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O alto  custo do milho na  alimentação animal  no Amazonas levou o pesquisador,  Ronaldo 
Francisco de Lima, a estudar uma nova alternativa: a substituição do milho pelo farelo de 
cupuaçu. A utilização do fruto típico da região amazônica na dieta de bubalinos surgiu como 
uma forma de reduzir custos para alimentação animal.

A estimativa do pesquisador é que até em dezembro deste ano já se tenha os resultados sobre 
a viabilidade da substituição do milho pelo farelo de cupuaçu.

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

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

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

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

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

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

Leia a matéria na íntegra:

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/03/pesquisa-analisa-a-substituicao-do-milho-pelo-
farelo-de-cupuacu-na-dieta-de-bufalos-no-amazonas/

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/03/pesquisa-analisa-a-substituicao-do-milho-pelo-farelo-de-cupuacu-na-dieta-de-bufalos-no-amazonas/
http://www.amazonas.am.gov.br/2016/03/pesquisa-analisa-a-substituicao-do-milho-pelo-farelo-de-cupuacu-na-dieta-de-bufalos-no-amazonas/
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Pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) estão desenvolvendo o protótipo 

de uma telha sustentável. Ela é feita, principalmente, com fibras naturais da Amazônia, como 

a malva  e a  juta,  e  com uma argamassa que inclui  areia,  resíduos de cerâmica e pouco 

cimento.

Essa composição, segundo o subcoordenador da pesquisa, o doutor em engenharia João de 

Almeida Melo Filho, dá mais resistência ao material e pode melhorar a sensação térmica nas 

residências localizadas nas regiões mais quentes do país. “Além de ter menos cimento em sua 

constituição, ela tem também areia, que se torna um material mais barato, além das fibras 

naturais. A matriz que utiliza o cimento é muito frágil e as fibras naturais é que vão dar a 

verdadeira resistência a esse material. O conjunto que a gente chama de 'material compósito' 

vai produzir um material com maior resistência mecânica. E a gente já verificou que tem maior 

desempenho térmico devido ao uso de resíduos cerâmicos”, garantiu à Agência Brasil.

Para o pesquisador, a telha sustentável terá boa aceitação pelos consumidores porque, além 

de ser mais barata, será parecida com as disponíveis no mercado. João de Almeida acredita 

que a utilização das fibras naturais para a produção das ecotelhas também vai estimular o 

trabalho de produtores ribeirinhos. "A gente acredita que o fato de o cultivo dessas fibras ser 

feito,  principalmente,  por  comunidades  ribeirinhas,  a  utilização  dessas  fibras  no 

desenvolvimento de um material de construção e a possibilidade de que seja usado em grande 
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escala vai incentivar essas comunidades a produzir e aumentar sua renda."

O pesquisador informou que o protótipo da ecotelha deve ficar pronto até janeiro de 2017. 

Após esse processo, ele disse que será necessário um patrocínio para adquirir o maquinário 

destinado à produção em larga escala. O projeto recebe o apoio da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Amazonas. A entidade concede R$ 50 mil, por meio do programa 

Sinapse da Inovação, para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras.

Leia a matéria na íntegra:

http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2016/posts/marco/pesquisadores-da-universidade-

federal-do-amazonas/popup_impressao

http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2016/posts/marco/pesquisadores-da-universidade-federal-do-amazonas/popup_impressao
http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2016/posts/marco/pesquisadores-da-universidade-federal-do-amazonas/popup_impressao
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O alto  custo do milho na  alimentação animal  no Amazonas levou o pesquisador,  Ronaldo 

Francisco de Lima, a estudar uma nova alternativa: a substituição do milho pelo farelo de 

cupuaçu. A utilização do fruto típico da região amazônica na dieta de bubalinos surgiu como 

uma forma de reduzir custos para alimentação animal.

A estimativa do pesquisador é que até em dezembro deste ano já se tenha os resultados sobre 

a viabilidade da substituição do milho pelo farelo de cupuaçu.  

A pesquisa conta com apoio  do governo do Estado por  meio da Fundação de Amparo de 

Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) e é realizada na Universidade Federal 

do  Amazonas  (Ufam)  em  parceria  com  as  Empresas  Brasileira  de  Pesquisa  Agropecuária 

(Embrapa) e a Cupuama.

