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Os pesquisadores Sávio José Filgueiras Ferreira, Domitila Pascoaloto e Marcio Luiz da Silva, da 
Coordenação  de  Dinâmica  Ambiental  (Cdam),  são  os  organizadores  e  autores  do  livro 
“Amazônia  das águas”.  A obra reúne artigos  e resultados de pesquisas  de 26 autores de 
diferentes  instituições  integrantes  do  grupo  de  pesquisa  Recursos  Hídricos  da  Amazônia 
(Rhania).
Segundo Filgueiras, a obra apresenta as experiências dos pesquisadores do grupo Rhania e 
alguns colaboradores. “O livro traz informações técnicas sobre os recursos hídricos e outros 
dados acessíveis para qualquer pessoa que se interesse pelo tema água”, diz.
LivrosAgua3FotoLucietePedrosa
As duas publicações foram financiadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas (Fapeam), por meio do Edital Biblos. Foram impressos mil exemplares de cada livro 
que serão doados para escolas e demais interessados no tema. Os interessados poderão entrar 
em contato com o Dr. Sávio pelo e-mail savio@inpa.gov.br .
A proposta de fazer o livro surgiu em 2011, por iniciativa da pesquisadora Domitila Pascoaloto, 
mas  somente  em 2014  a  ideia  foi  concretizada,  quando  conseguiram reunir  artigos  mais 
atualizados. Segundo Pascoaloto, há mais de 30 anos o grupo de pesquisa Rhania estuda os 
recursos  hídricos,  incluindo  a  parte  de  climatologia  urbana  (microclimatologia),  com  o 
pesquisador Ari Marques de Oliveira, que já se aposentou.
“Resolvemos,  então,  reunir  a  experiência  de  cada  um  e  escrever  o  livro  para  que  a 
comunidade  possa  ter  ideia  dos  trabalhos  que  desenvolvemos,  porque  é  uma  gama  de 
assuntos tratados por especialistas de várias áreas”, diz a pesquisadora.
O pesquisador do Inpa Sergio Roberto Bringel, um dos coautores do capítulo que trata das 
“Variáveis  físicas  e  químicas  de  tributários  da  margem esquerda  do  rio  Amazonas:  uma 
abordagem voltada para gestão” explica que a região amazônica por apresentar características 
química e físico-químicas diferentes nas suas águas, um dos grandes desafios que se tem é a 
gestão dessas águas.
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“Para  que  possamos  fazer  uma  gestão,  precisamos  conhecer  o  mecanismo  químico  que 
envolve toda essa problemática, principalmente, as características dos rios de água preta”, diz 
Bringel. Na opinião do pesquisador, o livro servirá como subsídio para o Conselho Estadual de 
Recursos  Hídricos,  instância  máxima  deliberativa  dos  parâmetros  e  critérios  de  uso  dos 
recursos hídricos no Estado do Amazonas.
A pesquisadora Maria do Socorro Rocha, coautora do capítulo que trata da “Análise estatística 
dos níveis de poluição em bacias hidrográficas de Manaus” explica que este trabalho mostra a 
situação do grau de contaminação nas microbacias hidrográficas da Região Metropolitana de 
Manaus. “Os igarapés das bacias do Educandos e do São Raimundo mostraram maior nível de 
impactos por causa da alta densidade populacional, enquanto que a bacia do Tarumã-Açu, por 
ser parcialmente urbanizada, mostrou um índice moderado de impacto”, diz a pesquisadora.  
Na opinião dos pesquisadores, a obra “Amazônia das águas” tem uma importância significativa 
por fornecer informações relevantes sobre a qualidade das águas de rios amazônicos, que 
juntamente com outras literaturas similares, ajudará na definição de políticas públicas, tanto 
na esfera federal, como na estadual e municipais.
LivrosAgua11FotoPauloMindicelo
Os pesquisadores destacam que uma das principais contribuições do livro é auxiliar na tomada 
de decisão, em medidas para o futuro gerenciamento dos recursos hídricos, considerando que 
as  águas  desta  região  têm  características  peculiares,  exigindo  uma  gestão  diferenciada, 
inclusive, no que diz respeito à legislação.  
Outra  contribuição  que  os  pesquisadores  destacam é  mostrar  a  qualidade  das  águas  dos 
balneários  na  orla  do  rio  Negro,  tanto  em  frente  da  área  urbana,  como  em  locais  nas 
proximidades, mostrando a importância do monitoramento das águas para alertar sobre sua 
qualidade, o que implica diretamente na qualidade de vida da população de Manaus.
Água Mineral
O livro “Água mineral – Região Metropolitana de Manaus” foi organizado pelo pesquisador do 
Inpa, Marcio Luiz da Silva, que também é autor dos nove capítulos com a colaboração de 
especialistas  convidados  para  escrever  junto  com  ele.  O  livro  traz  informações  sobre  a 
produção e o comércio regional de águas envasadas.
A obra foi formatada em capítulos específicos sobre temas relevantes para transmitir  uma 
visão  geral  do  mercado  de  água  engarrafada  na  Região  Metropolitana  de  Manaus  para 
respaldar  teoricamente o  desenvolvimento industrial,  a pesquisa científica e tecnológica,  a 
ação de programas de conservação, manejo e bem-estar social.  
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As dificuldades para acompanhar o desempenho acadêmico de alunos em cursos oferecidos em 
Ambientes  Virtuais  de  Aprendizagem  (AVA)  e  os  altos  índices  de  reprovação,  evasão  e 
desistência fez com o pesquisador, Jath Silva, desenvolvesse uma ferramenta de apoio capaz 
de  realizar  a  análise  de  comportamento  de  estudantes  em  ambientes  virtuais  de 
aprendizagem.

A pesquisa está sendo realizada na Universidade Federal do Amazonas (Ufam) conta com o 
apoio do governo do Estado via Fundação de Amparo de à Pesquisa do Estado do Amazonas 
(Fapeam) por meio do Programa de Apoio à Formação de Recursos Humanos Pós-Graduandos 
para o Interior do Estado Amazonas (RH- Interiorização).

De acordo com o pesquisador, para oferecer uma ferramenta de monitoramento desempenho 
foi criado o WebMonitor, que consiste em um plugin desenvolvido para o AVA Moodle (Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment). A ferramenta, segundo Silva, busca auxiliar 
o responsável acadêmico no acompanhamento da participação de alunos em atividades como 
postagem de arquivos e interação em fóruns de discussão.

“Os dados serão exibidos conforme solicitação do usuário a partir do acesso ao aplicativo. A 
análise desta informação mostra um perfil detalhado do desempenho da turma no ambiente 
virtual  e  dá  a  professores  e  mediadores  condições  de  identificar  possíveis  desistências, 
reprovações ou evasão de alunos”, explicou o pesquisador.

O trabalho que conta com a orientação da doutora em Informática na Educação, Elaine Harada 
Oliveira, já foi desenvolvido e apresentou resultados positivos nos testes preliminares. Mas, 
ainda será necessário passar por testes e validação para garantir que não irá causar problemas 
ao usuário.

A ideia de criar essa ferramenta, segundo Silva, surgiu por meio de conversas com professores 
e coordenadores de cursos do Centro de Educação a Distância (CED) e com e com a equipe da 
Coordenação de Tecnologia da Ufam. Ele disse que, na ocasião, foi realizado um levantamento 
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sobre os dados aprovação, reprovação e desistência nos cursos de graduação oferecidos e 
gerenciados pelo CED/UFAM.
A pesquisa foi realizada com dados de turmas da disciplina de Informática no Ensino de Física, 
do curso de Física da Ufam. De acordo com o pesquisador, a disciplina é dividida em 50% da 
carga horária apoiada no AVA, onde os alunos acessam um ambiente virtual e realizam suas 
atividades online, tirando suas dúvidas com um professor e um tutor em encontros presencial, 
realizados duas vezes por semana.

