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 Um estudo desenvolvido com apoio do Governo do Amazonas, via Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), desenvolveu, a partir da polpa do açaí, fruto 

típico da região Amazônica, um corante natural para aplicação em cosméticos e alimentos.A 

pesquisa durou um ano e foi desenvolvida na Universidade Federal do Amazonas (Ufam) pela 

estudante Rebbeka Danyelle da Silva sob a coordenação do pesquisador, Emerson Lima, no 

âmbito do Programa de Apoio à Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do 

Amazonas (Paiti/AM) da Fapeam. De acordo com o Emerson Lima, com o estudo foi possível 

produzir um extrato hidrossolúvel (solúvel em água) a partir da polpa do açaí que pudesse ser 

rico  em  antocianinas,  pigmentos  naturais  conhecidos  e  presentes  também  em  outras 

frutas.Processo em desenvolvimento - A extração desse pigmento a partir do açaí ainda é um 

processo  que  está  em desenvolvimento  e  a  exploração  biotecnológica  ainda  requer  mais 

estudos,  explicou  o  pesquisador.  Ele  disse  que  o  corante  produzido  se  mostrou  estável 

preservando  a  cor,  e  pode  ser  aplicado  na  pigmentação  de  alimentos  e 

cosméticos.“Conseguimos ver também alguns aspectos dessa estabilidade como a extração em 

diferentes condições de luz, temperatura e pH e que ele pode ser armazenado. Então nós 

conseguimos o mais importante, que é um alto teor de antocianinas”, disse o pesquisador.

Leia mais na integra:

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/06/pesquisa-com-apoio-do-governo-do-amazonas-via-

fapeam-desenvolve-corante-a-partir-da-polpa-do-acai/

Sim

Não

Sim Não

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/06/pesquisa-com-apoio-do-governo-do-amazonas-via-fapeam-desenvolve-corante-a-partir-da-polpa-do-acai/
http://www.amazonas.am.gov.br/2016/06/pesquisa-com-apoio-do-governo-do-amazonas-via-fapeam-desenvolve-corante-a-partir-da-polpa-do-acai/
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Terminam nesta  quarta-feira  (22)  as  inscrições  para  a  7ª  edição  do  Prêmio  Fapeam de 

Jornalismo Científico.  O prêmio,  que tem o objetivo de incentivar  a  prática  do jornalismo 

científico  no  Estado  do  Amazonas,  irá  reconhecer  trabalhos  jornalísticos  que  tenham 

contribuído, em 2015, para a divulgação e a popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação 

nos meios de comunicação do Amazonas.

As  inscrições  devem  ser  feitas  através  do  Sistema  de  Gestão  de  Projetos  da  Fapeam 

(Sigfapeam),  por  meio  de  formulário  online  específico.  Poderão  ser  inscritos  materiais 

jornalísticos divulgados entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2015.

Cada autor poderá submeter até três trabalhos ao edital, independentemente da categoria, 

porém só poderá ser premiado em apenas uma das categorias nesta edição do Prêmio. Caso o 

candidato tenha trabalhos vencedores em mais de uma categoria, receberá premiação apenas 

pela categoria em que tenha obtido a maior nota.

Leia mais na integra:

http://metropolitano.info/inscricoes-para-o-premio-fapeam-de-jornalismo-cientifico-terminam-

nesta-quarta-feira/

Sim

Não

Sim Não

http://metropolitano.info/inscricoes-para-o-premio-fapeam-de-jornalismo-cientifico-terminam-nesta-quarta-feira/
http://metropolitano.info/inscricoes-para-o-premio-fapeam-de-jornalismo-cientifico-terminam-nesta-quarta-feira/
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A Diretoria do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, o Programa de Pós Graduação 

Sociedade e Cultura na Amazônia, o Programa de Pós Graduação em Sociologia/UFAM e a 

Fundação de Amparo a Pesquisa/FAPEAM, têm a honra de convidar Vossa Excelência, para 

participar  do  lançamento  do  livro  Tradição  e  Modernidade  no  pensamento  de  Leandro 

Tocantins  da autoria do Prof. Dr. Odenei de Souza Ribeiro, a ser realizado dia 25 de junho de 

2016 (sábado), no Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas.