Doutor em Zootecnia, o pesquisador disse que a crescente demanda pela utilização sustentável 

dos recursos alimentícios em todo o mundo tem aumentado o número de pesquisas sobre a 

utilização de ingredientes alternativos na nutrição animal como forma de evitar a utilização de 

alimentos usados em larga escala na alimentação humana e, também, como forma de baixar o 

custo de produção animal.

“O cupuaçu é uma fruta, típica da floresta amazônica, muito utilizada na produção de diversos 

produtos  como sorvete,  sucos,  geleia  e  chocolates  da  manteiga  extraído  da  semente.  No 

entanto,  a  industrialização  dessa  fruta  gera  o  farelo  do  cupuaçu  como  resíduo  com 
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potencialidade de ser aproveitado na alimentação animal”, disse o Ronaldo Francisco Lima.

A composição do farelo de cupuaçu e sua alta disponibilidade, segundo o pesquisador, poderá 

ser  uma alternativa na alimentação animal.  “Ainda há poucos trabalhos com utilização do 

farelo  na  alimentação  animal,  porém  acreditamos  em  um  bom  desempenho  com  custos 

menores, uma vez que o Amazonas é um produtor de cupuaçu”, disse o pesquisador.

Benefício socioeconômico

Além de beneficiar o produtor rural que poderá pagar um valor menor na ração, o estudo 

também promove o fortalecimento da economia com a geração de emprego e renda para 

população  amazonense,  já  que  o  farelo  deve  ser  adquirido  em  indústrias  da  região 

especializadas no processamento do cupuaçu.

“O  governo  do  Estado  por  meio  da  Fapeam  é  de  fundamental  importância  para  o 

desenvolvimento  do  projeto,  pois  está  dando  o  apoio  financeiro  que  precisamos  para  a 

concepção de novas tecnologias”, disse o pesquisador.

Leia a matéria na íntegra:

http://acritica.uol.com.br/amazonia/Manaus-Amazonas-Amazonia-Pesquisa-analisa-

substituicao-cupuacu-AM_0_1541845837.html

http://acritica.uol.com.br/amazonia/Manaus-Amazonas-Amazonia-Pesquisa-analisa-substituicao-cupuacu-AM_0_1541845837.html
http://acritica.uol.com.br/amazonia/Manaus-Amazonas-Amazonia-Pesquisa-analisa-substituicao-cupuacu-AM_0_1541845837.html
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Pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) estão desenvolvendo o protótipo 
de uma telha sustentável. Ela é feita, principalmente, com fibras naturais da Amazônia, como 
a malva e a juta, e com uma argamassa que inclui areia, resíduos de cerâmica e pouco 
cimento.

Essa composição, segundo o subcoordenador da pesquisa, o doutor em engenharia João de 
Almeida Melo Filho, dá mais resistência ao material e pode melhorar a sensação térmica nas 
residências localizadas nas regiões mais quentes do país. “Além de ter menos cimento em sua 
constituição, ela tem também areia, que se torna um material mais barato, além das fibras 
naturais. A matriz que utiliza o cimento é muito frágil e as fibras naturais é que vão dar a 
verdadeira resistência a esse material. O conjunto que a gente chama de ‘material compósito’ 
vai produzir um material com maior resistência mecânica. E a gente já verificou que tem maior 
desempenho térmico devido ao uso de resíduos cerâmicos”, garantiu à Agência Brasil.

Para o pesquisador, a telha sustentável terá boa aceitação pelos consumidores porque, além 
de ser mais barata, será parecida com as disponíveis no mercado. João de Almeida acredita 
que a utilização das fibras naturais para a produção das ecotelhas também vai estimular o 
trabalho de produtores ribeirinhos. “A gente acredita que o fato de o cultivo dessas fibras ser 
feito, principalmente, por comunidades ribeirinhas, a utilização dessas fibras no 
desenvolvimento de um material de construção e a possibilidade de que seja usado em grande 
escala vai incentivar essas comunidades a produzir e aumentar sua renda.”