Funcionamento
De acordo com o pesquisador, a ferramenta deverá funcionar da seguinte forma: o plugin pode 
ser instalado no Ava Moodle passando a ser uma extensão desse sistema. Sua funcionalidade, 
segundo silva, consiste em recuperar as informações sobre o acesso e interações dos alunos 
do curso e apresentar as informações ao professor ou tutor.
“A ferramenta utiliza recurso de visualização de informação,  ou seja,  tem como finalidade 
potencializar  a  apropriação  de  informação  pelo  usuário,  por  meio  de  recursos  gráficos. 
Diferente dos métodos tradicionais de apresentação de relatórios presente nas maiorias dos 
sistemas  de  gerenciamento  de  curso,  geralmente  em  forma  de  planilha  ou  tabelas,  a 
ferramenta  desenvolvida  utiliza  gráficos  interativos  (o  usuário  pode  manipular  os  gráficos 
modificando a forma de apresentação, reduzir ou ampliar o universo dos dados, etc)”, explicou 
o pesquisador.
Para o pesquisador o apoio financeiro concedido através das bolsas é importante para realizar 
os trabalhos de pesquisas. “Os recursos nos auxilia nas despesas com transporte, estadia e 
alimentação, principalmente para pesquisadores que se enquadram na modalidade de bolsa de 
interiorização, pois são pesquisadores que estão fora de suas sedes e por isso precisam desse 
apoio para se manterem financeiramente”, disse Silva.

Leia a matéria na íntegra:
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As obras lançados foram: “Manual de alimentação complementar para lactentes” (R$5); “Guia 

de  Peixes  da  Reserva  Ducke”  (R$35);  “Conhecendo  as  áreas  úmidas  amazônicas  –  uma 

viagem pelas várzeas e igapós” (R$25); “Maruins (Clucicoides: ceratopogonidae) na Amazônia 

Brasileira” (R$20); as cartilhas “Ferramentas para coleta de cachos de palmeiras na Amazônia: 

uma  nova  valorização  econômica”,  “Pescado  –  guia  prático  de  procedimentos  adequados 

durante a cadeira produtiva”, essas duas últimas publicações serão comercializadas a R$5,00.

Além  desses,  foram  lançados  os  livros  Amazônia  das  Águas  –  qualidade,  ecologia  e 

educaçã.ambiental e Água Mineral – Região Metropolitana de Manaus com apoio da Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

“O lançamento dessas nove obras mostra a dimensão do trabalho que o Instituto desenvolve e 
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representa a interface da pesquisa com a comunidade”, disse o diretor do Inpa, Luiz Renato de 

França.

De acordo com o coordenador de Ações Estratégicas do Inpa, o pesquisador Luiz Antonio de 

Oliveira, que representou o editor-chefe da Editora Inpa, Mario Cohn-Haft, a revista científica 

Acta Amazônica, que antes era editada em inglês, português e espanhol, agora só publicará 

artigos em inglês.

“Percebemos  que  se  colocarmos  trabalhos  em  inglês  teremos  um  alcance  maior,  o  que 

contribuirá para aumentar o fator de impacto da Acta Amazônica, que, hoje, está abaixo de 1, 

assim como a maioria das revistas científicas brasileiras”, diz Oliveira.

Segundo ele, a Acta Amazônica está entre o 30º e 40º lugar dentre as 150 melhores revistas 

científicas do Brasil. “Só o fato de mudarmos a padronização da revista para o inglês ela pode 

subir um pouco mais e ficar entre as 20 melhores do Brasil”, ressalta o pesquisador.

O “Guia de peixes da Reserva Ducke” é resultado de um trabalho realizado há mais de dez 

anos  na  Reserva.  “O  que  existe  de  biodiversidade  na  Ducke  é  um  patrimônio  de  valor 

incalculável e representa uma salvaguarda dessa biodiversidade do que existia na região toda 

de Manaus. É nossa responsabilidade conhecer e manter isso adequadamente e espero que 

este livro contribua para isso”, diz o pesquisador Jansen Zuanon, um dos autores do Guia de 

peixes da Reserva Ducke.

“Esta é a oportunidade de mostrar, tanto para a comunidade científica, quanto para os leigos, 

de maneira simples e fácil, um pouco mais de conhecimento da biodiversidade de peixes da 

Amazônia”, destaca doutorando no Inpa André Vieira Galuch, outro autor do Guia.

Flavia Paiva, uma das autoras da cartilha “Pescado – guia prático de procedimentos adequados 

durante a cadeia produtiva”, conta que a publicação aborda as boas práticas de como lidar 

com o pescado, desde a pesca até chegar à mesa do consumidor. “O livro mostra de forma 

simples e com uma linguagem acessível para o feirante, para o pescador e para a dona de 

casa, como manipular o pescado da melhor maneira possível”, diz.

 cerimônia de lançamento,  que aconteceu no Auditório  da Ciência  do Inpa, contou com a 

presença de pesquisadores,  estudantes e professores de pós-graduação do Inpa.  Também 

prestigiaram  a  cerimônia,  o  superintendente  técnico-científicoda  Fundação  Amazonas 

Sustentável,  Eduardo  Taveira;  o  representante  da  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento, 

Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Seplancti), André Willerding; e a diretora da 

Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Jaqueline Ferret. 

