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 The study research, which lasted one year and a half, was led by researcher Emerson Lima at 

the Federal University of Amazonas (UFAM).According to Lima, the study produced a hydro-

soluble extract from açaí pulp that is rich in anthocyanins. “We

Leia mais na integra:

https://www.agra-net.com/agra/foodnews/beverages/fruit-juices/tropical/acai-developed-into-

experimental-colourant-519332.htm
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Não

Sim Não

https://www.agra-net.com/agra/foodnews/beverages/fruit-juices/tropical/acai-developed-into-experimental-colourant-519332.htm
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A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) divulgou a relação dos 

406 projetos aprovados no âmbito do Programa Ciência na Escola (PCE). Ao todo, o Governo 

do Amazonas, por meio da Fapeam, irá investir R$ 2,8 milhões para apoiar a execução dos 

projetos de alfabetização científica, com a concessão de bolsas.

Neste ano, foram recebidas 671 propostas, número superior ao recebido em 2015. Além de 

Manaus, foram apresentadas e aprovadas propostas de professores da rede pública de Ensino 

de  40 municípios  do  interior  do  Estado,  demonstrando a ampla  inserção  do  Programa no 

interior do Amazonas. Em 2016, houve um aumento de 22% no número de municípios que 

participam  do  PCE  e,  desta  forma,  o  Programa  está  presente  em  mais  da  metade  dos 

municípios do Estado.

Leia mais na integra:

http://www.redetiradentes.com.br/ronaldotiradentes/fapeam-divulga-resultado-final-do-

programa-ciencia-na-escola/

Sim

Não

Sim Não

http://www.redetiradentes.com.br/ronaldotiradentes/fapeam-divulga-resultado-final-do-programa-ciencia-na-escola/
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Para  auxiliar  no  controle  e  combate  da  malária  no  Amazonas,  uma  pesquisa  está 

desenvolvendo  a  criação  da  espécie  Anopheles  darlingi,  principal  vetor  de  malária,  em 

laboratório para estudos de biologia, controle e combate da doença. O estudo é desenvolvido 

pela estudante de Biomedicina, Suzan Vieira, sob a coordenação da doutoranda em Doenças 

Tropicais e Infecciosas, Rosa Santana, na Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira 

Dourado (FMT/HVD).  

Saiba mais na integra:

http://portalamazonia.com/noticias-detalhe/ciencia-e-tecnologia/criacao-de-vetor-da-malaria-

deve-ajudar-no-combate-e-controle-da-doenca-na-amazonia/?

cHash=76fbfad1a4fc857b0ec180739c0199ab

Sim

Não

Sim Não
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Para auxiliar no controle e combate da malária no Amazonas, uma pesquisa realizada com 

apoio do governo do Amazonas por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 

Amazonas (Fapeam)  pela  estudante de Biomedicina,  Suzan Vieira,  sob a coordenação da 

doutoranda em Doenças Tropicais e Infecciosas, Rosa Santana, está desenvolvendo a criação 

da espécie Anopheles darlingi, principal vetor de malária na região amazônica, em laboratório 

para estudos de biologia, controle e combate da doença.

O estudo  é  desenvolvido  na  Fundação  de  Medicina  Tropical  Doutor  Heitor  Vieira  Dourado 

(FMT/HVD) no âmbito do Programa de Apoio à Iniciação Científica (Paic) da Fapeam.

Segundo  a  coordenadora  do  Paic  na  instituição,  Maria  das  Graças  Barbosa  Guerra,  os 

resultados podem ajudar em ações de controle e combate da doença. “A partir do momento 

que se entende o que é o mosquito da malária, não se tem malária”, disse.