O pesquisador informou que o protótipo da ecotelha deve ficar pronto até janeiro de 2017. 
Após esse processo, ele disse que será necessário um patrocínio para adquirir o maquinário 
destinado à produção em larga escala. O projeto recebe o apoio da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Amazonas. A entidade concede R$ 50 mil, por meio do programa 
Sinapse da Inovação, para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras.

Leia a matéria na íntegra: http://tratamentodeagua.com.br/pesquisadores-desenvolvem-telha-
sustentavel-com-fibras-naturais-da-amazonia/
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A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) e a Associação Nacional 
de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) promovem em Parintins, 
na próxima terça-feira (15), das 8 às 12 horas, o workshop Ecossistema de Inovação. O 
evento tem o apoio da Incubadora Amazonas Indígena Criativa (AmIC), da Universidade 
Federal do Amazonas (Ufam). O workshop é gratuito e será no auditório do Centro de Estudos 
Superiores (Cesp/UEA).
O objetivo do workshop é discutir e apoiar a implantação de incubadoras que prestam 
assessoria a empresários e aos seus negócios, assim como traçar um plano de apoio para 
região de Parintins. As atividades serão coordenadas pelos consultores da Anprotec, Carlos 
Lambert e Eveline Astolpho.
A coordenadora da AmIC, professora doutora Sandra Helena da Silva explica que o evento é 
direcionado a gestores públicos, empresários, pesquisadores e líderes locais. “É uma 
oportunidade para discutirmos as perspectivas de crescimento do empreendedorismo e 
inovação em Parintins, e buscar estratégias para promover o desenvolvimento regional”, disse 
a coordenadora.
A AmIC, está ligada à Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura, presta gestão 
a empreendedores criativos e apoia eventos dedicados a economia criativa. No mês de março 
a instituição promoveu cursos de cadeia produtivas e arranjo local. Ainda para esse semestre 
estão previstas capacitações de mercado, marketing, gestão/coaching, inovação, criatividade e 
gestão financeira.

Leia a matéria na íntegra:
http://www.gazetaparintins.com.br/lendo/280-conteudo-9901-ecossistemas-de-inovacao-e-
tema-de-workshop-em-parintins
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Com a nota máxima, acompanhada de louvor, a banca de doutorado da Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade, FEA, da Universidade de São Paulo, USP, aprovou a 
dissertação da doutoranda Gleriani Torres Carbone Ferreira, “Competitividade da cadeia 
produtiva do Arapaima gigas, o pirarucu da Amazônia brasileira”. Nota máxima com louvor, e 
indicação como a melhor tese do ano, até aqui, portanto, candidata ao prêmio Jovem 
Cientista, que, no ano passado, premiou outro item da Amazônia, a castanha do Brasil, a 
Bertholehia excelsa, pela pesquisa sobre o uso diário da castanha, associado à prevenção de 
déficits cognitivos, o Mal de Alzheimer. Sob a orientação do professor Jaques Marcovitch, com 
a colaboração direta do prof. Alfredo MR Lopes, a quem coube o pronunciamento de conclusão 
dos trabalhos de defesa da dissertação, este trabalho celebra o DINTER, Doutorado 
Interinstitucional entre a USP e a Universidade do Estado do Amazonas, na área de 
Administração, um dos grandes gargalos na gestão pública e privada no encaminhamento dos 
desafios nacionais. Cabe destacar que se trata de uma aproximação para a qual o CIEAM, 
Centro da Indústria do Estado do Amazonas, contribuiu decisivamente, aproximando, no 
contexto do GT CIEAM FIEAM, UEA e FAPEAM, as direções das duas Universidades, na figura 
do reitor Cleinaldo Costa, e do ex-reitor da USP, Jaques Marcovitch. Teve papel preponderante 
na celebração do DINTER, a figura do cientista Adalberto Val, na direção da CAPES, 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, autarquia e agência pública de 
pesquisa do Brasil vinculada ao Ministério da Educação que atua na expansão e consolidação 
da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados.