Leia a matéria na íntegra:
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A questão é: por qual motivo teríamos que mapear o centro da Via Láctea? A resposta é 
simples,  um estudo  mais  apurado  dos  sinais  em raios-γ  confirmaram a existência  de  um 
buraco escuro supermassivo no centro da nossa Galáxia. Acredita-se que este objecto seja o 
causador da colossal aceleração sofrida pelos raios cósmicos (aproximadamente 100 vezes 
mais intensa que a maior aceleração que se pode alcançar em solo terrestre através do LHC, 
no CERN).
Como é sabido por todos, diariamente, a Terra é bombardeada por inúmeras partículas de alta 
energia, tais partículas são de origem cósmica e juntas compõem o que denominamos por 
“radiação cósmica”. Em tese, os raios cósmicos são electricamente carregados e devido à sua 
carga sofrem a acção dos campos presentes no meio interestelar. Quando os raios cósmicos 
interagirem com a luz e o gás, acabam por dar origem aos raios-γ. Por não possuírem carga 
eléctrica, os raios-γ não sofrem desvios ao longo de suas trajectórias, assim, é possível detetar 
a sua origem. Quando os raios-γ altamente energéticos penetram a Terra, interagem com as 
moléculas na atmosfera superior,  resultando em uma chuva de partículas secundárias que 
emitem um curto pulso de luz, conhecido por “luz de Cherenkov”. Os telescópios do Hess 
captam justamente esses flashes de luz. E nesse ritmo já foram descobertas mais de uma 
centena de fontes de raios-γ.
Na actualidade, é consenso entre os astrónomos que os raios cósmicos com energias próximas 
de  1014  eV  (Tera  electrão-Volt)  são  produzidos   dentro  da  Via  Láctea   por  objetos 
remanescentes   de  supernovas  e  nebulosas  alimentadas  por  ventos  de  pulsares.  O  Hess 
indicou-nos que as fontes de tais raios cósmicos podem produzir partículas com até 1PeV, ou 
seja, 1015 eV        (1 Peta electrão-Volt).
Como falamos acima, o centro da Via Láctea é um berçário de objectos capazes de produzir 
raios cósmicos altamente energéticos, aqui se listam: remanescente de supernova, nebulosa 
alimentada por ventos de um pulsar, enxame compacto de estrelas massivas, entre outros. 
Porém, o Hess apontou-nos para a Sagittarius A* (Sgr A*), vulgo “buraco escuro supermassivo 
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localizado no centro da nossa Galáxia”.
Figura 03: Sagittarius A* vista de perto. Créditos da imagem: NASA.
Figura 03: Sagittarius A* vista de perto. Créditos da imagem: NASA.
Tudo bem entendi!  Quer dizer que os astrónomos desconfiavam da existência de um buraco 
escuro  no  centro  de  nossa  Galáxia.  E  com o  Hess,  agora,  todos  eles  têm certeza  dessa 
informação, certo? Isso mesmo.
Então, se é assim, resta-me uma última dúvida, a saber: se partirmos do pressuposto que as 
medições do Hess estão correctas; podemos,  portanto,  inferir  que as partículas altamente 
energéticas foram aceleradas unicamente pelo buraco escuro central (no caso, por Sgr A*)? 
Resposta, infelizmente não. É verdadeira a afirmação que Sgr A* tenha acelerado as partículas 
energéticas.  Porém,  as  medidas  feitas  através  do  próprio  Hess  revelaram  valores  muito 
elevados para os níveis de energia de tais partículas.  Ou seja, o buraco escuro supermassivo 
central por si só não explica o fluxo total de raios cósmicos detetados na Terra. E fica uma 
pergunta em aberto, se não é somente este buraco escuro supermassivo a única grande fonte, 
onde e quem seria a outra (ou as outras fontes) responsável por essa aceleração?
A Astronomia  terá  que  fazer  uma investigação  mais  apurada.  Em princípio,  podemos sim 
trabalhar com a hipótese de termos mais de um buraco escuro em nossa Galáxia, e se isso se 
confirmar, a próxima pergunta será: onde?  Por fim, para tranquilizar o leitor, Sgr A* tem uma 
massa equivalente a 4 milhões  de vezes a massa do Sol e está a uma distância de  26 mil  
anos-luz da Terra. Fiquemos na torcida para que o outro ou outros objectos estejam muito, 
mas muito além dos 26 mil anos-luz de distância, não é mesmo?
Dr. Nélio Sasaki – Doutor em Astrofísica, Líder do NEPA, Membro da SAB, Membro da ABP, 
Membro da SBPC, Membro da SBF, membro da AIU, membro da PLOAD, Revisor da Revista 
Areté, Revisor da Revista Eletrônica IODA, Revisor ad hoc do PCE/FAPEAM, Coordenador do 
Planetário Digital de Parintins, Coordenador do Planetário Digital de Manaus, Professor Adjunto 
da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).
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Desenvolvido com recursos no âmbito do Programa de Apoio à Pesquisa – Universal Amazonas 
da  Fapeam, a pesquisa tem como objetivo a otimização dos métodos eletroanalíticos para 
aplicação na detecção e quantificação de metais em etanol anidro, etanol hidratado e biodiesel.
“O estudo poderá ser usado para determinar os metais nos biocombustíveis e verificar se seus 
níveis estão conforme às especificações estabelecidas para os produtos”, explicou Jamal.
De  acordo  com o  pesquisador,  os  métodos  eletroanalíticos  são  métodos  de  análise  físico-
química  que  utilizam  propriedades  capazes  de  detectar  em  níveis  muito  baixos  espécies 
químicas, sejam de natureza inorgânica, como os metais, ou orgânicas, como os álcoois, em 
matrizes ambientais (solos, águas e sedimentos), biológicas e industriais.
“O projeto está na etapa de estudos dos métodos eletroanalíticos para análise do etanol anidro 
e hidratado,  que deve ser em breve concluída para depois  iniciarmos os trabalhos com a 
análise do biodiesel”, disse Jamal Chaar.
Segundo o pesquisador, a definição da composição dos metais presentes nos biocombustíveis 
auxiliará na tomada de decisões para evitar danos aos motores automotivos e a contaminação 
do meio ambiente.
“A sociedade será beneficiada tendo no Amazonas laboratório e recursos humanos capacitados, 
com métodos eficientes para garantir produtos confiáveis e de alta qualidade, além de prevê 
problemas ambientais. Nesse processo, o apoio do governo do Estado por meio da Fapeam é 
de grande importância, pois fomenta o desenvolvimento científico em uma área de extrema 
importância para a região”, disse Jamal Chaar.
Leia a matéria na íntegra: 
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Desenvolvido  com recursos  no  âmbito  do  Programa de  Apoio  à  Pesquisa  –  Universal  Amazonas  da 
Fapeam, a pesquisa tem como objetivo a otimização dos métodos eletroanalíticos para aplicação na 
detecção e quantificação de metais em etanol anidro, etanol hidratado e biodiesel.
“O estudo poderá ser usado para determinar os metais nos biocombustíveis e verificar se seus níveis  
estão conforme às especificações estabelecidas para os produtos”, explicou Jamal.
De acordo com o pesquisador, os métodos eletroanalíticos são métodos de análise físico-química que 
utilizam propriedades capazes de detectar em níveis muito baixos espécies químicas, sejam de natureza 
inorgânica, como os metais, ou orgânicas, como os álcoois, em matrizes ambientais (solos, águas e 
sedimentos), biológicas e industriais.
“O  projeto  está  na  etapa  de  estudos  dos  métodos  eletroanalíticos  para  análise  do  etanol  anidro  e 
hidratado,  que  deve  ser  em breve  concluída  para  depois  iniciarmos  os  trabalhos  com a  análise  do 
biodiesel”, disse Jamal Chaar.
Tomada de decisões - Segundo o pesquisador,  a definição da composição dos metais  presentes nos 
biocombustíveis  auxiliará  na  tomada  de  decisões  para  evitar  danos  aos  motores  automotivos  e  a 
contaminação do meio ambiente.
“A sociedade será beneficiada tendo no Amazonas laboratório e recursos humanos capacitados,  com 
métodos  eficientes  para  garantir  produtos  confiáveis  e  de  alta  qualidade,  além de prevê  problemas 
