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As construções arquitetônicas e o modo de vida são elementos fundamentais para se entender 
a constituíção das populações. A pesquisadora Laelia Regina Batista Nogueira desenvolve na 
Amazônia um estudo para conhecer esse modo de vida do povo que habita as margens dos 
rios da região, mais conhecidos como ‘ribeirinhos’.

Com o apoio, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), a análise 
foi feita ao longo do Mestrado em Arquitetura e Urbanismo e teve como objetivo fazer uma 
abordagem a partir do conjunto de fenômenos (seca e cheia dos rios atrelado ao período de 
chuvas da região) para compreender a relação entre a arquitetura vernacular ribeirinha e a 
paisagem amazônica.

“Buscamos compreender a arquitetura vernacular da região, sendo palafitas e flutuantes, e 
como essa  arquitetura  proporciona  o  habitar  de  seus  moradores  através  de  uma relação 
visceral  com  a  terra.  Percorremos  as  paisagens  por  eles  habitadas,  típicas  da  região 
amazônica, sendo escolhidos como lugares a serem trabalhados a comunidade do Miracauera, 
no Careiro da Várzea; comunidades no rio Cuieiras, no baixo rio Negro”, disse Laelia.

Para a pesquisadora, compreender a arquitetura vernacular de um lugar é compreender o 
modo como se habita. O estudo também abordou uma reflexão sobre o uso dos recursos 
naturais na região amazônica.

“Tal compreensão nos permite o desenvolvimento de sistemas construtivos que se relacionem 
com o lugar que habitamos, desenvolvendo uma arquitetura que também se relacione com o 
lugar habitado. De maneira prática, esse entendimento do lugar e a relação com a paisagem, 
nos permite utilizar os recursos naturais não apenas como recurso, mas sim como uma relação 
de  troca:  utilizando  materiais  locais,  pensando  na  sazonalidade  de  cheias  e  vazantes 
extremamente  evidentes  em  nossa  região,  no  aproveitamento  e  captação  de  água,  em 
questões  de  saneamento,  ventilação  e  iluminação,  e  todos  os  demais  elementos 
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necessáriosuma construção”, disse a pesquisadora.

O estudo foi desenvolvido com o apoio da  Fapeam via Programa de Apoio à Formação de 
Recursos Pós-Graduados do Estado do Amazonas (RH Mestrado).  “Através da  Fapeam foi 
possível  a  imersão  no  tema  e  nas  regiões  da  pesquisa.  Bem  como  a  possibilidade  do 
intercâmbio  com  outra  grande  universidade  do  País,  na  qual  construí  grandes  laços 
profissionais”, disse a Laelia Nogueira.

http://www.archdaily.com.br/br/781240/arquitetura-e-paisagem-ribeirinha-na-amazonia

http://www.archdaily.com.br/br/781240/arquitetura-e-paisagem-ribeirinha-na-amazonia
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Pesquisadores anunciam criação de um bioinsenticida para combater o Aedes aegypti

 Pesquisadores da Ecobios Consultoria Ambiental e Controle de Qualidade Ltda., anunciaram a 

criação de um bioinseticida natural, produzido a partir de fungos encontrados em plantas e 

insetos da Amazônia. Os pesquisadores disseram que os fungos utilizados no 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 tidos como praga de agricultura.

A Ecobios Consultoria Ambiental é uma incubada no Centro de Desenvolvimento Empresarial e 

Tecnológico da Universidade Federal do Amazonas – Ufam. O bioinseticida foi desenvolvido 

com apoio  do Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas, na modalidade de Subvenção 

Econômica,  desenvolvido  pela  Fundação  de  Amparo à  Pesquisa  do Estado  do Amazonas  - 

Fapeam.  Realizada por  pesquisadores  da Ufam, em parceria  com o Instituto  Nacional  de 

Pesquisas da Amazônia - Inpa, a pesquisa, que durou três anos, isolou mais de 100 linhagens 

fúngicas de vários substratos da Amazônia.

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. “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”, disse a pesquisadora. Mas para o produto ser 
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colocado  no  mercado  é  necessário  fazer  a  transferência  de  tecnologia  para  empresas 

interessadas em realizar a produção e comercialização.

O produto elimina a larva e ovos do mosquito em até 24 horas. Por possuir uma formulação 

natural e simples, o custo financeiro para produção do produto é menor.  “Esperamos que os 

empresários tenham interesse e disponibilizem logo no mercado para população, pois essa é 

mais uma ferramenta de combate contra o mosquito”, disse a pesquisadora. O bioinseticida 

funciona de forma simples, podendo ser borrifado diretamente em água destilada na forma 

openspray ou também em forma de extrato, sendo que esse segundo ainda está em fase de 

pesquisa, podendo ser colocado em vasos ou em locais que acumulam água.

