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Programa de Apoio à Pesquisa –
UNIVERSAL AMAZONAS
Financiar atividades de pesquisa
científica, tecnológica e de
inovação, ou de transferência
tecnológica, em todas as áreas de
conhecimento, que representem
contribuição significativa para o
desenvolvimento do Estado do
Amazonas.

24 projetos
Tem como objetivo: Incentivar a formação e consolidação de grupos de pesquisa e o aumento
da produção científica qualificada, visando maior participação no sistema nacional de C, T & I;
As áreas estratégicas são: Recursos naturais: Florestais, pesqueiros, fruticultura, madeireiros
e não-madeireiros, hídricos, biodiversidade; Saúde; Biotecnologia e Bioeconomia; Logística;
Fitocosméticos e Fitofármacos; Química fina; Eletroeletrônico; Metalomecânico; Novos materiais (bio-compósitos, compósitos avançados e metamateriais bio-inspirados, entre outros);
Fabricação de bebidas; Plástico e borracha; Agronegócio e agroindústria; Construção civil e
naval; Serviços ambientais; Economia criativa; Energia, petróleo e gás; Mineração; Tecnologia
da Informação e Comunicação.
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A

Análise proteômica e metabolômica de
tecidos de pacientes jovens
diagnosticados com adenocarcinoma

Aspectos agronômicos e
biotecnológicos da microbiota
amazônica

AVALIAÇÃO IN VITRO, IN VIVO E IN SILICO
DA ATIVIDADE ANTIPLASMODIAL DE NOVOS
COMPOSTOS SEMISSINTÉTICOS

COORDENADOR: Priscila Ferreira de Aquino

COORDENADOR: Luiz Antonio de Oliveira

COORDENADOR: Djane Clarys Baia da Silva

Instituição Executora: CPqLMD/FIOCRUZ -

Instituição Executora: INPA - Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia

Instituição Executora: FMT-HVD - Fundação

Unidade Executora: Centro de Pesquisa Leônidas

e Inovação - Coti

Unidade Executora: Coordenação de Tecnologia

Unidade Executora: Fundação de Medicina

Duração: 18 Meses

Duração: 18 meses

Projeto: O projeto visa avaliar a ocorrência de mi-

Projeto: A malária é uma doença infecciosa febril

Fundação Oswaldo Cruz - Centro de Pesquisa
Leônidas e Maria Deane

e Maria Deane

Duração: 18 Meses
Projeto: O câncer gástrico (CG) é um problema de

saúde pública tendo em vista a elevada incidência
mundial associada a alta letalidade. No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), a estimativa para o biênio 2018/2019 é de 21.290 novos
casos; sendo que no Amazonas, esta doença é uma
das mais prevalentes entre os pacientes oncológicos, figurando como a segunda maior causa de câncer em homens e a quinta entre mulheres no estado.
Este tipo de câncer pode afetar pessoas de todas as
idades, especialmente acima dos 50 anos de idade.
Contudo, de acordo com especialistas oncológicos
dessa área, tem se observado um perfil de idade
diferencial para essa doença no Amazonas, acometendo uma população mais jovem que o padrão de
ocorrência esperado no mundo.
Estudos clínicos apontam que pacientes jovens (<40
anos) apresentam um tumor mais agressivo e características histopatológicas distintas das encontradas
em pacientes de faixa etária mais avançada. Além
disso, a literatura existente, em geral, aborda os aspectos clinicopatológicos e genéticas deste grupo;
de maneira que explorar mais os mecanismos moleculares do processo neoplásico se faz necessário
para a integração entre os dados.