ambientais.  Nesse  processo,  o  apoio  do  governo  do  Estado  por  meio  da  Fapeam é  de  grande 
importância, pois fomenta o desenvolvimento científico em uma área de extrema importância para a 
região”, disse Jamal Chaar.
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Neste  21  de  março,  Dia  Mundial  das  Florestas,  que  tal  conhecer  um pouco  da  pesquisa 
realizada pela Embrapa na maior floresta tropical do planeta: a floresta amazônica, cuja área 
se estende por nove países e tem sua maior parte (cerca de 60%) dentro do Brasil. Diversos 
serviços  ambientais  como  o  armazenamento  de  carbono,  ciclo  da  água,  manutenção  do 
equilíbrio climático, além da diversidade biológica e sociocultural, reforçam a importância da 
floresta  amazônica  para  o  Brasil  e  para  o  mundo.  Conhecer  melhor  os  seus  serviços 
ambientais, aproveitar o potencial da biodiversidade e desenvolver estratégias que contribuam 
para a conservação e o uso sustentável da floresta, em benefício das pessoas que nela vivem, 
são alguns dos desafios que impulsionam as pesquisas.
Do total do Portfólio de pesquisa em Recursos Florestais Nativos, 68 projetos são liderados 
pelas Unidades da Embrapa presentes na Amazônia, o que corresponde a 49,6% da carteira de 
projetos.  Entre  os  temas  que  se  destacam estão  a  Recomposição  de  Áreas  de  Proteção 
Permanentes (APPs) e Reserva Legal, Sistemas de Produção, Melhoramento Genético, Manejo 
Madeireiro, Manejo de Produtos não Madeireiros e Conservação da Biodiversidade.
Segundo o coordenador deste Portfólio, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, Milton 
Kanashiro, a transdisciplinaridade é uma estratégia marcante dos projetos na produção de 
ciência, tecnologia e inovação. Os projetos incluem,entre outras metodologias, a pesquisa-ação 
diretamente  com  agricultores  familiares,  que  é  um  dos  públicos  prioritários.  Acontecem 
também em parceria com agências de fomento, extensão e capacitação florestal, associações e 
cooperativas de produtores e manejadores florestais, universidades, e com os governos nos 
níveis federal, estaduais e municipais.
Um dos exemplos que se destaca no Portfólio é o Projeto Especial que versa sobre “Soluções 
Tecnológicas  para  Adequação  da  Paisagem  Rural  ao  Código  Florestal  Brasileiro”,  de 
abrangência nacional,  mas que tem enorme impacto na região amazônica.  Esse projeto é 
liderado pela pesquisadora Soraya Barrios, do Departamento de Transferência de Tecnologias 
(DTT) da Embrapa, em Brasília (DF).
Conheça, a seguir, alguns resultados da pesquisa florestal, a partir da contribuição de seis 
unidades de pesquisa que estão presentes e atuam diretamente no bioma Amazônia: Embrapa 
Amazônia Ocidental  (no Amazonas), Embrapa Amazônia Oriental (no Pará), Embrapa Acre, 
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Embrapa Rondônia, Embrapa Roraima e Embrapa Amapá. O trabalho de pesquisa se articula 
também com a contribuição de outras unidades da Embrapa e de instituições parceiras.
Conhecimento para apoio ao manejo florestal não madeireiro
Vários conhecimentos da ecologia e manejo de espécies florestais com uso não madeireiro 
para auxiliar  na recomendação de práticas de manejo sustentável para a Amazônia foram 
desenvolvidos pelo projeto Kamukaia, que envolve uma rede de pesquisa da Embrapa e vários 
parceiros em todos os estados da região Norte, atuando desde 2005. As principais espécies 
pesquisadas até o momento foram a castanha-do-brasil, andiroba , copaíba e cipó titica. De 
acordo com a pesquisadora da Embrapa, Lúcia Wadt, líder do projeto que iniciou a rede, as 
pesquisas da rede Kamukaia contribuíram para definição de políticas públicas tanto em nível 
federal quanto estadual, além de gerar muitos conhecimentos científicos sobre as espécies 
alvo. Estima-se que a rede gerou mais de 170 documentos técnico-científicos entre artigos 
científicos, documentos técnicos, teses e dissertações, resumos em congressos, etc. Entre os 
vários  resultados  desse  projeto,  destacam-se  as  recomendações  de  boas  práticas  para  a 
produção de castanha-do-brasil e de andiroba que pode ajudar as populações amazônicas a 
conseguirem melhores preços e mercados para esses produtos, além de promover as cadeias 
produtivas da sociobiodiversidade.
A Rede Kamukaia continua ativa com uma proposta nova de projeto de pesquisa incluindo 
outras espécies como pracaxi, urucuri e seringueira. Se alguém quiser se integrar à rede, pode 
entrar  em  contato  com  a  pesquisadora  da  Embrapa  Rondônia,  Lúcia  Wadt 
(lucia.wadt@embrapa.br), que também exerce a secretaria do Portfolio de Recursos Florestais 
Nativos.
Manejo sustentável de andirobeiras
Um dos  resultados  dos  trabalhos  iniciados  com  a  rede  Kamukaia  foi  o  lançamento,  pela 
Embrapa Amapá, em 2015, de uma cartilha para o manejo da andirobeira (Carapa guianensis), 
importante  árvore  do  bioma  amazônico.  A  publicação  é  assinada  pela  pesquisadora  Ana 
Cláudia Lira Guedes, da Embrapa Amapá, e pela analista do Instituto Estadual de Florestas 
(IEF),  Mariane  Nardi.  Com  orientações  baseadas  na  prática  dos  extrativistas  de  regiões 
ribeirinhas do estuário do Amapá, e no conhecimento técnico de pesquisadores, a cartilha tem 
o objetivo de orientar extratores de óleo de andiroba no manejo das florestas, com foco na 
ecologia, segurança do trabalho e padrões de higiene a fim de garantir a qualidade do produto 
final. As andirobeiras são árvores de porte médio e alto (podem chegar até 35 metros de 
altura nas florestas de várzea); O fruto é um ouriço que se abre quando cai no chão, liberando 
sementes, cujo óleo é utilizado em cosméticos e produtos medicinais. A publicação tem como 
título “Guia prático para o manejo sustentável de andirobeiras de várzea e para a extração do 
óleo de suas  sementes”  e  sistematiza  os conhecimentos obtidos durante as atividades de 
pesquisa participativa e de assistência técnica, realizadas no Amapá. Os estudos prosseguem 
por  meio  de  projetos  liderados  pela  Embrapa  Amapá,  dentre  eles,  o  Projeto  Florestam 
(Ecologia e manejo florestal  para uso múltiplo de várzeas do estuário amazônico) e outro 
projeto viabilizado em parceria com o Suriname. Para fazer download da cartilha clique aqui.
pesquisas para a cadeia da Castanha-do-Brasil
Diante de sua importância como fonte de renda para milhares de famílias agroextrativistas na 
Amazônia, a Castanha-do-Brasil  (Bertholletia excelsa Bonpl.) Ganhou destaque no contexto 
das pesquisas da Embrapa, resultando em 2013, na articulação de um conjunto de projetos 
específicos (denominado no âmbito da Embrapa, como arranjo de projetos) com intuito de 
abordar  as  diversas  necessidades  de  pesquisas  para  a  geração  de  “Tecnologias  para  o 
fortalecimento da cadeia de valor da castanha-do-brasil” (TechCast). Assim, diversos projetos 
estão  sendo  desenvolvidos  neste  arranjo,  podendo-se  citar,  dentre  outros:  Melhoramento 
Genético da Castanheira-do-Brasil  para Produção de Frutos – MelhorCast,  coordenado pela 
Embrapa Roraima; e Ecologia e Genética da Castanheira, como Subsídio à Conservação e Uso 
Sustentável  da  Espécie  –  EcoGenCast,  também  coordenado  pela  Embrapa  Roraima;  e 
Mapeamento de Castanhais Nativos e Caracterização Socioambiental e Econômica de Sistemas 
de  Produção  da  Castanha-do-Brasil  na  Amazônia  –  MapCast,  coordenado  pela  Embrapa 
Amazônia Ocidental.
Segundo a pesquisadora da Embrapa Amazônia Ocidental, Kátia Emídio da Silva, que lidera o 
projeto  MapCast,  o  objetivo  deste  projeto  em  rede,  com  atuação  em  seis  estados  da 
Amazônia, é gerar metodologias e tecnologias que auxiliem no mapeamento e caracterização 
de castanhais na Amazônia, utilizando tecnologias digitais disponíveis, bem como caracterizar 