Outro diferencial do bioinseticida é que ele apresenta baixo impacto ambiental durante sua 

produção por utilizar apenas compostos biodegradáveis em sua formulação. A pesquisadora 

falou  que  atualmente  existem  vários  produtos  controladores  do  Aedes  aegypti,  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.

http://josisaude.blogspot.com.br/2016/01/pesquisadores-anunciam-criacao-de-um.html

http://josisaude.blogspot.com.br/2016/01/pesquisadores-anunciam-criacao-de-um.html
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Até  2017,  o  Amazonas  contará  com um equipamento  eletrônico  que  possibilitará  que  os 

consumidores gerenciem e monitorem, via smartphones e computadores, o consumo elétrico 

dos  dispositivos  eletroeletrônicos  das  residências.  Um  protótipo  do  “Mashina”  deve  ser 

concluído em seis meses.

Intitulado de “Mashina”, a ferramenta está sendo desenvolvida por microempreendedores com 

apoio do Governo do Estado via Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas 

(Fapeam),  com recursos do Programa Sinapse da Inovação em parceria com a Fundação 

Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (Certi).

Segundo o coordenador do projeto de pesquisa, o engenheiro elétrico Allan Roberto Amorim, o 

funcionamento  da  ferramenta  é  simples  e  se  dá  por  meio  de  uma  central  controlada 

remotamente por computador ou celular.

A  central  fará  o  gerenciamento  dos  dispositivos  na  residência,  monitorando  o  consumo 

energético  para  otimizar  o  uso  dos  equipamentos,  gerando  uma redução  no  consumo de 
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energia.

“O processo é bastante prático. O usuário poderá ligar ou desligar determinados equipamentos 

em sua residência com um simples toque na interface do seu smartphone. Para isso, bastará 

que ele  tenha uma conexão com a internet.  Indicadores de consumo e estimativas serão 

apresentados ao usuário, permitindo a tomada de decisões no sentido de economizar energia”, 

disse o Amorim.

De acordo com Allan Amorim, o termo “Mashina” é russo que significa máquina, motor, e foi 

proposto por um designer que atuou com a equipe no início do projeto. “Mashina é algo que 

transforma uma fonte de combustível em movimento útil. Nós transformamos conhecimento 

técnico em produtos”, disse o engenheiro.

Além de transformar o conhecimento técnico em produtos, em tempos de crise energética e 

aumento das tarifas no País, a ferramenta auxiliará os consumidores a, de forma simples e 

prática,  reduzir  o  consumo  nas  residências  e,  consequentemente,  o  valor  pago  a 

concessionária pelos serviços.

http://portaldoamazonas.com/empreendedores-criam-sistema-que-auxilia-no-controle-do-

consumo-de-energia-eletrica-no-amazonas

http://portaldoamazonas.com/empreendedores-criam-sistema-que-auxilia-no-controle-do-consumo-de-energia-eletrica-no-amazonas
http://portaldoamazonas.com/empreendedores-criam-sistema-que-auxilia-no-controle-do-consumo-de-energia-eletrica-no-amazonas
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“Enquanto, o deputado Josué Neto defendo a corrupção do governador José Melo, profissionais da 
saúde, bolsistas da Fapeam, psicólogos e assistentes sociais da Seas, sofrem com os constantes 
atrasos em seus salários. No FCecon pacientes morrem por falta de remédios e nos hospitais faltam 
de esparadrapo a linha para cirurgia. Quem defende corrupto, é cúmplice e deveria ser preso 
também.”
https://pt-br.facebook.com/observatoriomanaus/photos/pb.407187362638183.-
2207520000.1454228978./1013650531991860/?type=3

Sim

Não

Sim Não

https://pt-br.facebook.com/observatoriomanaus/photos/pb.407187362638183.-2207520000.1454228978./1013650531991860/?type=3
https://pt-br.facebook.com/observatoriomanaus/photos/pb.407187362638183.-2207520000.1454228978./1013650531991860/?type=3


Veículo:  Portal do Movimento Popular Editoria: Pag: 

Assunto: 29 de Dezembro, dia da comunicação
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: 30/01/2016

Pesquisadores buscam solução na robótica para monitorar floresta amazônica
Alta umidade e temperatura, superfície instável, subida e descida do rio. Pesquisadores da 
área de robótica buscam uma solução para monitorar um ambiente como esse encontrado na 
floresta  amazônica.  A  rede  de  instituições  de  pesquisa,  desenvolvimento  e  inovação  do 
governo australiano Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) 
aplica sistemas computacionais e robóticos em todos os cenários de interesse, mas […]

Alta umidade e temperatura, superfície instável, subida e descida do rio. Pesquisadores da 
área de robótica buscam uma solução para monitorar um ambiente como esse encontrado na 
floresta amazônica.

