científica  exclusivamente  nas  instituições 
científicas e de Ensino Superior e adentra as escolas dos ensinos Fundamental (6º ao 9º anos) 
e Médio como política pública de vanguarda que envolve professores e alunos da educação 
básica  no  universo  da  educação  científica  com  a  oferta  de  bolsas  de  estudo,  formação 
continuada e elaboração de publicações de autoria dos professores e alunos participantes do 
programa.

Até 2015, nas 16 edições do PCE, foram investidos de R$ 22,9 milhões no Programa. Os 
recursos foram destinados ao apoio de mais de 1,8 mil projetos de pesquisa e concessão de 
13,1 mil bolsas de estudos a professores e alunos. O governo do Estado via Fapeam está em 
fase de finalização de um novo edital para o Programa que deve ser lançado em breve.

“O programa é uma ação fantástica ao universo científico, pois propicia ao aluno da educação 
básica esta aproximação com a ciência que, muitas vezes, parece distante da escola ou algo 
que deve ser conduzida somente por especialistas. Quando se vivencia isto em escola desde 
cedo,  possivelmente  pode-se  despertar  nos  envolvidos  o  interesse  em  áreas  que  são 
consideradas importantes para o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia”, disse Orleylson 
Cunha.

Agência Fapeam

Fotos: Érico Xavier / Agência Fapeam

http://pceamazonas.com.br/2016/02/16/alfabetizacao-cientifica-e-base-promissora-para-a-
carreira-academica-diz-estudo/

http://pceamazonas.com.br/2016/02/16/alfabetizacao-cientifica-e-base-promissora-para-a-carreira-academica-diz-estudo/
http://pceamazonas.com.br/2016/02/16/alfabetizacao-cientifica-e-base-promissora-para-a-carreira-academica-diz-estudo/


Veículo:  Portal  do Governo  Editoria: Pag: 

Assunto: Alfabetização científica é base promissora para a carreira acadêmica, diz 

estudo apoiado pelo Governo do Amazonas
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: 16/02/2016

Com o  apoio  de  Governo  do  Estado  via  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  do 
Amazonas (Fapeam), o pesquisador Orleylson Cunha fez uma análise do Programa Ciência na 
Escola (PCE) da Fapeam e identificou que a participação no Programa é uma base promissora 
para uma carreira acadêmica.

 “É possível afirmar que o PCE é uma das etapas para a iniciação do aluno no meio científico, 
fazendo  com que  se  desenvolva  entre  os  participantes  o  desejo  para  seguir  na  carreira 
acadêmica”, disse Orleylson Cunha.

 O  estudo  intitulado  “Abordagem  CTS  e  a  Alfabetização  Científica:  implicações  para  as 
diretrizes do Programa Ciência na Escola” foi desenvolvido com apoio da Fapeam no âmbito 
do Programa de Apoio à Pós-graduação (Posgrad) na Universidade do Estado do Amazonas 
(UEA) com orientação do professor José Vicente Cruz Aguiar.

A  pesquisa  se  concentrou em entender  como o PCE contribui  para a  formação  de  alunos 
alfabetizados cientificamente a partir  dos projetos desenvolvidos nas escolas da cidade de 
Manaus,  em 2014.  De  acordo  com o  pesquisador,  “O  PCE  se  propõe  levar  aos  alunos  a 
alfabetização científica e, com isso, desenvolver a aptidão necessária para a participação do 
estudante no desenvolvimento científico e tecnológico em cenário regional”.

 Alfabetização científica - O PCE é uma iniciativa pioneira do Governo do Estado e de referência 
no  País  na  pesquisa  científica  na  educação  básica.  O  programa  quebra  o  paradigma  da 
formação científica exclusivamente nas instituições científicas e de Ensino Superior e adentra 
as  escolas  dos  ensinos  Fundamental  (6º  ao  9º  anos)  e  Médio  como  política  pública  de 
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vanguarda que envolve professores e alunos da educação básica no universo da educação 
científica com a oferta de bolsas de estudo, formação continuada e elaboração de publicações 
de autoria dos professores e alunos participantes do programa.

 Até 2015, nas 16 edições do PCE, foram investidos de R$ 22,9 milhões no Programa. Os 
recursos foram destinados ao apoio de mais de 1,8 mil projetos de pesquisa e concessão de 
13,1 mil bolsas de estudos a professores e alunos. O Governo do Estado via Fapeam está em 
fase de finalização de um novo edital para o Programa que deve ser lançado em breve.