os sistemas de produção e os atores envolvidos na extensa cadeia produtiva da castanha, a 
fim de contribuir para o fortalecimento da cadeia de valor desta espécie. O projeto começou a 
ser executado em 2014 e tem vigência até fevereiro de 2018. “A partir  do conhecimento 
gerado pela pesquisa, que também leva em conta a experiência e os saberes locais, muito se 
poderá avançar no sentido de tornar nossas florestas sustentáveis, permitindo a geração de 
serviços  ambientais  e  sociais”,  explica  a  pesquisadora.  Para  saber  mais  sobre  o  projeto 
MapCast, clique aqui.
Manejo florestal madeireiro com alta precisão
Entre soluções tecnológicas para o manejo florestal, um dos destaques é para o Modelo Digital 
de  Exploração  Florestal  (Modeflora),  uma  inovação  tecnológica  para  planejar,  executar  e 
monitorar  as  atividades  de  manejo  com  alta  precisão.  O  uso  da  ferramenta  permite 
representar  previamente  no  computador  os  aspectos  espaciais  da  realidade  florestal. 
Informações  como  localização  das  árvores  e  nascentes,  igarapés,  Áreas  de  Preservação 
Permanente (APP), curvas de nível e relevo compõem o banco de dados do plano de manejo. 
Com esses dados, é possível fazer com que o planejamento prévio respeite as características 
ambientais da área de manejo florestal, com uso de técnicas exploratórias de baixo impacto e 
redução de custos. Esta solução tecnológica foi desenvolvida pela Embrapa Acre e Embrapa 
Florestas. Em 2015 foram explorados aproximadamente 18.500 hectares com a metodologia 
Modeflora, referente à 15 planos de manejo no Acre (45%), Rondônia (35%) e Amazonas 
(20%).  Desde  seu  lançamento,  em  dezembro  de  2007,  o  Modeflora  já  foi  utilizado  em 
aproximadamente  300.000  hectares.Para  saber  mais  acesse  o  livro  sobre  a  tecnologia 
Modeflora, para download aqui.
Tecnologia de sensoriamento remoto a laser
Outra ferramenta tecnológica para o manejo florestal de precisão é uso da tecnologia Lidar 
(sensoriamento remoto a laser), pelo qual é possível determinar, por exemplo, estruturas de 
vegetação, redes de drenagem, topografias e impactos ambientais em florestas nativas da 
Amazônia. Nos anos de 2010 e 2012, foram realizados testes com o Lidar na Floresta Estadual 
do Antimary, principal projeto de manejo florestal do Acre, no município de Sena Madureira. 
Os dados desses testes têm permitido comparar métodos tradicionais de exploração florestal e 
o Modeflora (Modelo Digital de Exploração Florestal), para verificar a eficiência do uso dessa 
tecnologia em florestas tropicais.  Com os resultados do projeto, coordenado pela Embrapa 
Acre,  será  possível  a  avaliação  da  qualidade  de  execução  e  dos  impactos  ambientais 
produzidos pela extração de madeira na área. O uso dessa tecnologia tornará o planejamento 
e o monitoramento das operações florestais na Amazônia mais fácil e com menos custos. Para 
saber mais sobre essa tecnologia acesse o livro Uso do Lidar como ferramenta para manejo de 
precisão em florestas tropicais, disponível para download aqui.
Metodologia para o manejo sustentável
Dentre  os resultados  obtidos  em pesquisa  para o  manejo  florestal  madeireiro,  a  Embrapa 
Amazônia Ocidental desenvolveu metodologia para auxiliar na seleção de árvores matrizes e 
árvores  para  a exploração florestal,  com base  em critério  ecológico  que leve em conta  a 
diversidade  de  espécies  no  entorno  de  árvores  selecionadas.  Isso  pode  contribuir  para  a 
manutenção da estrutura e composição de espécies no povoamento florestal remanescente 
após  a  exploração  florestal,  em regime  de  manejo  sustentável.  A  metodologia  é  um dos 
resultados do projeto “Influência de Variáveis do Solo no agrupamento de Espécies Arbóreas 
na Floresta Densa de Terra firme na Amazônia”, coordenado pela pesquisadora Kátia Emídio, 
na  Embrapa Amazônia  Ocidental,  no período de  2013-2015.  O projeto  foi  financiado pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam).