A  rede  de  instituições  de  pesquisa,  desenvolvimento  e  inovação  do  governo  australiano 
Commonwealth  Scientific  and  Industrial  Research  Organisation  (CSIRO)  aplica  sistemas 
computacionais e robóticos em todos os cenários de interesse, mas ainda não desenvolveu 
nada para um ambiente como a floresta. “É um desafio que deixo pra vocês”, disse o Líder da 
Ciência para Robótica no Laboratório de Sistemas Autônomos do CSIRO, Alberto Elfes.

Ele  participa  da  Escola  Avançada  de  Sistemas  Computacionais  e  Robóticos  (EARTH),  que 
acontece até sexta-feira, dia 29. Com o patrocínio da Fapeam, o evento é uma realização do 
Instituto de Computação da Ufam.

Elfes é brasileiro, e antes de se juntar ao CSIRO, trabalhou por mais de dez anos no JPL/NASA 
em Pasadena. Ele conhece o Amazonas, pois foi colaborador em duas missões do projeto Piatã, 
uma parceria entre a Petrobrás e o INPA.

O pesquisador mostrou vários projetos desenvolvidos pela CSIRO: robôs terrestres, aquáticos 
e  aéreos,  que  monitoram  ambientes  diversos  como  cavernas,  fundo  do  mar,  minas 
subterrâneas, entre outros.
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“Nossa  intenção  é  fazer  a  troca  de  ideias  e  experiências.  Promover  parceria  com 
pesquisadores,  transferência  de  know-how,  conhecimento  e  desenvolvimento  regional  da 
Amazônia. Nós temos vocação e queremos desenvolvê-la dentro do viés tecnológico. Nosso 
maior  desafio  é  a  floresta”,  disse  o  coordenador  da  Earth,  professor  Reginaldo  Carvalho, 
especialista em veículos aéreos não tripuláveis, mais conhecidos como drones.

Da Redação do Portal MP com informações assessoria

http://www.portaldomovimentopopular.com.br/destaque/pesquisadores-buscam-solucao-na-
robotica-para-monitorar-floresta-amazonica/

http://www.portaldomovimentopopular.com.br/destaque/pesquisadores-buscam-solucao-na-robotica-para-monitorar-floresta-amazonica/
http://www.portaldomovimentopopular.com.br/destaque/pesquisadores-buscam-solucao-na-robotica-para-monitorar-floresta-amazonica/
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Empreendedores criam sistema que auxilia controle do consumo de energia elétrica 
no Amazonas

Até  2017,  o  Amazonas  contará  com um equipamento  eletrônico  que  possibilitará  que  os 
consumidores gerenciem e monitorem, via smartphones e computadores, o consumo elétrico 
dos  dispositivos  eletroeletrônicos  das  residências.  Um  protótipo  do  “Mashina”  deve  ser 
concluído em seis meses.

Intitulado de “Mashina”, a ferramenta está sendo desenvolvida por microempreendedores com 
apoio do governo do Estado via Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas 
(Fapeam)  com recursos  do Programa Sinapse  da  Inovação  em parceria  com a Fundação 
Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (Certi)

Segundo o coordenador do projeto de pesquisa, o engenheiro elétrico Allan Roberto Amorim, o 
funcionamento  da  ferramenta  é  simples  e  se  dá  por  meio  de  uma  central  controlada 
remotamente por computador ou celular.

A  central  fará  o  gerenciamento  dos  dispositivos  na  residência,  monitorando  o  consumo 
energético  para  otimizar  o  uso  dos  equipamentos,  gerando uma redução  no  consumo de 
energia.

“O processo é bastante prático. O usuário poderá ligar ou desligar determinados equipamentos 
em sua residência com um simples toque na interface do seu smartphone. Para isso, bastará 
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que ele  tenha uma conexão com a internet.  Indicadores de consumo e estimativas serão 
apresentados ao usuário, permitindo a tomada de decisões no sentido de economizar energia”, 
disse o Amorim.

De acordo com Allan Amorim, o termo “Mashina” é russo que significa máquina, motor, e foi 
proposto por um designer que atuou com a equipe no início do projeto. “Mashina é algo que 
transforma uma fonte de combustível em movimento útil. Nós transformamos conhecimento 
técnico em produtos”, disse o engenheiro.

Além de transformar o conhecimento técnico em produtos, em tempos de crise energética e 
aumento das tarifas no País, a ferramenta auxiliará os consumidores a, de forma simples e 
prática,  reduzir  o  consumo  nas  residências  e,  consequentemente,  o  valor  pago  a 
concessionária pelos serviços.