Leia a matéria na íntegra:
http://amazonasatual.com.br/pirarucu-com-louvor/
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As ações envolveram os ministérios de Ciência, Tecnologia e Inovação e de Saúde (MS), a 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Social  e  Econômico  (BNDES)  e  Conselho  Nacional  das  Fundações  de  Amparo  à  Pesquisa 
(Confap).
O anúncio foi feito durante a abertura do Fórum do Confap, na manhã desta quinta-feira, 10 
de março, em Brasília. O diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas (Fapeam),  René Levy Aguiar,  participa das reuniões para discutir,  entre outros 
temas,  ações  em  conjunto,  parcerias  com  instituições  federais  e  internacionais  para  a 
realização de projetos de pesquisa no Amazonas.
De acordo com ele, o aporte de recursos do governo federal para pesquisas voltadas às ações 
de combate e  controle  do Aedes aegypti  –  principal  transmissor  da Dengue,  Zika vírus e 
Chikungunya – auxiliará o Governo do Estado, por meio da  Fapeam, a dar continuidade ao 
apoio a projetos relacionados ao tema no Amazonas.
“Temos discutido ações de combate e controle (do Aedes aegypti) com os grupos de pesquisa 
locais, como os da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), para 
apoiar  ações  nesta  área,  mas  os  esforços  e  o  aporte  de  recursos  do  governo  federal 
fortalecerão as estratégias dos Estados e nos darão capacidade para apoiar mais fortemente 
estudos que nos auxiliem a entender e a combater o Aedes”, disse René Levy Aguiar.
Novo  Marco  Legal  –  A  abertura  do  Fórum  foi  feita  pelo  ministro  Celso  Pansera  e  pelo 
presidente  do  Confap,  Sérgio  Gargioni,  além  do  governador  do  Distrito  Federal,  Rodrigo 
Rollemberg, da presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), 
Ivone Diniz, e do deputado federal Sibá Machado (PT-AC).
Durante o encontro, o deputado federal Sibá Machado afirmou que o Congresso Nacional e o 
governo federal concordaram em derrubar os vetos aos artigos do Marco Legal da Ciência e 
convidou o Confap e as Fundações de Amparo à Pesquisa do País a participarem da elaboração 
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do Decreto Regulamentador do novo Marco Legal.
Programação  –  A  Coordenadoria  de  Comunicação  do  Confap  informou  o  Decreto  de 
Regulamentação do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, sancionado pelo governo 
federal em janeiro deste ano, que será apresentado pela secretária executiva do MCTI, Emília 
Maria Silva Ribeiro Curi.
Também está prevista uma mesa-redonda sobre os programas e convênios entre as fundações 
e  as  agências  federais  com  exposição  das  perspectivas  e  prioridades  para  um  cenário 
orçamentário de curto e médio prazo.
A  programação  deve  encerrar  na  sexta-feira  (11/03)  com  um  resumo  dos  acordos 
internacionais, com a participação dos conselheiros da Embaixada da França, país com quem o 
Confap inaugurou as ações de cooperação internacional, em 2011.

Leia a matéria na íntegra:
http://portaldoamazonas.com/ministro-de-cti-afirma-que-governo-federal-anunciara-recursos-
para-combate-ao-aedes-aegypti-em-todo-o-pais

http://portaldoamazonas.com/ministro-de-cti-afirma-que-governo-federal-anunciara-recursos-para-combate-ao-aedes-aegypti-em-todo-o-pais
http://portaldoamazonas.com/ministro-de-cti-afirma-que-governo-federal-anunciara-recursos-para-combate-ao-aedes-aegypti-em-todo-o-pais
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Da Agência Ambiente Energia – Um projeto de pesquisa desenvolvido por 
microempreendedores amazonenses apoiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
do Amazonas – Fapeam demonstrou uma alternativa interessante para resíduos de peixes 
que, antes, eram descartados no lixo: agora eles são utilizados para a geração de energia 
alternativa, biofertilizante, biogás e produção de ração orgânica.

De acordo com Raimundo Pereira, um dos responsáveis pelo projeto, o reaproveitamento do 
pescado adicionado a outros compostos naturais garante não somente uma excelente fonte de 
geração de energia alternativa, mas, também, contribui com a diminuição dos níveis de gás 
carbônico emitidos pela matéria orgânica que, antes, seria descartada para decomposição.