Leia a matéria na íntegra: 

http://amazonia.org.br/2016/03/conheca-um-pouco-da-pesquisa-florestal-da-embrapa-na-

amazonia/

http://amazonia.org.br/2016/03/conheca-um-pouco-da-pesquisa-florestal-da-embrapa-na-amazonia
http://amazonia.org.br/2016/03/conheca-um-pouco-da-pesquisa-florestal-da-embrapa-na-amazonia


Veículo:  Portal A crítica Editoria: Pag: 

Assunto: Acadêmicos de engenharia da UEA participarão da competição “Baja Sae 

Brasil 2016”
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: 25/03/2016

O carro possui uma estrutura tubular em aço, quatro rodas, motor de 10HP e capacidade para 
abrigar um piloto de até 1,90 metros de altura e 113,4 quilos de peso. O veículo em questão 
foi desenvolvido pelos acadêmicos dos cursos de Engenharia Mecânica, Elétrica e de Produção 
da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) especialmente para a competição “Baja Sae 
Brasil 2016”, que será realizada de 31 de março a 3 de abril, em São José dos Campos (SP).
De acordo com a gerente de gestão da equipe Baja/UEA, Erika Ramos, o carro, apelidado 
cariosamente de “Bajaconda”, levou quase um ano para ser desenvolvido. “Nós estamos desde 
abril do ano passado trabalhando na sua criação. Fizemos desde o projeto a montagem do 
veículo. Estamos muito felizes porque é a primeira vez que conseguimos levar o carro para a 
competição”, contou, destacando que ao todo dez estudantes fazem parte da equipe.
O carro da equipe Baja/UEA foi enviado na última terça-feira para São Paulo. O coordenador 
do grupo Eduardo Barreda e os acadêmicos embarcam para a cidade paulista de São José dos 
Campos no próximo dia 29.  Na competição,  não há categoria,  mas o grupo precisa fazer 
simulações de venda de produção de carros e participar de provas para avaliar itens como 
frenagem, tração e enduro – que é um circuito com vários obstáculos.
A equipe com melhor desempenho em todas as provas será a vencedora do desafio e terá a 
oportunidade  de  participar  da  competição  internacional,  nos  Estados  Unidos.  A  equipe 
amazonense  está  otimista.  “Foi  extremamente  difícil  participar  do  evento  por  conta  da 
logística, mas felizmente, graças à UEA e aos patrocinadores poderemos realizar o sonho de 
competir  no  nível  de  grandes  equipes.  Estamos  apostando  em inovações  para  trazer  um 
prêmio pra casa”, destacou Erika.
O  coordenador  do  projeto,  Eduardo  Barreda,  enfatizou  a  importância  da  participação  dos 
acadêmicos no “Baja Sae Brasil 2016”. “É muito importante a participação dos estudantes em 
eventos como esse porque proporciona troca de conhecimento, experiência e tecnologia no 
intercâmbio  com  as  equipes  de  outros  Estados.  Também  é  o  momento  de  avaliar  o 
desempenho do mecanismo construído especificamente para a competição”, afirmou.
Além disso, Barreda destacou que os estudantes têm a oportunidade de aliar teoria à prática. 
“É  um desafio  muito  difícil,  eles  têm que  planejar  e  construir  o  carro  conforme algumas 
normas  estabelecidas.  Com  isso,  podem  pegar  o  conhecimento  teórico  adquirido  na 
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universidade e colocá-lo em prática e também aprendem a trabalhar em equipe respeitando as 
opiniões para melhoria do carro”, apontou.
Destaque
Essa  é  a  2ª  vez  que  a  UEA  participa  da  competição.  Neste  ano,  o  "confronto"  entre  os 
estudantes brasileiros acontecerá de 31 de março a 3 de abril na Faculdade de Tecnologia 
(Fatec) de São José dos Campos. Conforme a equipe amazonense, o automóvel é ergonômico 
e o melhor já desenvolvido por alunos da instituição.
Programa
O programa Baja SAE BRASIL é um desafio lançado aos estudantes de Engenharia que oferece 
a  chance  de  aplicar,  na  prática,  os  conhecimentos  adquiridos  em  sala  de  aula,  visando 
incrementar sua preparação para o mercado de trabalho. Ao participar do programa, o aluno 
se  envolve  com  um  caso  real  de  desenvolvimento  de  um  veículo  off  road,  desde  sua 
concepção, projeto detalhado, construção e testes.
Os alunos devem formar equipes que representam a Instituição de Ensino Superior à qual 
estão ligados. Estas equipes são desafiadas anualmente a participar da competição, que reúne 
os  estudantes  e  promove  a  avaliação  comparativa  dos  projetos.  No  Brasil,  a  competição 
nacional  recebe  o  nome  de  Competição  Baja  SAE  BRASIL.  E  as  equipes  vencedoras  são 
convidadas a participar da competição internacional, nos Estados Unidos.
O projeto  Baja SAE foi  criado na Universidade da Carolina do Sul,  Estados Unidos,  sob a 
direção do Dr. John F. Stevens, sendo que a primeira competição ocorreu em 1976. O ano de 
1991 marcou o início das atividades da SAE BRASIL, que, em 1994, lançava o Projeto Baja 
SAE BRASIL. No ano seguinte, em 1995, era realizada a primeira competição nacional, na pista 
Guido Caloi, bairro do Ibirapuera, na cidade de São Paulo.
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Essas  informações  e  os  problemas  que  cercam  os  polinizadores  foram  estudadas  pelos 
especialistas da Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos 
(IPBES), criada no âmbito das Nações Unidas. O grupo divulgou um estudo alertando que um 
número crescente de espécies de animais polinizadores está ameaçado de extinção em todo o 
mundo.
O relatório “Polinização, polinizadores e produção de alimentos”, divulgado durante sessão 
plenária da IPBES, no último dia 26 de fevereiro, em Kuala Lumpur, na Malásia, aponta que 
fatores como a mudança no uso da terra, a agricultura intensiva, o uso indiscriminado de 
pesticidas e alterações climáticas estão colocando em risco a biodiversidade dos polinizadores 
e, em consequência, a produção de alimentos, o equilíbrio dos ecossistemas, a saúde e bem-
estar das pessoas e a economia global.
Os polinizadores mais  conhecidos são as  abelhas,  mas há também outras  espécies,  como 
moscas,  borboletas,  besouros,  pássaros,  morcegos e  alguns  vertebrados,  como lagartos  e 
pequenos mamíferos.
nsuficiência de dados
Especialistas alertam para o risco de extinção de animais polinizadores no mundo
Além de borboletas e abelhas, outras espécies como moscas,besouros, pássaros, morcegos e 
alguns vertebrados também são polinizadoresTânia Rêgo/Agência Brasil
A professora sênior do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, Vera Fonseca, 
uma das coordenadoras do relatório, explica que, apesar de não haver uma avaliação em nível 
global,  por  insuficiência  de  dados,  os  estudos  disponíveis  mostram  que  16,5%  dos 
polinizadores são ameaçados com algum nível de extinção, e cerca de 30% deles estão em 
ilhas.
“No  Brasil,  temos  cinco  espécies  de  abelhas  que  são  consideradas  ameaçadas  em  nível 
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nacional. Temos também listas regionais como no Rio Grande do Sul, por exemplo, e temos 
vários lugares onde não há absolutamente dado algum sobre monitoramento e avaliação de 
polinizadores. Nós temos muitas falhas no conhecimento nesse caso”, disse Vera, explicando 
que é preciso estudar melhor essas populações para fazer políticas específicas de tirar essas 
abelhas da lista vermelha de extinção.
O incentivo às coleções biológicas, o trabalho de museus e a formação de taxonomistas é 
importante, segundo a professora, para montar uma base de dados de estudo, avaliação e 
proposição de políticas públicas e ações futuras.
“Nem sabemos direito quais são os polinizadores silvestres de cada cultura, então cada vez 
que se tem um uso inadequado de pesticidas, por exemplo, isso prejudica também a fauna 
local. Isso precisa ser estudado e avaliado para unirmos não só o controle de pragas, que a 
agricultura precisa, mas também as boas práticas de uso e conservação de polinizadores e 
medidas de mitigação se necessário”, explicou a professora.
