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Áudio/ Andréa Renda: 

A FAPEAM- Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas libera de bolsas em 

tempo real 

O sistema de consultas a bolsas e pesquisas da Fundação será lançado essa quinta feira na 

sala de impressa do órgão isso permite que gestores de instituições de ensino  e pesquisa do 

Amazonas  consultem  em  tempo  real   as  informações  referentes  aos  atores  e  trabalhos 

desenvolvidos com ajuda da Fundação

ouça  a  matéria  completa:  http://www.redetiradentes.com.br/18-02-consultas-bolsas-e-

pesquisa-da-fapeam-sera-em-tempo-real-andrea-renda/
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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 
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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.

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).

Fonte:G1

http://saude.voozbrasil.com/saude/fungos-da-amazonia-sao-usados-em-bioinseticida-contra-

aedes-aegypti
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Inovação, é uma palavra que podem muito bem definir o Programa Ciência na Escola (PCE) 
que a cada ano apresenta várias novidades em busca de melhorar ainda mais o processo da 
Alfabetização Científica dos alunos das redes públicas de ensino. Esse ano, a nova proposta é a 
realização da I Feira Científica do Programa Ciência na Escola, que será realizada entre os dias 
14 e 15 de julho deste ano com o objetivo de fazer a divulgação científica dos resultados de 
pesquisa  desenvolvidas  por  alunos  do  Ensino  Fundamental  Anos  Finais,  Ensino  Médio  e 
Educação de Jovens e Adultos contemplados pelo Edital 020/2014 e 021/2014, da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM).

Ao todo, serão 80 projetos selecionados, 32 em Manaus e 48 nos demais municípios do estado 
do  Amazonas.  As  inscrições  poder  ser  realizadas  pelo  site   oficial  da  feira: 
www.feira.pceamazonas.com.br. Para melhorar ainda mais a divulgação, equipes do Pro-PCE 
irão realizar visitas em algumas Coordenadorias Regionais do Programa com o intuito de tirar 
as dúvidas dos professores que quiserem se inscrever na Feira. Presidente Figueiredo, que 
pertencente à Coordenadoria Regional PCE/Rio Preto da Eva, foi o primeiro município a passar 
por esse processo de acompanhamento, onde nesta última quinta-feira, 11, os Coordenadores 
Técnicos Científicos, Anna Carla Paixão e Jhon Paul Mathews, realizaram um encontro para 
explicar os detalhes sobre o regulamento e inscrições.

Para a professora Marinez Lopes Guimarães, coordenadora do projeto “Aluno Surdo e a Libras, 
um  caminho  para  a  inclusão”,  desenvolvido  na  Escola  Estadual  Presidente  Figueiredo,  o 
encontro com os cientistas atiçou a vontade de participar da Feira uma vez que conseguiu tirar 
as dúvidas que estavam pendentes. “Foi excelente a explicação da Anna Carla e do Jhon, vi 
que é bem mais simples do que a gente imaginava e como meus cientistas júnior querem 
continuar  com  atividades  de  pesquisa,  tenho  certeza  que  vai  ser  bem  mais  tranquilo”, 
comentou a professora que até então nem pensava em se inscrever.

Segundo a professora Rosemary Bandeira, Coordenadora Regional PCE/Rio Preto da Eva, a 
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iniciativa de inscrever os projetos em um edital da CNPq, como a Feira Científica, só vem 
enriquecer ainda mais o processo de alfabetização científica que está sendo desenvolvido nas 
escolas. “A Feira é uma ideia genial  e mais uma oportunidade que temos para mostrar a 
importância dos trabalhos desenvolvidos pelos projetos dentro do âmbito escolar. E, o fato dos 
professores do município ter mais essa alternativa de poder inserir seus alunos mais uma vez 
no mundo das pesquisas científicas, é realmente muito edificante”.

http://pceamazonas.com.br/2016/02/15/pro-pce-divulga-feira-cientifica-na-terra-das-
cachoeiras/
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Um projeto de pesquisa desenvolvido pelo pesquisador Leonardo Duarte com apoio do Governo 
do Estado via Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) pretende 
construir  um  sistema  que  permitirá  o  desenvolvimento  de  aplicativos  para  smartphones 
voltadas para auxiliar os idosos no manuseio de novas tecnologias. A previsão é que o sistema 
esteja pronto para uso a partir do segundo semestre de 2017.

Intitulado  “Interacess-Arquitetura  de  Referência  para  Acessibilidade  de  Interfaces  de 
Smartphones”, o sistema trata-se de um conjunto de práticas e documentações que tornará 
possível  a geração de vários aplicativos para smartphones com a intenção de aprimorar o 
conteúdo para o público idoso.