*Com informações da assessoria de imprensa

http://acritica.uol.com.br/noticias/Empreendedores-auxilia-controle-eletrica-
Amazonas_0_1513048706.html

http://acritica.uol.com.br/noticias/Empreendedores-auxilia-controle-eletrica-Amazonas_0_1513048706.html
http://acritica.uol.com.br/noticias/Empreendedores-auxilia-controle-eletrica-Amazonas_0_1513048706.html
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Segundo o coordenador do projeto de pesquisa desenvolvido com o apoio da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam), o engenheiro elétrico Allan Roberto Amorim, o 
funcionamento  da  ferramenta  é  simples  e  se  dá  por  meio  de  uma  central  controlada 
remotamente por computador ou celular. O projeto 'Mashina' tem o intuito de possibilitar que 
os  consumidores  gerenciem  e  monitorem,  via  smartphones  e  computadores,  o  consumo 
elétrico dos dispositivos eletroeletrônicos das residências. Um protótipo deve ser concluído em 
seis  meses.A  central  fará  o  gerenciamento  dos  dispositivos  na  residência,  monitorando  o 
consumo energético para otimizar o uso dos equipamentos, gerando uma redução no consumo 
de energia. “O processo é bastante prático. O usuário poderá ligar ou desligar determinados 
equipamentos em sua residência com um simples toque na interface do seu smartphone. Para 
isso,  bastará  que  ele  tenha  uma  conexão  com  a  internet.  Indicadores  de  consumo  e 
estimativas serão apresentados ao usuário, permitindo a tomada de decisões no sentido de 
economizar energia”, disse o Amorim.De acordo com Allan Amorim, o termo “Mashina” é russo 
que significa máquina, motor, e foi proposto por um designer que atuou com a equipe no início 
do projeto. “Mashina é algo que transforma uma fonte de combustível em movimento útil. Nós 
transformamos conhecimento técnico em produtos”, disse o engenheiro.

Além de transformar o conhecimento técnico em produtos, em tempos de crise energética e 
aumento das tarifas no País, a ferramenta auxiliará os consumidores a, de forma simples e 
prática,  reduzir  o  consumo  nas  residências  e,  consequentemente,  o  valor  pago  a 
concessionária pelos serviços.
http://portalamazonia.com/noticias-detalhe/ciencia-e-tecnologia/tecnologia-para-smartphone-quer-
medir-consumo-de-energia-no-amazonas/?cHash=544c1df1831f4d260d2d6ca817df6c7b
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Empreendedores criam sistema que auxilia no controle do consumo de energia 
elétrica no Amazonas

Até  2017,  o  Amazonas  contará  com um equipamento  eletrônico  que  possibilitará  que  os 
consumidores gerenciem e monitorem, via smartphones e computadores, o consumo elétrico 
dos  dispositivos  eletroeletrônicos  das  residências.  Um  protótipo  do  “Mashina”  deve  ser 
concluído em seis meses.

Intitulado de “Mashina”, a ferramenta está sendo desenvolvida por microempreendedores com 
apoio do Governo do Estado via Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas 
(Fapeam),  com recursos  do  Programa Sinapse  da  Inovação  em parceria  com a Fundação 
Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (Certi).

Segundo o coordenador do projeto de pesquisa, o engenheiro elétrico Allan Roberto Amorim, o 
funcionamento  da  ferramenta  é  simples  e  se  dá  por  meio  de  uma  central  controlada 
remotamente por computador ou celular.

A  central  fará  o  gerenciamento  dos  dispositivos  na  residência,  monitorando  o  consumo 
energético  para  otimizar  o  uso  dos  equipamentos,  gerando  uma redução  no  consumo de 
energia.

“O processo é bastante prático. O usuário poderá ligar ou desligar determinados equipamentos 
em sua residência com um simples toque na interface do seu smartphone. Para isso, bastará 
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que ele  tenha uma conexão com a internet.  Indicadores de consumo e estimativas serão 
apresentados ao usuário, permitindo a tomada de decisões no sentido de economizar energia”, 
disse o Amorim.

De acordo com Allan Amorim, o termo “Mashina” é russo que significa máquina, motor, e foi 
proposto por um designer que atuou com a equipe no início do projeto. “Mashina é algo que 
transforma uma fonte de combustível em movimento útil. Nós transformamos conhecimento 
técnico em produtos”, disse o engenheiro.

Além de transformar o conhecimento técnico em produtos, em tempos de crise energética e 
aumento das tarifas no País, a ferramenta auxiliará os consumidores a, de forma simples e 
prática,  reduzir  o  consumo  nas  residências  e,  consequentemente,  o  valor  pago  a 
concessionária pelos serviços.
http://www.amazonas.am.gov.br/2016/01/empreendedores-criam-sistema-que-auxilia-no-
controle-do-consumo-de-energia-eletrica-no-amazonas/

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/01/empreendedores-criam-sistema-que-auxilia-no-controle-do-consumo-de-energia-eletrica-no-amazonas/
http://www.amazonas.am.gov.br/2016/01/empreendedores-criam-sistema-que-auxilia-no-controle-do-consumo-de-energia-eletrica-no-amazonas/
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