O livro é resultado da tese de Doutorado, elaborada e defendida no ano de 2012 pelo autor, no 

Programa de Pós Graduação  Sociedade e  Cultura  na  Amazônia  (PPGSCA) da Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM), cuja orientação foi feita pela Profa. Dra. Marilene Corrêa da 

Silva.

Leia mais na integra:

https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/pesquisador-da-ufam-odenei-ribeiro-lanca-

livro-em-manaus

Sim

Não

Sim Não

https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/pesquisador-da-ufam-odenei-ribeiro-lanca-livro-em-manaus
https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/pesquisador-da-ufam-odenei-ribeiro-lanca-livro-em-manaus
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Está comprovado: a poluição urbana produzida pela cidade de Manaus tem influência direta – e 

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

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

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

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

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

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

ser publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).Trata-se de 

um  dos  primeiros  resultados  da  campanha  científica  internacional  GoAmazon,  um  grande 

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

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

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

entre outros parceiros.O projeto liderado por Artaxo, “GoAmazon: Interação da pluma urbana 

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

Programa de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas da FAPESP, e utilizou, entre outros recursos, 

dois aviões de pesquisa com instrumentos de última geração que sobrevoaram extensivamente 

a Amazônia central ao longo de 2014.

Leia mais na integra:

http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2016/06/21/126207-poluicao-de-manausam-

inibe-a-fotossintese-da-floresta-e-reduz-a-formacao-de-chuvas.html

Sim

Não

Sim Não

http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2016/06/21/126207-poluicao-de-manausam-inibe-a-fotossintese-da-floresta-e-reduz-a-formacao-de-chuvas.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2016/06/21/126207-poluicao-de-manausam-inibe-a-fotossintese-da-floresta-e-reduz-a-formacao-de-chuvas.html
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O corante natural à base de açaí pode ser usado na pigmentação de alimentos e cosméticos 

Um estudo desenvolvido com apoio do Governo do Amazonas, via Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), desenvolveu, a partir da polpa do açaí, frut 

Leia mais na integra:

http://brazil.shafaqna.com/PT/BR/1866448

Sim

Não

Sim Não

http://brazil.shafaqna.com/PT/BR/1866448
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Um corante natural  para aplicação em cosméticos  e  alimentos a  partir  do açaí.  Essa é  a 

proposta  da  pesquisa  da  estudante  Rebbeka  Danyelle  da  Silva,  sob  a  coordenação  do 

pesquisador, Emerson Lima.

O estudo durou um ano e foi possível produzir um extrato hidrossolúvel (solúvel em água), a 

partir da polpa do açaí, que pudesse ser rico em antocianinas, pigmentos naturais conhecidos 

e presentes também em outras frutas.

O  estudo foi desenvolvido na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), através do programa 

de Apoio à Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Amazonas (Paiti/AM) e 

tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

A extração desse pigmento a partir do açaí ainda é um processo que está em desenvolvimento 

e a exploração biotecnológica ainda requer mais estudos, explicou o pesquisador. Ele disse que 

o  corante  produzido  se  mostrou  estável  preservando  a  cor,  e  pode  ser  aplicado  na 

pigmentação de alimentos e cosméticos.

Leia mais na integra:http://www.amazonianarede.com.br/fapeam-desenvolve-corante-com-a-

polpa-do-acai/

Sim

Não

Sim Não

http://www.amazonianarede.com.br/fapeam-desenvolve-corante-com-a-polpa-do-acai/
http://www.amazonianarede.com.br/fapeam-desenvolve-corante-com-a-polpa-do-acai/
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