Pesquisador do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Ifam), o Leonardo Duarte 
explicou que o surgimento de novas tecnologias eletrônicas, como tabletes, smartphones e 
smartwatches, limitam a faixa etária de uso que fica entre 11 a 36 anos. Esse limite etário, 
segundo ele, norteia fabricantes, prestadores de serviço e usuários de forma geral.

“Essa perspectiva torna o público idoso cada vez mais alheio e desinteressado pela tecnologia 
ao se deparar com dificuldades de uso e falta de identificação funcional com mais 90% dos 
produtos  eletrônicos  atualmente.  Essa  pesquisa  é  idealizada  e  orientada  como um marco 
unificador desse público, em vias de “exclusão tecnológica” com o mercado da eletrônica de 
consumo, que oferece tantos produtos, mas ainda não norteou sua construção com esse foco”, 
disse o pesquisador.

Universal Amazonas - O sistema está sendo desenvolvido com recursos do Programa de Apoio 
à  Pesquisa  (Universal  Amazonas)  da  Fapeam que  tem  como  objetivo  apoiar  atividades 
científicas  e/ou  tecnológicas  com  contribuição  significativa  para  o  desenvolvimento  do 
Amazonas.

 Para Leonardo Duarte, além a inclusão dos idosos, o sistema permitirá o compartilhamento de 
novos conhecimentos com os participantes para construção de arquiteturas de software, área 
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tecnológica e fomento a produtividade dos programadores da área. “A pesquisa está prevista 
para ter seus primeiros apps funcionando em 18 meses”, disse Duarte.

Metodologia - De acordo com ele, a ferramenta funcionará da seguinte forma: o programador 
ou engenheiro de software irá visualizar a arquitetura do Interacess e terá uma visão geral 
para a construção de sua própria aplicação.

Segundo ele, o sistema simula uma receita de bolo que apresentará o passo a passo para o 
desenvolvimento dosapps para o público idoso. “A arquitetura Interacess não terá custos para 
sua  utilização,  porém  os  desenvolvedores  que  a  utilizarem  podem  construir  aplicações 
gratuitas e pagas”, disse Leonardo Duarte.

 Atualmente, as pesquisas estão direcionadas para o levantamento bibliográfico e documental 
das  soluções  já  existentes  e  treinamento  dos  participantes  nas  tecnologias  que  serão 
desenvolvidas.

O próximo passo será a organização dos requisitos arquiteturais, ou seja, quais características 
computacionais as aplicações possuem em comum, de forma geral. Segundo o pesquisador, 
vencidas  estas  etapas,  a  equipe  iniciará  a  construção  de  requisitos  dos  componentes 
arquiteturais, onde serão levantadas tecnologias, metodologias e modelos de programação e 
documentação para cada componente da arquitetura.

O último passo é a validação da arquitetura de referência por meio de estudos de casos e 
experimentos envolvendo programadores e o público alvo das apps: os idosos.
http://www.amazonas.am.gov.br/2016/02/pesquisador-cria-sistema-para-inclusao-
tecnologica-de-idosos/
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Aplicativo alerta motorista sobre desgastes de peças e falhas em automóvel

Imagine você se antecipar e saber precisamente quais os itens com desgastes e as falhas no 
seu automóvel muito antes das revisões periódicas. Em breve, isso será possível graças ao 
“Easy OBD” um sistema de informações desenvolvido com apoio do Governo do Estado via 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam),  que consiste em um 
dispositivo que se conecta ao carro e fornece informações para o aplicativo em tecnologia 
mobile, multiplataforma e web. A previsão é o que sistema de informação fique pronto até em 
outubro deste ano.

 De acordo com um dos responsáveis pelo projeto, Expedito Belmont, a pesquisa consiste em 
desenvolver  um  dispositivo  eletrônico  que  se  conecta  à  ECU  (Engine  Control  Unit)  do 
automóvel e coleta informações dos sensores do veículo. Esses dados são armazenados e um 
algoritmo que, segundo o pesquisador, extrairá informações estratégicas para à manutenção 
do veículo.

O aplicativo, no smartphone e em um site web específico do produto, mostrará ao usuário as 
informações sobre falhas e desgaste das peças.