 “O programa é uma ação fantástica ao universo científico, pois propicia ao aluno da educação 
básica esta aproximação com a ciência que, muitas vezes, parece distante da escola ou algo 
que deve ser conduzida somente por especialistas. Quando se vivencia isto em escola desde 
cedo,  possivelmente  pode-se  despertar  nos  envolvidos  o  interesse  em  áreas  que  são 
consideradas importantes para o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia”, disse Orleylson 
Cunha.

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/02/alfabetizacao-cientifica-e-base-promissora-para-a-
carreira-academica-diz-estudo-apoiado-pelo-governo-do-amazonas/

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/02/alfabetizacao-cientifica-e-base-promissora-para-a-carreira-academica-diz-estudo-apoiado-pelo-governo-do-amazonas/
http://www.amazonas.am.gov.br/2016/02/alfabetizacao-cientifica-e-base-promissora-para-a-carreira-academica-diz-estudo-apoiado-pelo-governo-do-amazonas/
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O Grupo de Pesquisa em Alfabetização Científica e Agroecologia da Amazônia – (GPAAA) do 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI) realiza até o dia 29 de fevereiro, as 
inscrições para a 1ª Feira científica do Programa Ciência na Escola (PCE). O intuito é promover 
a socialização de conhecimentos científicos, por meio do incentivo à pesquisa e divulgação dos 
resultados de estudos desenvolvidos por alunos do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), Ensino 
Médio  (1º  ou  2º  ano)  e  Educação  de  Jovens  e  Adultos  (EJA),  participantes  do  PCE, 
contemplados  pelo  Edital  020/2014  e  021/2014,   lançados  pela  Fundação  de  Amparo  à 
Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM.

Para participar, os professores coordenadores de projeto devem estar lotados nos municípios 
de execução do mesmo, e o projeto deverá ser composto por Coordenador e Cientista Junior, 
ambos  contemplados  pelo  edital  N.  20  e  21  PCE/2014,  desenvolvidos  no  ano  2015  e 
obedecendo uma das seguintes opções: a)1 Professor Coordenador e no mínimo 2 Cientistas 
Junior; b)1 Professor Coordenador e no máximo 5 Cientistas Junior.

De acordo com a Coordenadora Científica da feira, Maria de Fátima Vieira Nowak, o evento 
oportuniza o reconhecimento dos projetos desenvolvidos no âmbito do programa. “Essa é uma 
feira  que visa principalmente fomentar e desenvolver  a capacidade do cientista júnior em 
expor o trabalho que foi brilhantemente desenvolvido no ano de 2015”, disse.

O Cientista Junior deve estar devidamente matriculado nas Secretarias Estadual e Municipal de 
Educação do Estado do Amazonas (Seduc) e (Semed). Os projetos devem estar enquadrados 
em uma das seguintes categorias: a) Linguagens: Língua portuguesa; Língua materna para 
populações indígenas; Língua Estrangeira moderna; Arte; Educação Física. b) Matemática a) 
Ciências da Natureza: Ciências da Natureza; Física; Química. a) Ciências Humanas: História; 
Geografia; Filosofia; Sociologia; Religião.
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Conforme informou a coordenadora pedagógica do evento, Lívia Lima, os interessados podem 
efetivar as inscrições online. “Queremos convidar todos os coordenadores e cientistas júnior 
que desenvolveram projetos no último ano para participar de nossa primeira feira científica. 
Para efetivar a inscrição e participar do evento basta acessar o site feira.pceamazonas.com.br 
e ler o regulamento. Lá os participantes também poderão ter acesso a outras informações 
sobre a feira”, explicou.

Premiação

A premiação será concedida para os vencedores de cada categoria. Os projetos vencedores 
receberão  como prêmio:  bolsas  de  estudo,  exclusivamente  para  os  alunos  integrantes  da 
equipe  na  modalidade  de  Iniciação  Científica  Junior  (R$  100  reais/mês)  concedidas  pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) durante 12 meses.

Seleção

A 1ª Feira Científica do PCE será constituída por 80 projetos, sendo 32 projetos de Manaus e 
48 projetos dos municípios do estado do Amazonas. As vagas dos municípios do interior serão 
distribuídas equitativamente entre os grupos especificados na tabela do regulamento. No ato 
da inscrição, o coordenador deve descrever todas as informações solicitadas e anexar o Diário 
de Bordo do projeto disponível.