Criação do principal  vetor da malária  na Amazônia,  em laboratório, ajudará em pesquisas 

sobre o combate e controle da doença na região amazônica

Leia mais na integra:

http://metropolitano.info/criacao-do-principal-vetor-da-malaria-ajudara-em-pesquisas-sobre-

o-combate-da-doenca/

Sim

Não

Sim Não

http://metropolitano.info/criacao-do-principal-vetor-da-malaria-ajudara-em-pesquisas-sobre-o-combate-da-doenca/
http://metropolitano.info/criacao-do-principal-vetor-da-malaria-ajudara-em-pesquisas-sobre-o-combate-da-doenca/
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Um estudo desenvolvido no Brasil usa a polpa do açaí, fruto típico da região da Amazônia, 

como corante natural para aplicação em cosméticos e alimentos. A pesquisa, que durou um 

ano, foi desenvolvida na Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

De acordo com o Emerson Lima, professor da Ufam e orientador da pesquisa, 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 – é 

um importante antioxidante.

Leia mais na integra:

http://www.revistaencontro.com.br/app/noticia/gastro/2016/06/29/noticia_gastro,157092/pes

quisa-desenvolve-corante-a-partir-da-polpa-do-acai.shtml

Sim

Não

Sim Não

http://www.revistaencontro.com.br/app/noticia/gastro/2016/06/29/noticia_gastro,157092/pesquisa-desenvolve-corante-a-partir-da-polpa-do-acai.shtml
http://www.revistaencontro.com.br/app/noticia/gastro/2016/06/29/noticia_gastro,157092/pesquisa-desenvolve-corante-a-partir-da-polpa-do-acai.shtml
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The study research, which lasted one year and a half, was led by researcher Emerson Lima at  

the Federal University of Amazonas (UFAM).According to Lima, the study produced a hydro-

soluble extract from açaí pulp that is rich in anthocyanins. “We

Leia mais na integra:

https://www.agra-net.com/agra/foodnews/beverages/fruit-juices/tropical/acai-developed-into-

experimental-colourant-519332.htm

Sim

Não

Sim Não

https://www.agra-net.com/agra/foodnews/beverages/fruit-juices/tropical/acai-developed-into-experimental-colourant-519332.htm
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A TV Cultura do Amazonas começa a recuperar a primeira parte do acervo de 1700 fitas U-

matic, do seu arquivo de registros e gravações de programas das décadas de 1970 a 1990, por 

meio  de  projeto  coordenado  pelo  historiador  Prof.  Dr.  Otoni  Mesquita  e  pela  diretora  de 

programação Liliane Maia.  A iniciativa foi contemplada pelo edital do Programa de Apoio à 

Organização, Restauração, Preservação e Divulgação de Acervos Documentais do Estado – Pró 

Acervo, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam), que vai possibilitar a 

recuperação e digitalização de importantes conteúdos da história da emissora e da cultura 

local.

Leia mais na integra:

http://www.tvcultura.am.gov.br/index.php/2013-10-30-08-35-56/item/974-tv-cultura-do-

amazonas-preservara-tres-decadas-de-acervo-historico

Sim

Não

Sim Não

http://www.tvcultura.am.gov.br/index.php/2013-10-30-08-35-56/item/974-tv-cultura-do-amazonas-preservara-tres-decadas-de-acervo-historico
http://www.tvcultura.am.gov.br/index.php/2013-10-30-08-35-56/item/974-tv-cultura-do-amazonas-preservara-tres-decadas-de-acervo-historico
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Substância isolada de uma planta da Amazônia poderá se transformar em um medicamento 

com potencial  na  redução  da  obesidade  e  de  outras  síndromes  metabólicas.  A  Amirona, 

encontrada  na  parte  resinosa  do  Breu-Branco  (Protium  spruceanum  Benth),  reduziu 

consideravelmente  a  gordura  corporal  de  camundongos  em  experimento  realizado  em 

laboratório do curso de Farmácia da Ufam.

A substância Amirona, encontrada na resina do Breu-Branco (planta encontrada em toda parte 

da  Amazônia),  mostrou-se  eficiente  na  redução  da  gordura  corporal  de  camundongos.  A 

experiência  ocorreu  no  Laboratório  de  Atividade  Biológica  da  Faculdade  de  Ciências 

Farmacêuticas, coordenado pelo professor Emerson Lima, do curso de Farmácia da Ufam, e 

consistiu na ingestão da substância em animais obesos.