corrizas arbusculares em cultivos de interesse agronômico nos municípios de Coari, Presidente Figueiredo e Manaus, sendo que em Presidente Figueiredo
também será avaliada a ocorrência de doenças nos
cultivos da Comunidade de Boa Esperança, bem
como avaliar o potencial de bactérias e Trichoderma
sp em produzirem enzimas, antibióticos, corantes
e outros produtos de interesse industrial e médico,
com as pesquisas em andamento identificando microrganismos altamente promissores na produção
de amilases,lipases, lactases, proteases, antibióticos
e enzimas emulsificantes de petróleo e seus derivados. Essas pesquisas já estão em andamento, com
diversos microrganismos se mostrando bastante
promissores. O presente projeto visa dar suporte
financeiro para que esses estudos sejam aprofundados e também, encontrados microrganismos mais
eficientes.

de Medicina Tropical Doutor Vieira Dourado
Tropical do Amazonas

aguda causada por parasitos do gênero Plasmodium.
Nas américas, mais de 120 milhões de pessoas correm risco de contrair malária em mais de 21 países,
onde 70% das notificações são de malárias ocasionadas por P. vivax. A malária por P. vivax é transmitida endemicamente em todas as regiões do mundo sendo, portanto, um problema de saúde pública
internacional significativo. Em laboratório, aspectos
do ciclo de transmissão de Plamodium podem ser
elucidados através da utilização de sangue contendo gametócitos doados por indivíduos naturalmente
infectados. O sangue então é utilizado para infecções experimentais de mosquitos vetores através
de alimentação por membrana, técnica que tem se
mostrado eficiente e adequada para avaliar aspectos
da interação entre Plasmodium e vetores e também
para testar o efeito de novas moléculas no bloqueio
de transmissão.

B-C
BIOGEOGRAFIA DA BACIA DO RIO NEGRO:
ASSOCIANDO GENÔMICA POPULACIONAL E
EVOLUÇÃO DA PAISAGEM PARA
COMPREENDER A ORIGEM DA DIVERSIDADE
E FORNECER SUBSÍDIOS PARA SEU MANEJO E
CONSERVAÇÃO
COORDENADOR: Camila Cherem Ribas
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COORDENADOR: Reinaldo Corrêa Costa

Caracteres moleculares e
morfológicos para revelar diversidade
críptica: o caso de Simulium guianense
Wise (Diptera: Simuliidae)

Instituição Executora: INPA - Instituto

COORDENADOR: Neusa Hamada

CADEIAS PRODUTIVAS: CAPACIDADES
OCIOSAS E POTENCIALIDADES NO AMAZONAS

Nacional de Pesquisas da Amazônia

Instituição Executora: INPA - Instituto

Unidade Executora: Inpa - Sede

Nacional de Pesquisas da Amazônia

Nacional de Pesquisas da Amazônia

Duração: 18 meses

Unidade Executora: Inpa - Sede

Unidade Executora: Inpa - Sede

Projeto: Realizar estudos a respeito da cadeia pro-

Duração: 18 meses

Instituição Executora: INPA - Instituto

Duração: 18 meses
Projeto: O presente projeto pretende caracteri-

zar a diversidade genômica populacional em alguns
grupos de vertebrados, em especial aves, associados
aos diferentes ambientes Amazônicos que ocorrem
na região da Bacia do Rio Negro. Tendo como base
um conjunto de conhecimentos gerados anteriormente para essa região, a caracterização da diversidade genômica visa agora relacionar de forma
explícita, através de testes de hipóteses, a diversidade genômica ao conhecimento que tem sido produzido recentemente sobre a história geológica e
paleoclimática da região. Esta construção conjunta
e multidisciplinar de conhecimentos visa subsidiar
estimativas de impactos diferenciais direcionados
aos diferentes ambientes e fornecer conhecimento
que agregue valor à conservação destes ambientes
e amplie seu interesse turístico e científico.

dutiva para identificar o processo de produção, distribuição, circulação e consumo e qual a relevância
da biodiversidade em cada um e seu processo espacial em conjunto, isto é, da natureza aos mercados.
Estudos sobre a importância da biodiversidade nos
modos de vida direcionados às cadeias produtivas
são poucos, geralmente os estudos são separados;
cadeias produtivas estudadas com a biodiversidade
da região amazônica e sua respectiva estrutura territorial de produção em Resex (reservas extrativistas) devem subsidiar uma proposta de geração de
informações e de melhoria da qualidade de vida da
sociedade local, isto é, via pesquisa-ação, com metodologias próprias e que compreenda e atue na realidade existente nas áreas em estudo.