A classificação dos projetos será meritocrática,  onde serão considerados tanto a coerência 
técnico científica, como outros itens relevantes, a critério da comissão de avaliação (artigos 
submetidos ao Anais  Programa Ciência  na Escola 2016, diário  de bordo,  participações em 
eventos regionais, dentre outros).

http://pceamazonas.com.br/2016/02/16/grupo-de-pesquisa-do-inpa-realiza-1a-feira-cientifica-
do-pce/
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 Um bioinseticida produzido a partir de fungos encontrados em plantas e insetos da Amazônia, 
desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), em parceria 
com o Instituto  Nacional  de Pesquisas da Amazônia (Inpa),  está sendo usado para matar 
larvas e ovos do Aedes aegypti. Segundo informações do portal G1, o estudo, que durou três 
anos, isolou mais de 100 linhagens fúngicas de vários substratos da Amazônia. O bioinseticida 
pode  ser  borrifado  em plantas  e  em recipientes  que  armazenem água.  As  larvas  e  ovos 
morrem em até 24 horas após a aplicação. De acordo com a doutora em Ciências Biológicas, 
Yamile Benaion Alencar, 50 ensaios foram realizados em laboratório com os materiais isolados 
e apenas três apresentaram potencial contra as larvas e ovos do mosquito. Ainda de acordo 
com Yamille, os fungos utilizados não são tóxicos e alguns já tem autorização do Ministério da 
Agricultura para combater insetos e pragas agrícolas. “É um produto que não é tóxico, não 
agride o meio ambiente, é eficaz e ainda tem a vantagem de ser facilmente produzido. Será 
muito benéfico para população utilizá-lo”, destaca Alencar.
Bahianotícias
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Um bioinseticida produzido a partir de fungos encontrados em plantas e insetos da Amazônia 
foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) em parceria 
com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa). O estudo durou três anos e isolou 
mais de 100 linhagens fúngicas de vários substratos da Amazônia. O bioinseticida pode ser 
borrifado em plantas e colocado em recipientes que armazenem águas, matando as larvas e 
ovos do Aedes aegypti em até 24h após a aplicação. De acordo com a doutora em Ciências 
Biológicas, Yamile Benaion Alencar, com os isolados identificados foram realizados cerca de 50 
ensaios em laboratório. Desse número, apenas três apresentaram potencial contra as larvas e 
ovos do mosquito. A pesquisadora explicou que os fungos utilizados para o desenvolvimento 
do bioinseticida não são tóxicos à saúde do homem e muitos já têm permissão do Ministério da 
Agricultura para serem usados no combate a insetos praga de agricultura.  O bioinseticida 
funciona de forma simples podendo ser borrifado diretamente em água destilada na forma 
openspray ou também em forma de extrato, esse segundo ainda em pesquisa, podendo ser 
colocado em vasos ou em locais que acumulam água. O produto elimina a larva e ovos do 
mosquito em até 24h. “É um produto que não é tóxico, não agride o meio ambiente, é eficaz e 
ainda  tem a  vantagem de  ser  facilmente  produzido.  Será  muito  benéfico  para  população 
utilizá-lo”, destaca Alencar. O produto ainda não está disponível no mercado, pois ainda é 
necessário  fazer  a  transferência  de  tecnologia  para  empresas  interessadas  em realizar  a 
produção e comercialização. Segundo os pesquisadores, por possuir uma formulação natural e 
simples, o custo financeiro para produção do produto é menor. Ele apresenta baixo impacto 
ambiental  durante  sua  produção  por  utilizar  apenas  compostos  biodegradáveis  em  sua 
formulação.  Alencar  frisa  que  atualmente  existem  vários  produtos  controladores  do 
Aedes aegypti - transmissor da dengue, febre chikungunya e vírus da zika -, mas o diferencial 
do bioinseticida desenvolvido pela equipe de pesquisa é que o produto possui origem 100% 
natural, além de ser extraído a partir da biodiversidade amazônica. O produto foi desenvolvido 
com apoio do governo do Estado por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
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Amazonas  (Fapeam)  na  Ecobios  Consultoria  Ambiental  e  Controle  de  Qualidade  Ltda., 
empresa incubada no Centro de Desenvolvimento Empresarial e Tecnológico da Ufam. O estudo 
recebe aporte do governo do estado via Fapeam por meio do Programa de Apoio à Pesquisa 
em Empresas na modalidade de Subvenção Econômica (Pappe Integração).