“Somos apaixonados por carros e o projeto surgiu de problemas que vivenciamos no dia a dia. 
Os constrangimentos causados por falhas mecânicas e elétricas e o alto custo de peças e 
serviços nos motivaram a dar um passo à frente e desenvolver uma solução proativa e muito 
além  dos  leitores  OBD  via  bluetooth  que  têm  no  mercado  e  são  apenas  enfeites  para 
impressionar quem não conhece o que realmente importa pra quem possui um automóvel”, 
disse Belmont.
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 Diagnóstico  diário -  Segundo o microempreendedor,  o modelo  de negócio local  inicial  do 
projeto é se tornar uma plataforma e o dispositivo deverá ser fornecido por fabricantes e 
concessionárias para ser disponibilizado de forma gratuita ao usuário final.

“As revisões periódicas veiculares são efetivadas em intervalos de cinco a 10 mil quilômetros, 
como o projeto está sendo concebido para formar um big data de informações, esses avisos 
serão diários. Aí está a disruptividade do projeto: diagnóstico veicular preventivo na mão do 
condutor  antes  de  uma revisão  ou falhas  graves  por  desatenção  com algum item”,  disse 
Belmont.

Para o pesquisador, o aplicativo irá trazer diversos benefícios, além de economia para o bolso 
do condutor, que pode prevenir possíveis danos no veículo. Ele também poderá salvar vidas, 
uma vez que os excessos de condução poderão ser monitorados em tempo real.

“A população se beneficiará de uma frota veicular ‘saudável’ em níveis mecânicos e elétricos 
reduzindo retenções no trânsito. O custo total de propriedade dos veículos reduzirá, pois nosso 
projeto indicará os itens a serem verificados e o custo médio nas imediações onde o motorista 
se encontra. O condutor terá uma contraprova do que seu mecânico sinalizar como problema 
no veículo”, disse o pesquisador.

Sinapse de Inovação - aplicativo 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), 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.

“A Fapeam promove suporte crucial para o desenvolvimento do produto inovador, assim como 
à promoção de troca de informações entre pesquisadores e investidores. Para nós o apoio da 
Fapeam é um salto na evolução do projeto e aceleração de sua colocação no mercado”, disse 
Expedido Belmont.

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/02/aplicativo-alerta-motorista-sobre-desgastes-de-
pecas-e-falhas-em-automovel/
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O produto é resultado da parceria entre pesquisadores da Ufam, Inpa e Fiocruz-RJ, e é feito de 
extratos de fungos amazônicos que eliminam ovos e larvas em até 24h

 O Aedes aegypti, responsável por transmitir Dengue, Febre Chikungunya, Zica Vírus e outras 
doenças, tem preocupado o governo brasileiro pela velocidade como se propaga nas áreas 
urbanas.  O Levantamento Rápido de Índices para o mosquito apontou 199 municípios em 
situação de risco para as doenças.

O portal acumula informações de quase 1.800 cidades. A classificação é feita com base em 
dados reunidos pelo Ministério da Saúde, e leva em conta o fato de que, em mais de 4% das 
casas visitadas nesses locais, foram encontradas larvas do mosquito. O ministério identificou o 
total de 665 municípios em alerta. Outros 928 foram considerados com índices satisfatórios, já 
que nessas localidades menos de 1% das residências apresentaram larvas do mosquito.

Diante do quadro de alerta, pesquisadores de todas as regiões têm realizado investigações 
com o  intuito  de  minimizar  o  impacto  na  saúde  pública  e  evitar  um  surto  das  doenças 
transmitidas pelo Aedes aegypti, em especial da Zika, que pode causar a microcefalia.

Na Universidade Federal do Amazonas, uma equipe liderada pela professora Antônia Queiroz 
Lima de Souza,  da Faculdade de Ciências Agrárias  (FCA),  em parceria  com uma empresa 
incubada no Centro de Desenvolvimento Empresarial e Tecnológico (Cdtech) da Ufam, biólogos 
do  Instituto  Nacional  de  Pesquisas  da  Amazônia  (Inpa)  e  Fiocruz  do  Rio  de  Janeiro, 
desenvolveu um bioinseticida capaz de eliminar ovos e larvas do mosquito Aedes aegypti.

Composição

Trata-se de um produto da Ecobios Ltda, empresa que desenvolve projetos de inovação com a 
finalidade  de  prestar  serviços  de  Consultoria  em Controle  Ambiental  e  Análises  Químicas 
Microbiológicas no Amazonas. A diretora é a bióloga Yamile Benaion Alencar, graduada e pós-
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graduada pela Ufam, e a empresa está desde 2012 no Centro de Desenvolvimento Empresarial 
e Tecnológico da Ufam (Cdtech), incubadorade empresas vinculada à Faculdade de Estudos 
Sociais  (FES)  e  dedicado  a  promover  o  empreendedorismo  dentro  e  fora  da  comunidade 
universitária.