A intenção do projeto é utilizar a energia alternativa em setores agrícolas, hortas, jardins e 
plantações, assim como as rações orgânicas serão utilizadas na avicultura e aquicultura. “O 
biofertilizante trará muitas vantagens para a agricultura em geral, por ser um produto isento 
de agrotóxicos”, declarou Pereira, que demonstrou grande satisfação com o projeto e afirmou 
que a geração de energia alternativa a partir de matéria orgânica será o futuro da geração de 
energia e biocombustíveis.

Leia a matéria na íntegra:
http://sbera.org.br/pt/2016/03/residuos-de-peixes-sao-utilizados-para-geracao-de-energia-
alternativa/

Sim

Não

Sim Não

http://sbera.org.br/pt/2016/03/residuos-de-peixes-sao-utilizados-para-geracao-de-energia-alternativa/
http://sbera.org.br/pt/2016/03/residuos-de-peixes-sao-utilizados-para-geracao-de-energia-alternativa/


Veículo: Brasil em Folhas Editoria: Pag: 

Assunto: Cientistas buscam ferramentas para bloquear a infecção da malária  
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: 12/03/2016

Um grupo de  cientistas  está  investigando a interação  entre  o  parasita  Plasmodium vivax, 
causador  da  maior  parte  dos  casos  de  malária  no  Brasil,  e  os  mosquitos  anofelinos, 
hospedeiros  da  doença,  em  busca  de  meios  para  impedir  a  transmissão  da  infecção  a 
humanos. “Nosso objetivo é tentar entender como o parasita que causa a malária interage 
com o mosquito para, no futuro, criar ferramentas que possam bloquear essa transmissão”, 
explicou  o  responsável  da  pesquisa  Henrique  Silveira.
O  pesquisador  disse  que  os  mosquitos  transmissores  da  doença,  o  Anopheles,  têm mais 
sucesso em conter a infecção do que os seres humanos. Evidências experimentais demonstram 
que  o  inseto  pode  desenvolver  mecanismos  eficazes  para  interromper  o  ciclo  de  vida  do 
parasita.
Os cientistas querem desvendar o transcritoma do mosquito, ou seja, descobrir quais são as 
proteínas  produzidas  pelo  hospedeiro  quando  o  parasita  invade  seu  intestino.  “Assim 
saberemos  quais  os  mecanismos  ativados.  O  conhecimento  das  respostas  do  mosquito  à 
infecção proporcionará uma ferramenta poderosa para bloquear a transmissão da malária”, 
esclareceu  Silveira.
Ao longo do estudo, desenvolvido com recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
do Amazonas (Fapeam), os mosquitos estão sendo infectados e depois dissecados, com o uso 
de uma lupa e agulhas de disseção para coletar o material biológico e caracterizar os genes 
associados à infecção. Após esta fase, os cientistas checam se há intervenção nos genes para 
analisar como eles agem ao longo da infecção. “Nós já temos alguns resultados preliminares e 
até o final  do ano teremos o transcritoma e a publicação dos genes expressos e que são 
transcritos  durante  a  invasão  do  parasita”,  garante  Henrique  SIlveira.
O pesquisador ressaltou que a malária no Brasil está restrita quase exclusivamente à Bacia 
Amazônica  e  que a maior  parte  das ocorrências  é  devido ao Plasmodium vivax,  uma das 
quatro  espécies  de  protozoários  da  malária  que  contaminam  o  ser  humano.
A  doença
A malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários e transmitida pela 
fêmea infectada do mosquito Anopheles. Não existe vacina, mas a doença apresenta cura se 
for tratada a tempo. Segundo o Ministério da Saúde, o tratamento é simples, eficaz e gratuito.
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De acordo com o ministério, a área endêmica da malária no Brasil  é a região amazônica, 
incluindo os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato 
Grosso  e  Maranhão.  Esta  região  responde  por  99%  dos  casos  no  país.
Fora da região amazônica, mais de 80% dos casos registrados são importados dos estados 
pertencentes à área endêmica do Brasil e de outros países amazônicos, além do continente 
africano e do Paraguai. Segundo o ministério, desde 2000 houve uma redução de mais de 50% 
no  número  de  casos  de  malária  no  país.
Em novembro de 2015, o governo lançou o Plano de Eliminação da Malária no Brasil para 
ajudar o país a cumprir a meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Organização 
das Nações Unidas, de reduzir em 90% o número de casos da doença até 2030. Em 2014, o 
Brasil  registrou  143.250  casos  de  malária,  o  menor  número  desde  1989.
A principal manifestação clínica da malária é a febre, associada ou não a calafrios, tremores, 
suores intensos, dor de cabeça e dores no corpo. A febre na malária corresponde ao momento 
em que as hemácias, células do sangue que transportam o oxigênio, estão se rompendo. A 
pessoa  que  contraiu  a  doença  pode  ter  também  sintomas  como  vômitos,  diarréia,  dor 
abdominal, falta de apetite, tontura e sensação de cansaço. Para mais informações, acesse o 
informativo da Fundação. 