Aumento da produtividade agrícola
Vera diz que entre as espécies cultivadas no Brasil que dependem ou são beneficiadas pela 
polinização animal estão o açaí, maracujá, abacate, tomate, mamão, dendê, a maçã, manga, 
acerola, e muitas outras frutas, além da castanha-do-pará, do cacau e do café. Soja, algodão e 
canola também produzem mais quando suas lavouras são visitadas por polinizadores.
“Muitas vezes esses vários polinizadores vêm de uma área preservada perto de uma cultura 
agrícola. Temos muitos polinizadores importantes para serem usados na agricultura e eles têm 
um valor grande para a nossa produção”, disse, contando que a riqueza gerada com auxílio 
dos polinizadores no Brasil foi estimada em torno de US$ 12 bilhões.
Plantação de soja
Soja,  algodão  e  canola  produzem  mais  quando  suas  lavouras  são  visitadas  por 
polinizadoresValter Campanato/Agência Brasil
O desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável é uma das medidas necessárias para 
reverter esse quadro, com a diversificação das paisagens agrícolas e a redução do uso de 
pesticidas. É possível ainda manejar espécies de abelhas próximo às lavouras, para aumentar 
a diversidade e a combinação com espécies silvestres.  “No Brasil  temos cerca de 1,8 mil 
espécies de abelha, além das outras espécies de polinizadores manejáveis”, disse Vera.
A professora explicou ainda que, à medida que a população vai crescendo e necessitando de 
mais alimentos, a expansão agrícola vai colocando a conservação sob pressão. “Uma produção 
maior  em menor  área  é  tudo  que  os  conservacionistas  também querem. E  nossa  grande 
ferramenta para isso é o uso dos polinizadores”, explicou.
O relatório sobre os polinizadores é o primeiro de uma série de diagnósticos sobre a situação 
da biodiversidade no planeta, previstos para serem divulgados pelo IPBES até 2019. O grupo 
de especialistas divulgou ainda um sumário direcionado aos formuladores de políticas públicas, 
a ser enviado aos países.
“Nesse sumário estão estratégias que poderiam ser usadas para políticas de conservação, 
informações  sobre  como  promover  as  condições  para  a  vida  dos  polinizadores,  como 
transformar as paisagens agrícolas e como fazer a aproximação entre a sociedade, a natureza 
e os polinizadores”, disse a professora.
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A  preservação  de  espécies  de  animais  polinizadores  é  importante  não  apenas  para  a 
biodiversidade do planeta, mas para garantir a oferta de alimentos para a população. Mais de 
três quartos das principais lavouras de alimentos no mundo dependem, em algum grau, dos 
serviços de polinização animal, seja para garantir o volume ou a qualidade da produção e 
cerca de 90% das plantas também dependem dessas espécies.
Essas  informações  e  os  problemas  que  cercam  os  polinizadores  foram  estudadas  pelos 
especialistas da Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos 
(IPBES), criada no âmbito das Nações Unidas. O grupo divulgou um estudo alertando que um 
número crescente de espécies de animais polinizadores está ameaçado de extinção em todo o 
mundo.
O relatório “Polinização,  polinizadores e produção de alimentos”,  divulgado durante sessão 
plenária da IPBES, no último dia 26 de fevereiro, em Kuala Lumpur, na Malásia, aponta que 
fatores como a mudança no uso da terra, a agricultura intensiva, o uso indiscriminado de 
pesticidas e alterações climáticas estão colocando em risco a biodiversidade dos polinizadores 
e, em consequência, a produção de alimentos, o equilíbrio dos ecossistemas, a saúde e bem-
estar das pessoas e a economia global.
Os polinizadores mais  conhecidos são as abelhas,  mas há  também outras espécies,  como 
moscas,  borboletas,  besouros,  pássaros,  morcegos  e  alguns  vertebrados,  como lagartos  e 
pequenos mamíferos.
Cerca de 90% das plantas também dependem de animais polinizadores (Tânia Rêgo/Agência 
Brasil)
Insuficiência de dados
A professora sênior do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, Vera Fonseca, 
uma das coordenadoras do relatório, explica que, apesar de não haver uma avaliação em nível 
global,  por  insuficiência  de  dados,  os  estudos  disponíveis  mostram  que  16,5%  dos 
polinizadores são ameaçados com algum nível de extinção, e cerca de 30% deles estão em 
ilhas.
“No  Brasil,  temos  cinco  espécies  de  abelhas  que  são  consideradas  ameaçadas  em  nível 
nacional. Temos também listas regionais como no Rio Grande do Sul, por exemplo, e temos 
vários lugares onde não há absolutamente dado algum sobre monitoramento e avaliação de 
polinizadores. Nós temos muitas falhas no conhecimento nesse caso”, disse Vera, explicando 
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que é preciso estudar melhor essas populações para fazer políticas específicas de tirar essas 
abelhas da lista vermelha de extinção.
O incentivo às coleções biológicas, o trabalho de museus e a formação de taxonomistas é 
importante, segundo a professora, para montar uma base de dados de estudo, avaliação e 
proposição de políticas públicas e ações futuras.
“Nem sabemos direito quais são os polinizadores silvestres de cada cultura, então cada vez 
que se tem um uso inadequado de pesticidas, por exemplo, isso prejudica também a fauna 
local. Isso precisa ser estudado e avaliado para unirmos não só o controle de pragas, que a 
agricultura precisa, mas também as boas práticas de uso e conservação de polinizadores e 
medidas de mitigação se necessário”, explicou a professora.
Aumento da produtividade agrícola
Vera diz que entre as espécies cultivadas no Brasil que dependem ou são beneficiadas pela 
polinização animal estão o açaí, maracujá, abacate, tomate, mamão, dendê, a maçã, manga, 
acerola, e muitas outras frutas, além da castanha-do-pará, do cacau e do café. Soja, algodão e 
canola também produzem mais quando suas lavouras são visitadas por polinizadores.
“Muitas vezes esses vários polinizadores vêm de uma área preservada perto de uma cultura 
agrícola. Temos muitos polinizadores importantes para serem usados na agricultura e eles têm 
um valor grande para a nossa produção”, disse, contando que a riqueza gerada com auxílio 
dos polinizadores no Brasil foi estimada em torno de US$ 12 bilhões.
O desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável é uma das medidas necessárias para 
reverter esse quadro, com a diversificação das paisagens agrícolas e a redução do uso de 
pesticidas. É possível ainda manejar espécies de abelhas próximo às lavouras, para aumentar 
a diversidade e a combinação com espécies silvestres.  “No Brasil  temos cerca de 1,8 mil 
espécies de abelha, além das outras espécies de polinizadores manejáveis”, disse Vera.
A professora explicou ainda que, à medida que a população vai crescendo e necessitando de 
mais alimentos, a expansão agrícola vai colocando a conservação sob pressão. “Uma produção 
maior  em menor  área  é  tudo  que  os  conservacionistas  também querem.  E  nossa  grande 
ferramenta para isso é o uso dos polinizadores”, explicou.
O relatório sobre os polinizadores é o primeiro de uma série de diagnósticos sobre a situação 
da biodiversidade no planeta, previstos para serem divulgados pelo IPBES até 2019. O grupo 
de especialistas divulgou ainda um sumário direcionado aos formuladores de políticas públicas, 
a ser enviado aos países.
“Nesse sumário  estão estratégias que poderiam ser  usadas para políticas de conservação, 
informações  sobre  como  promover  as  condições  para  a  vida  dos  polinizadores,  como 
transformar as paisagens agrícolas e como fazer a aproximação entre a sociedade, a natureza 
e os polinizadores”, disse a professora. (Agência Brasil)
- See more at: http://aconteceunovale.com.br/portal/?p=82894#sthash.F6fv5cLu.dpuf
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 O 