O produto é uma solução micoinseticida, ou seja, ele tem em sua composição extratos de 
fungos presentes no interior de plantas coletadas em ecossistemas da região amazônica, e no 
intestino de simulídeos (Simuliidae), pequenas moscas negras de países tropicais. Para os ovos 
e larvas do mosquito Aedes aegypti, esses fungos são parasitas mortais.

O bioinseticida poderá  ser  usado  por  meio  da  borrifação manual  ou pela  aplicação do pó 
diretamente  na  água  de  recipientes  onde  haja  proliferação  do  Aedes aegypti.  “Isso  vai 
depender de como ele será produzido pelas empresas interessadas na fabricação em escala 
comercial.  Esperamos que a distribuição em farmácias e supermercados  seja  realizada de 
forma ambientalmente correta”, explica Yamile Benaion.

Um dos grandes diferenciais é que a fórmula tem baixo impacto ambiental, pois compostos 
biodegradáveis. Ou seja, ele apresenta baixa toxicidade para o ser humano ao mesmo tempo 
em que é altamente tóxico para o mosquito.
 Descoberta e parcerias

Os primeiros  extratos  de  fungos  endofíticos  contra  Aedes  (vetor  da  dengue)  e  Anophales 
(vetor da malária) foram produzidos e avaliados em 2007, em uma pesquisa de mestrado que 
teve como colaboradores a professora Antônia Queiroz Lima de Souza, da Ufam, e o professor 
Wanderli  Pedro  Tadei,  do  Inpa.  Em 2013,  saiu  o  primeiro  artigo  na  Revista  Brasileira  de 
Medicina  Tropical,  intitulado  `Efeitos  larvicidas  de  extratos  de  fungos  basidiomicetos 
endofíticos sobre as larvas de Aedes e Anopheles´. (Leia o artigo).

Muito antes, em 2011, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), 
em conjunto com a Financiadora de Estudos e Projetos(FINEP), lançou um edital chamado 
PAPE-Integração, voltado ao desenvolvimento de produtos biotecnológicos por microempresas 
da região. As professoras Yamile Benaion (Ecobios) e Antônia de Souza (Ufam) submeteram, 
então, o projeto do bioinseticida, sendo depois aprovado com recursos que visaram à produção 
de fungos filamentosos para o controle do Aedes aegypti no Amazonas.

Ufam e Inpa também foram parceiros da empresa. “Nós da UFAM isolamos, conservamos e 
produzimos os extratos. Já o Inpa forneceu a infraestrutura para os ensaios inseticidas e nos 
deu todo o apoio jurídico para o pedido da patente”, explica Antônia de Souza.

 

Bioinseticida em pragas da agricultura

Os fungos, em geral, são capazes de atacar um grande número de insetos em praticamente 
todos os estágios de vida. Os fungos descobertos na pesquisa, além de controlar larvas dos 
mosquitos,  são citados  no  meio  científico  como “potenciais  biocontroladores  de  pragas  da 
agricultura”. “Como exemplos de pragas e aplicação de bioinseticidas a base de fungos, posso 
citar os usados para controle de cigarrinhas da cana-de-açúcar, controle de lagartas, cupins, 
brocas da bananeira, gorgulho do arroz, dentre outros que causam problemas na agricultura 
no Brasil e no mundo”, diz Yamile Benaion.

 

Comercialização

Com a descoberta do bioinseticida, o principal foco da empresa, a partir de agora, é preciso 
buscar investidores no Brasil ou exterior para a fabricação em massa do produto, e a rápida 
introdução no mercado através da venda direta. “O Inpa, titular da patente, juntamente com a 



Ecobios,  Ufam  e  Fapeam estão  à  frente  das  negociações,  buscando  a  transferência  de 
tecnologia, objetivo maior da equipe do projeto e das instituições envolvidas”, ressalta Yamile. 
Ainda para a empresária, o preço do bioinseticida, com base em levantamentos, pode girar em 
torno de R$ 20 o litro ou R$1

http://www.ufam.edu.br/index.php/2013-04-29-19-37-05/arquivo-de-noticias/5037-empresa-
incubada-na-ufam-desenvolve-bioinseticida-para-combater-o-aedes-aegypti

http://www.ufam.edu.br/index.php/2013-04-29-19-37-05/arquivo-de-noticias/5037-empresa-incubada-na-ufam-desenvolve-bioinseticida-para-combater-o-aedes-aegypti
http://www.ufam.edu.br/index.php/2013-04-29-19-37-05/arquivo-de-noticias/5037-empresa-incubada-na-ufam-desenvolve-bioinseticida-para-combater-o-aedes-aegypti
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