Leia a matéria na íntegra:
http://www.brasilemfolhas.com.br/l/l.php?id=5815
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O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), realizou nos dias 24 e 25 deste de 
fevereiro, o Seminário Florestal do Amazonas (Seminflor), no município de Humaitá (distante 
696 quilômetros em linha reta de Manaus).

O evento aconteceu no auditório da Prefeitura de Humaitá e teve como objetivo promover a 
troca de experiências e a divulgação da importância da identificação correta das espécies 
florestais madeireiras, junto ao setor florestal do sul do Estado.

De acordo com Aline Britto, analista ambiental do Ipaam, a ideia do Seminário surgiu por 
conta da demanda evidenciada durante cursos de capacitação que foram ministrados nos anos 
anteriores.

“Ao longo desses cursos percebemos que havia uma necessidade de uma troca de experiências 
entre os profissionais, tanto aqueles que atuam no campo da identificação no inventário 
florestal quanto os pesquisadores da área da botânica. Mas, empresários, engenheiros 
florestais, técnicos e funcionários de órgãos públicos que trabalham no meio ambiente também 
fazem parte do público”, disse.

A ação que foi organizada pelo Ipaam, contou com o apoio da Prefeitura de Humaitá, WWF-
Brasil, Fundação de Amparo à Pesquisas do Estado do Amazonas (Fapeam), Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

Leia a matéria na íntegra:
http://anoticiadoam.com.br/seminario-florestal-foi-realizado-em-humaita-pelo-ipaam/
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Com o  apoio  da  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  do  Amazonas  (FAPEAM),  a 
pesquisadora  Lidianne  Salvatierra  Paz  Trigueiro  divulgou  uma  descoberta  na  área  de 
biodiversidade.  Contemplada  pelo  edital  n°  018/2013 do  Programa de  Apoio  à  Excelência 
Acadêmica  (Pró-Excelência),  Trigueiro  descobriu  duas  novas  espécies  de  aranhas  que  não 
possuem  veneno.  Seu  artigo  será  publicado  no  volume  43  (n°3)  da  revista  Journal  of 
Arachnology of North American – Qualis B1.
O artigo faz parte do projeto de doutorado da pesquisadora e a descoberta foi feita durante 
uma curta visita à coleção da California Academy of Science, de San Francisco, Califórnia.

“O artigo trata especificamente da descrição de duas novas espécies de aranhas do gênero 
Tangaroa das llhas Cook, na Oceania. As espécies foram nomeadas de Tangaroa pukapukan e 
Tangaroa  vaka.  Nós  escolhemos  os  nomes  das  espécies  usando  nomes  com  significados 
culturais. “Pukapukan” é um dos idiomas falados nas ilhas e “vaka” é o nome de uma canoa”, 
disse Trigueiro.
A  pesquisa  conta  ainda  com  a  colaboração  da  doutora  Ana  Lúcia  Tourinho,  do  Instituto 
Nacional  de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e do doutor  Antonio Brescovit,  pesquisador  do 
Instituto Butantã, associado à Universidade de São Paulo (USP). Todo trabalho foi realizado na 
George  Washington  University  durante  o  doutorado  sanduíche  que  Trigueiro  cursou  nos 
Estados Unidos.