Leia mais na integra:

http://www.ufam.edu.br/noticias-bloco-esquerdo/5585-substancia-isolada-de-planta-da-

amazonia-reduz-gordura-corporal

Sim

Não

Sim Não

http://www.ufam.edu.br/noticias-bloco-esquerdo/5585-substancia-isolada-de-planta-da-amazonia-reduz-gordura-corporal
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A Coordenação de Capacitação, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia realizará o V 

Congresso de Iniciação Científica do INPA - V CONIC, no perído de 18 à 22 de julho de 2016, 

em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq e a 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas-FAPEAM.

Leia mais na integra:

https://www.doity.com.br/vconic

Sim

Não

Sim Não

https://www.doity.com.br/vconic
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Utilizando com sucesso uma técnica inédita chamada live migration, ou “migração a quente”, 

que permite mover máquinas físicas e virtuais sem qualquer interrupção, a partir do anel de 

fibra óptica do estado, a empresa Processamento de Dados Amazonas S/A (Prodam) realizou a 

migração,  para  o  seu data  center,  da  hospedagem de  todo  o  ambiente  de  tecnologia  da 

informação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

Com o uso da estrutura e dos serviços da Prodam, a  Fapeam prevê maior segurança das 

informações,  além  da  redução  de  cerca  de  30% nos  custos  anuais  com  manutenção  de 

equipamentos,  aquisição  de  licenças,  energia  e  tecnologias,  dentre  outras  vantagens.  “O 

negócio da Prodam é a inteligência na área, é a empresa mais qualificada, e nós poderemos 

nos desvincular da necessidade de nos preocuparmos com a parte de tecnologia da informação 

para centrarmos foco na nossa atuação, que é produzir pesquisa, ciência e inovação”, afirma o 

assessor da presidência da Fapeam, Dércio Luiz Reis.

Leia mais na integra:

http://ooutroladodamoeda.com.br/2016/06/prodam-faz-migracao-inedita-de-parque-

computacional-da-fapeam/

Sim

Não

Sim Não

http://ooutroladodamoeda.com.br/2016/06/prodam-faz-migracao-inedita-de-parque-computacional-da-fapeam/
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Pioneiro na Amazônia, coquetel de enzimas com microrganismos da Amazônia que poderá ser 

usado na produção de álcool. O protótipo do mix de enzimas deve ser concluído até 2017. Para 

driblar  a crise econômica e gerar uma alternativa de combustível,  a pesquisadora Pamella 

Santa Rosa Pimental desenvolverá com apoio do governo do Estado via Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) um coquetel de enzimas com microrganismos da 

Amazônia que poderá ser usado na produção de álcool. O protótipo do mix de enzimas deve 

ser concluído até 2017.

Pioneiro  na região amazônica,  o  projeto  de pesquisa “Enzyme Blend – Mix  Enzimático  de 

Microorganismos  da  Amazônia  para  Aplicação  Industrial”  integra  a  lista  das  40  propostas 

aprovadas  na  1ª  edição  do  Programa  Sinapse  da  Inovação,  realizado  pela  Fapeam em 

parceria com a Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (Certi).

Leia mais na integra:

http://amazonzyme.com/2016/06/24/mix-de-enzimas-de-microrganismos-da-amazonia-sera-

usado-na-producao-de-alcool/

Sim

Não

Sim Não

http://amazonzyme.com/2016/06/24/mix-de-enzimas-de-microrganismos-da-amazonia-sera-usado-na-producao-de-alcool/
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Criada para  dar  suporte  às atividades de pesquisa,  ensino  e extensão da UFAM,  além da 

prestação  de  serviços  à  comunidade,  a  Plataforma  Tecnológica  Multiusuária  da  Central 

Analítica do Centro de Apoio Multidisciplinar (CAM) foi inaugurada na noite de segunda-feira, 

30. A cerimônia contou com a presença de autoridades locais do meio científico, além do 

presidente da Finep, Wanderley de Souza.