http://blogdoborjao.blogspot.com.br/2016/02/rapidinhas-do-blog_17.html
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Um bioinseticida produzido a partir de fungos encontrados em plantas e insetos da Amazônia, 
desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), em parceria 
com o Instituto Nacional  de Pesquisas da Amazônia (Inpa),  está sendo usado para matar 
larvas e ovos do Aedes aegypti. Segundo informações do portal G1, o estudo, que durou três 
anos, isolou mais de 100 linhagens fúngicas de vários substratos da Amazônia. O bioinseticida 
pode  ser  borrifado  em plantas  e  em recipientes  que  armazenem água.  As  larvas  e  ovos 
morrem em até 24 horas após a aplicação. De acordo com a doutora em Ciências Biológicas, 
Yamile Benaion Alencar, 50 ensaios foram realizados em laboratório com os materiais isolados 
e apenas três apresentaram potencial contra as larvas e ovos do mosquito. Ainda de acordo 
com Yamille, os fungos utilizados não são tóxicos e alguns já tem autorização do Ministério da 
Agricultura para combater insetos e pragas agrícolas. “É um produto que não é tóxico, não 
agride o meio ambiente, é eficaz e ainda tem a vantagem de ser facilmente produzido. Será 
muito benéfico para população utilizá-lo”, destaca Alencar. BN.

http://tabocasnoticias.blogspot.com.br/2016/02/bioinseticida-com-fungos-da-amazonia.html
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 Um bioinseticida produzido a partir de fungos encontrados em plantas e insetos da Amazônia 
foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) em parceria 
com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa). O estudo durou três anos e isolou 
mais de 100 linhagens fúngicas de vários substratos da Amazônia. O bioinseticida pode ser 
borrifado em plantas e colocado em recipientes que armazenem águas, matando as larvas e 
ovos do Aedes aegypti em até 24h após a aplicação.

De acordo com a doutora em Ciências Biológicas, Yamile Benaion Alencar, com os isolados 
identificados foram realizados cerca de 50 ensaios em laboratório. Desse número, apenas três 
apresentaram potencial contra as larvas e ovos do mosquito.

A pesquisadora explicou que os fungos utilizados para o desenvolvimento do bioinseticida não 
são tóxicos à saúde do homem e muitos já têm permissão do Ministério da Agricultura para 
serem usados no combate a insetos praga de agricultura.

O  bioinseticida  funciona  de  forma  simples  podendo  ser  borrifado  diretamente  em  água 
destilada  na  forma openspray  ou também em forma de  extrato,  esse  segundo ainda  em 
pesquisa, podendo ser colocado em vasos ou em locais que acumulam água. O produto elimina 
a larva e ovos do mosquito em até 24h.

“É um produto que não é tóxico, não agride o meio ambiente, é eficaz e ainda tem a vantagem 
de ser facilmente produzido. Será muito benéfico para população utilizá-lo”, destaca Alencar.
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Comercialização
O produto ainda não está disponível no mercado, pois ainda é necessário fazer a transferência 
de tecnologia para empresas interessadas em realizar a produção e comercialização.

Segundo os pesquisadores, por possuir uma formulação natural e simples, o custo financeiro 
para  produção  do  produto  é  menor.  Ele  apresenta  baixo  impacto  ambiental  durante  sua 
produção por utilizar apenas compostos biodegradáveis em sua formulação.

Alencar  frisa  que  atualmente  existem  vários  produtos  controladores  do  Aedes aegypti  - 
transmissor da dengue, febre chikungunya e vírus da zika -, mas o diferencial do bioinseticida 
desenvolvido pela equipe de pesquisa é que o produto possui origem 100% natural, além de 
ser extraído a partir da biodiversidade amazônica.

O produto foi desenvolvido com apoio do governo do Estado por meio da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) na Ecobios Consultoria Ambiental e Controle de 
Qualidade  Ltda.,  empresa  incubada  no  Centro  de  Desenvolvimento  Empresarial  e 
Tecnológico da Ufam.

O estudo recebe aporte do governo do estado via Fapeam por meio do Programa de Apoio à 
Pesquisa em Empresas na modalidade de Subvenção Econômica (Pappe Integração).
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Podem se inscrever estudantes de cursos de graduação a partir do segundo período. A bolsa 
terá duração de 12 meses com vigência a partir de agosto de 2016 a julho de 2017

Da Redação das Ascom Inpa

O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI), por meio da Coordenação de 
Capacitação (COCP), está com inscrições abertas para o Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica  (Pibic)  e Programa de Apoio  à Iniciação Científica (Paic).  As inscrições 
prosseguem até o dia 30 de março de 2016.