Leia a matéria na íntegra:
http://www.mulheresnaciencia.com/#!Pesquisadora-brasileira-descobre-duas-novas-esp
%C3%A9cies-de-aranhas-n%C3%A3o-venenosas/yxl5e/56b2a9ed0cf2fb0f6fed29ec
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Novo suplemento alimentar oriundo da semente da seringueira contempla múltiplos benefícios: 
para a saúde humana, como insumo que vai desde a produção de barra de cereal, até ração 
para peixes e adubo orgânico.
O curioso  nesta  descoberta  é  que  ela  surgiu  pelo  alto  índice  de  desperdício  o  que  levou 
pesquisadores a estudar a transformação da semente da seringueira no mais novo insumo na 
produção de suplemento alimentar no Amazonas.
O projeto é fruto de uma pesquisa desenvolvida com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Amazonas (Fapeam), por meio do Programa Sinapse de Inovação. Os cientistas 
descobriram que a novidade deve reorganizar as carências do organismo por ser um produto 
rico em vitaminas, proteínas e não conter glúten, gorduras e conservantes.
“Qualquer pessoa que tenha diabetes, pressão alta pode tomar o suplemento por não conter 
sódio nem açúcar, portanto, o maior benefício que ele traz para a saúde e a reposição de 
vitaminas e nutrientes tudo que o organismo perde no dia a dia”, explica o empreendedor, 
Antônio Lúcio dos Santos (abaixo).
O produto, de acordo com ele, surgiu ao ver o desperdício da semente e perceber que não 
havia nenhum estudo relacionado ao reaproveitamento da semente da seringueira.
Após pesquisa, a equipe de estudos chegou à conclusão que a semente pode ser uma boa 
alternativa na produção de suplementos alimentares.
ANToNIO-LUCIO-MOTA-DOS-SANTOS-SENDNUTRI-FOTOS-eRICO-XAVIER_-91-1
“Após,  estudos  chegamos  à  base  de  um suplemento  alimentar,  além disso,  será  possível 
também produzir barras de cereais e futuramente uma ração para peixes. Para as cascas que 
sobram, pensamos em utilizá-las na produção de adubos”, diz o pesquisador.
Emprego e Renda com suplemento alimentar
De acordo Santos, atualmente na região amazônica a semente é muito desperdiçada.
A  utilização  para  a  produção  dos  suplementos  alimentares  será  um suporte  a  mais  para 
geração de emprego e renda para a população amazonense.
    Suplemento alimentar, barra de cereal, ração para peixes e até adubo orgânico oriundos da 
semente de seringueira
A semente deverá gerar até quatro produtos no mercado: o suplemento alimentar, barra de 
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cereal, ração para peixes e da casca da semente o reaproveitado para produção de adubo 
orgânico.  “Estamos fazendo uma parceria  técnica com a Embrapa e possivelmente iremos 
utilizar  toda  a  produção  de  sementes  da  seringueira  do  município  de  Maués”,  conta  o 
pesquisador.
Projeto inovador e competitivo
O suplemento alimentar é um dos 40 projetos aprovados no âmbito do Programa Sinapse da 
Inovação fruto da parceria firmada entre a Fapeam com a Fundação Centro de Referência em 
Tecnologias Inovadoras (Certi).
O acordo entre as duas entidades visa a transformar os resultados de projetos de pesquisade 
universidades  e  instituições  de  ciência,  tecnologia  e  inovação  em  produtos  inovadores 
competitivos, além de fortalecer o empreendedorismo inovador.
“O apoio da  Fapeam é essencial, pois tivemos acesso a palestras e orientações que foram 
fundamentais para nosso crescimento profissional e como empresa”, finaliza Antônio Santos.

Leia a matéria na íntegra:
http://diarioverde.com.br/2016/03/18/semente-da-seringueira-descoberto-suplemento-que-
combate-doencas-e-recompoe-nutrientes/
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Veja o vídeo na íntegra:

http://www.doovi.com/video/fapeam-empresa-fabrica-telhas-plasticas/D7GklujkUCA
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