O projeto Ações Estratégicas da Coordenação de Extensão Tecnológica e Inovação (Ceti) do Inpa é um 
dos dez beneficiados pelo edital do Pró-Incubadora. O objetivo da fundação é alavancar a inovação e 
modernizar  a  infraestrutura  tecnológica  das  empresas-incubadoras  da região.  A  Incubadora  do Inpa 
receberá R$ 180 mil.

De acordo com a coordenadora de Extensão Tecnológica e Inovação do Inpa, Rosângela Bentes, o projeto 
da  Incubadora  da  unidade  de  pesquisa  complementa  a  articulação  de  fortalecer  ações  de 
empreendedorismo dentro do contexto de economia verde e negócios sustentáveis para a Amazônia. "O 
Inpa trabalha para produzir soluções tecnológicas por meio do uso sustentável dos recursos naturais 
locais, bem como realizar registro de produtos e processos inovadores", afirmou Rosângela.

O  Pró-Incubadora  também  selecionou  o  projeto  do  Instituto  Mamirauá,  uma  organização  social 
supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. As seguintes instituições também foram 
beneficiadas pelo programa: Fundação Amazonas Sustentável (FAS), Universidade Federal do Amazonas 
(UFAM), Instituto Federal do Amazonas (Ifam), Universidade Estadual do Amazonas (UEA), Fundação 
Nokia,  Incubadora  de  Presidente  Figueiredo,  Uninorte  Empreende  e  Centro  de  Incubação  e 
Desenvolvimento Empresarial (Cide).
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%2Fview_content&_101_assetEntryId=404515&_101_type=content&_101_urlTitle=incubadora-do-inpa-
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Grupo premiado apresentou um serviço de assinatura de sementes e um sistema de sensores 
para ajudar as pessoas a cuidar de suas plantas. Após quatro dias de imersão na natureza, 
prototipagem e trocas de experiências,  chega ao fim o “Hackathon Ekos: Mãos na Mata”, 
promovido  pelo  Natura  Campus  em  Belém,  entre  os  dias  16  e  20  de  março.  Os  32 
participantes,  de diversos estados brasileiros,  conheceram mais  de perto  a cultura local  e 
desenvolveram ideias com a finalidade de apresentar um protótipo que conectasse as pessoas 
à  natureza.  A  equipe  formada  pelo  estudante  paraense  José  Neto,  pelos  estudantes 
paulistanos Paulo Paciência e Marcela Porto e pela publicitária mineira Luiza Voll foi a grande 
vencedora, com o projeto “Quintal Mágico”. Os participantes ganharam uma impressora 3D. O 
projeto vencedor consiste em conectar conhecimentos populares com novas tecnologias para a 
manutenção de um quintal. “Várias pessoas gostam de ter um espaço em casa para cultivar 
plantas, mas, com a correria do cotidiano, esquecem de cuidar delas. A ideia do Clube Quintal 
Mágico é o fornecimento de um pacote de sementes selecionadas e sensores que irão ajudar 
no  cultivo  adequado  de  uma  pequena  horta  ou  jardim”,  explica  José  Neto,  que  estuda 
engenharia de produção em Belém e participou pela primeira vez de um evento de tecnologia 
como o Hackathon. A proposta apresentada pelo grupo é disponibilizar sensores que meçam, 
por exemplo, a umidade do solo e indiquem quando a planta necessita de água, além de 
outros  nutrientes,  através  de  indicação  de  luzes  e  alertas  em um aplicativo.  Outros  sete 
projetos foram apresentados no encerramento da maratona, no último domingo, como um 
jogo de tabuleiro educativo que trabalha cheiros e texturas de frutos da Amazônia e de outros 
biomas, estimulando os participantes a adquirirem conhecimentos sobre insumos naturais. “O 
maior prêmio para mim foi a troca de experiências. A nossa curva de aprendizagem foi muito 
rápida, e saber que podemos viabilizar e tornar nossas ideias úteis é maravilhoso”, afirma José 
Neto.  Também sem experiência  em tecnologia,  a  publicitária  mineira  Luiza  Voll,  uma das 
integrantes do grupo, surpreendeu-se com a capacidade do grupo de aliar o conhecimento de 
cada um e construir o projeto vencedor. “Desde o começo todo mundo do grupo ouviu todo 
mundo. Todo mundo queria aprender, crescer e criar uma ideia que fosse apaixonante para 
todos”, afirma. Pesquisas mostram que existe uma desconexão de grande parte das pessoas 
que vivem nas cidades com a natureza. “Acreditamos que Ekos tem um papel importante em 
transformar essa realidade. A marca já faz isso há 15 anos, ao levar um pedaço da Amazônia 
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para a casa das pessoas, e queremos ampliar este olhar, impactando o dia a dia dos nossos 
consumidores”, diz Claudia Pinheiro, diretora de cuidados pessoais da Natura, responsável pela 
marca Ekos.  Foram mais  de 30 horas de prototipagem, durante as quais  os participantes 
estiveram em Belém e na comunidade ribeirinha Jauari,  em Moju (PA), que faz o manejo 
sustentável de murumuru e de outros ativos amazônicos para a produção de cosméticos da 
linha Natura Ekos. Os participantes disputaram as vagas com mais de 150 inscritos e foram 
escolhidos a partir da análise de seus perfis e de suas ideias. O “Hackathon Ekos: Mãos na 
Mata” está inserido no programa de inovação aberta Natura Campus, criado em 2006, que tem 
como objetivo estabelecer uma rede de instituições de ciência e tecnologia, pesquisadores, 
estudantes, empreendedores e agencias de fomento, conectados para colaborar na geração de 
inovação disruptiva. “Hackathons são extremamente importantes para trazer novos olhares, 
soluções e novas tecnologias, que nos fazem extrapolar a inovação no produto cosmético para 
oferecer  experiências  inovadoras  aos  nossos  consumidores.  Os  projetos  apresentados  têm 
potencial  de viabilização”,  diz  Luciana Hashiba,  gerente de inovação da Natura.  Resultado 
palpável  — Durante  o  evento,  a  Natura  apresentou  o  primeiro  projeto  desenvolvido  pela 
empresa a partir  de uma das ideias vencedoras de seu primeiro Hackathon, realizado em 
2014:  um  sistema  de  personalização  de  sabonetes  da  marca.  Portátil  e  fácil  de  usar,  a 
plataforma permite que o consumidor escolha palavras e ícones para gravar na superfície do 
produto. A seleção é feita em um software instalado em um dispositivo e conectado a um 
pequeno equipamento de gravação. A máquina foi adaptada para permitir maior flexibilidade 
na personalização. “O consumidor está no centro da escolha e da personalização, de forma 
interativa. Ele pode ir além de escrever o nome e gravar uma mensagem para presentear 
alguém, por exemplo”, explica Luciana Hashiba, gerente de inovação da Natura. Essa inovação 
resultou no depósito de uma patente para a Natura. O serviço está em fase de testes e deverá 
ser disponibilizado aos consumidores no segundo semestre de 2016. apartamentos em santos
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O projeto vencedor consiste em conectar conhecimentos populares com novas tecnologias para 
a manutenção de um quintal.  “Várias pessoas gostam de ter um espaço em casa para cultivar 
plantas, mas, com a correria do cotidiano, esquecem de cuidar delas.  A ideia do Clube Quintal 
Mágico é o fornecimento de um pacote de sementes selecionadas e sensores que irão ajudar 
no  cultivo  adequado  de  uma  pequena  horta  ou  jardim”,  explicou  José  Neto,  que  estuda 
engenharia de produção em Belém e participou pela primeira vez de um evento de tecnologia 
como o Hackathon.

A proposta  apresentada pelo  grupo é  disponibilizar  sensores que  meçam, por  exemplo,  a 
umidade do solo e indiquem quando a planta necessita de água, além de outros nutrientes, 
através  de  indicação  de  luzes  e  alertas  em  um  aplicativo.   Outros  sete  projetos  foram 
apresentados no encerramento da maratona, no último domingo, como um jogo de tabuleiro 
educativo  que  trabalha  cheiros  e  texturas  de  frutos  da  Amazônia  e  de  outros  biomas, 
estimulando os participantes a adquirirem conhecimentos sobre insumos naturais.

“O maior prêmio para mim foi a troca de experiências.   A nossa curva de aprendizagem foi 
muito rápida, e saber que podemos viabilizar  e tornar nossas ideias úteis é maravilhoso”, 
afirmou José Neto.

Também sem experiência em tecnologia, a publicitária mineira Luiza Voll, uma das integrantes 
do grupo, surpreendeu-se com a capacidade do grupo de aliar o conhecimento de cada um e 
construir  o projeto vencedor.   “Desde o começo todo mundo do grupo ouviu todo mundo. 
 Todo mundo queria aprender, crescer e criar uma ideia que fosse apaixonante para todos”, 
afirmou.

Sim

Não

Sim Não



 pesquisas mostram que existe uma desconexão de grande parte das pessoas que vivem nas 
cidades com a natureza.   “Acreditamos que Ekos tem um papel importante em transformar 
essa realidade.  A marca já faz isso há 15 anos, ao levar um pedaço da Amazônia para a casa 
das  pessoas,  e  queremos  ampliar  este  olhar,  impactando  o  dia  a  dia  dos  nossos 
consumidores”, disse Claudia Pinheiro, diretora de cuidados pessoais da Natura, responsável 
pela marca Ekos.

Foram mais de 30 horas de prototipagem, durante as quais os participantes estiveram em 
Belém e na comunidade ribeirinha Jauari, em Moju (PA), que faz o manejo sustentável de 
murumuru e de outros ativos amazônicos para a produção de cosméticos da linha Natura Ekos. 
Os participantes disputaram as vagas com mais de 150 inscritos e foram escolhidos a partir da 
análise de seus perfis e de suas ideias.

O “Hackathon Ekos: Mãos na Mata” está inserido no programa de inovação aberta Natura 
Campus, criado em 2006, que tem como objetivo estabelecer uma rede de instituições de 
ciência  e  tecnologia,  pesquisadores,  estudantes,  empreendedores  e  agencias  de  fomento, 
conectados para colaborar na geração de inovação disruptiva.   No Amazonas, o programa é 
desenvolvido com apoio do governo do Estado por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Amazonas (Fapeam).

“Hackathons  são  extremamente  importantes  para  trazer  novos  olhares,  soluções  e  novas 
tecnologias,  que  nos  fazem  extrapolar  a  inovação  no  produto  cosmético  para  oferecer 
experiências inovadoras aos nossos consumidores.  Os projetos apresentados têm potencial de 
viabilização”, disse Luciana Hashiba, gerente de inovação da Natura.

Leia a matéria na íntegra: 
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