Com sete laboratórios equipados com aparelhos avançados, a Central Analítica do CAM possui 

quatro campos de atuação: Química e Microbiologia de Alimentos; Análise de Traços e Química 

Ambiental; Química dos Produtos Naturais e Química de Materiais. Em cada um desses campos 

são desenvolvidos produtos como novos alimentos e patentes, laudos técnicos de análises 

químicas e protocolos de controle de qualidade.

Leia mais na integra:

http://www.finep.gov.br/noticias/todas-noticias/5259-wanderley-de-souza-inaugura-central-

analitica-da-ufam

Sim

Não

Sim Não

http://www.finep.gov.br/noticias/todas-noticias/5259-wanderley-de-souza-inaugura-central-analitica-da-ufam
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Diagnosticar o vírus da dengue a partir do primeiro dia do sintoma é o objetivo da pesquisa do 

estudante de Ciências Biológicas do Instituto Federal do Amazonas (Ifam) Arlesson Viana. A 

elaboração do método simplificado para diagnóstico molecular da dengue, utilizando material 

genético, foi idealizada e orientada pelo pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz na Amazônia 

(Fiocruz) Felipe Naveca. De acordo com o orientador do projeto, Felipe Naveca, o trabalho é o 

resultado da união de vários métodos que foram implantados em outras pesquisas na área. “A 

mostra  do  material  do  vírus  envolve  equipamento  de  alto  custo  e,  com  esse  protocolo 

diferenciado, podemos trabalhar em laboratórios mais simples”, destaca o pesquisador.

Em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), o 

projeto  foi  selecionado  pelo  edital  do  Programa  de  Apoio  à  Iniciação  Científica  (Paic)  do 

Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD), unidade técnico-científico da Fiocruz na Amazônia.

Leia mais na integra:

http://portal.conif.org.br/ultimas-noticias/999-estudante-do-ifam-pesquisa-metodo-para-

diagnosticar-dengue.html

Sim

Não

Sim Não

http://portal.conif.org.br/ultimas-noticias/999-estudante-do-ifam-pesquisa-metodo-para-diagnosticar-dengue.html
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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.

Leia mais na integra:

http://www.ecoamazonia.org.br/2016/06/poluicao-manaus-inibe-fotossintese-floresta-reduz-

formacao-chuvas/
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La interacción de la pluma urbana con las emisiones naturales de la selva produce ozono en 

niveles que pueden ser  fitotóxicos  para  la  vegetación.  Esto  es lo  que  muestra  el  artículo 

intitulado La fotoquímica del isopreno sobre la Selva Amazónica, que ha salido publicado en la 

revista  Proceedings  of  the National  Academy of  Sciences  (PNAS).  Se trata  de uno  de  los 

primeros resultados de la campaña científica internacional Green Ocean Amazon, GOAmazon, 

un gran experimento realizado a lo largo de 2014 y 2015 alrededor de la ciudad de Manaos, en 

cuyo marco se llevaron a cabo varios proyectos financiados por el Departamento de Energía de 

Estados Unidos (DoE, por sus siglas en inglés), la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo (FAPESP) y la Fundación de Apoyo a la Investigación Científica del Estado de 

Amazonas (FAPEAM), entre otros socios.

En el proyecto encabezado por Artaxo, titulado GOAmazon: Interacción de la pluma urbana de 

Manaos con emisiones biogénicas de la Selva Amazónica, que se desarrolló en el marco del 

Programa de Investigaciones sobre Cambios Climáticos de la FAPESP, se utilizaron entre otros 

recursos dos aviones de investigación con instrumental de última generación, que sobrevolaron 

extensivamente la Amazonia central durante el año 2014. 

Leia mais na integra:

http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=66820&origen=RSS
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