O Pibic tem o financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) e o Paic recebe apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas (Fapeam).

Conforme o edital, podem se inscrever estudantes de cursos de graduação a partir do segundo 
período  até  o  penúltimo  período  regularmente  matriculados  em  instituições  de  ensino 
conveniadas com o Inpa. A bolsa terá duração de 12 meses com vigência a partir de agosto de 
2016 a julho de 2017.

Os interessados podem se inscrever levando proposta preenchida e assinada na Divisão de 
Apoio Técnico (DAT), Alojamento 2, localizado no Campus I do Inpa com entrada pela rua 
Otávio Cabral, s/nº – Petrópolis, somente pela manhã das 8h às 12h. O resultado final da 
seleção deverá sair até 13 de junho de 2016.

Um dos requisitos solicitados para os selecionados é dedicar-se integralmente às atividades 
acadêmicas  e  de  pesquisa,  obedecendo  a  um período  mínimo  de  20  horas  semanais  de 
dedicação ao projeto.
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As áreas e subáreas do conhecimento contempladas pelos programas são: Ciências Exatas, da 
Terra e Engenharias (Exatas e Engenharias, Clima e Ambiente, Química de Produtos Naturais); 
Ciências Biológicas (Botânica, Saúde, Ecologia, Genética, Zoologia I e II); Ciências Agrárias 
(Agronomia  e  Recursos  Florestais);  Ciências  Humanas  e  Sociais  Aplicadas  (Educação 
Ambiental, Ciências Humanas e Sociais); e Multidisciplinar.
http://www.amazonasnoticias.com.br/ate-30-de-marco-estao-abertas-as-inscricoes-para-o-
programa-de-iniciacao-cientifica-do-inpa/

http://www.amazonasnoticias.com.br/ate-30-de-marco-estao-abertas-as-inscricoes-para-o-programa-de-iniciacao-cientifica-do-inpa/
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 Um bioinseticida produzido a partir de fungos encontrados em plantas e insetos da Amazônia, 
desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), em parceria 
com o Instituto  Nacional  de Pesquisas da Amazônia (Inpa),  está sendo usado para matar 
larvas e ovos do Aedes aegypti. Segundo informações do portal G1, o estudo, que durou três 
anos, isolou mais de 100 linhagens fúngicas de vários substratos da Amazônia. O bioinseticida 
pode  ser  borrifado  em plantas  e  em recipientes  que  armazenem água.  As  larvas  e  ovos 
morrem em até 24 horas após a aplicação. De acordo com a doutora em Ciências Biológicas, 
Yamile Benaion Alencar, 50 ensaios foram realizados em laboratório com os materiais isolados 
e apenas três apresentaram potencial contra as larvas e ovos do mosquito. Ainda de acordo 
com Yamille, os fungos utilizados não são tóxicos e alguns já tem autorização do Ministério da 
Agricultura para combater insetos e pragas agrícolas. “É um produto que não é tóxico, não 
agride o meio ambiente, é eficaz e ainda tem a vantagem de ser facilmente produzido. Será 
muito benéfico para população utilizá-lo”, destaca Alencar.
POR BN
http://barrocasnoar.blogspot.com.br/2016/02/bioinseticida-com-fungos-da-amazonia.html?
m=1
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Um bioinseticida produzido a partir de fungos encontrados em plantas e insetos da Amazônia, 
desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), em parceria 
com o Instituto Nacional  de Pesquisas da Amazônia (Inpa),  está sendo usado para matar 
larvas e ovos do Aedes aegypti. Segundo informações do portal G1, o estudo, que durou três 
anos, isolou mais de 100 linhagens fúngicas de vários substratos da Amazônia. O bioinseticida 
pode  ser  borrifado  em plantas  e  em recipientes  que  armazenem água.  As  larvas  e  ovos 
morrem em até 24 horas após a aplicação. De acordo com a doutora em Ciências Biológicas, 
Yamile Benaion Alencar, 50 ensaios foram realizados em laboratório com os materiais isolados 
e apenas três apresentaram potencial contra as larvas e ovos do mosquito. Ainda de acordo 
com Yamille, os fungos utilizados não são tóxicos e alguns já tem autorização do Ministério da 
Agricultura para combater insetos e pragas agrícolas. “É um produto que não é tóxico, não 
agride o meio ambiente, é eficaz e ainda tem a vantagem de ser facilmente produzido. Será 
muito benéfico para população utilizá-lo”, destaca Alencar.

http://www.portalcandidosales.com/
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