Projeto: Avaliar se a espécie nominal Simulium

guianense é composta por espécies crípticas e descrevê-las, caso sejam detectadas suas presenças.
Simulium guianense é um dos principais vetores
da oncocercose no foco amazônico da doença no
Brasil e na Venezuela, essa espécie se distribui do
norte da América do Sul até a região sul do Brasil
e apresenta populações antropofílicas e zoofílicas.
Espécies nominais com ampla distribuição e que
apresentam considerável variabilidade na biologia e
comportamento são suspeitas de compor complexos de espécies crípticas. Nesse estudo ferramentas
moleculares (marcadores mitocondriais e nucleares)
e morfológicas/ morfométricas serão utilizadas para
avaliar a presença de espécies crípticas na espécie
nominal S. guianense. Os resultados serão importantes para compreender a epidemiologia da doença
transmitida por essa espécie uma vez que espécies
crípticas podem ter diferentes papeis na transmissão de patógenos e parasitas. O projeto proposto irá
fornecer dados de interesse não apenas na área de
entomologia médica, uma vez que os dados obtidos
sobre as diferentes populações de S. guianense poderão subsidiar futuros estudos para compreender
processos filogeográficos e biogeográficos na região
Neotropical.
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CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA E
QUÍMICA DE FRUTOS DE TAPEREBÁ (SPONDIAS
MOMBIN L.) NA REGIÃO DE ITACOATIARA - AM
COORDENADOR: Fernanda Fatima Caniato
Instituição Executora: UFAM - Universidade

Federal do Amazonas

C
Ciência na floresta: superando os
desafios de rede de dados e segurança
em ambientes de experimentação
remota
COORDENADOR: Leandro Silva Galvão de
Carvalho
Instituição Executora: UFAM e FUA -

Cultivo de Fruteiras Nativas da
Amazônia em Sistemas consorciados
COORDENADOR: Aparecida das Graças Claret
de Souza
Instituição Executora: CPAA - Embrapa

Amazônia Ocidental

Unidade Executora: Instituto de Ciencias Exatas

e Tecnologia

Universidade Federal do Amazonas e Fundação
Universidade do Amazonas

Unidade Executora: Embrapa Amazonia

Duração: 18 Meses

Unidade Executora: Instituto de Ciências Exatas

Duração: 18 meses

Projeto: A exploração econômica de recursos con-

Duração: 18 Meses

Projeto: O objetivo geral do projeto é valorizar as

dizentes com a vocação natural da região amazônica é importante para o desenvolvimento sustentável da região. Por exemplo, as frutas da Amazônia
que antes eram consumidas localmente cruzaram
fronteiras e hoje são apreciadas nacional e até internacionalmente se tornando opções atrativas na
direção de ações que visam o desenvolvimento econômico sustentável da região. Dentre elas, o taperebá, cujos frutos são bastante apreciados pelo aroma
agradável e sabor agridoce, sendo a polpa utilizada
principalmente no preparo de suco e na produção
de sorvetes e picolés. Neste sentido, trabalhos que
contribuam para a melhor exploração destes recursos devem ser viabilizados pois resultarão em benefícios econômicos e socioambientais.

Projeto: O objetivo geral do projeto é desenvolver

uma arquitetura segura e robusta de rede de dados
para suporte a laboratórios de experimentação remota, considerando os desafios de infraestrutura
inerentes à região amazônica.
Dessa forma, o diferencial desta proposta em relação a outros laboratórios de experimentação remota está na adaptação de parâmetros de rede as dificuldades de conexão comumente encontradas na
região amazônica. Além disso, este projeto já coloca,
desde a sua concepção, o fator segurança como primordial, a fim de evitar uso malicioso dos equipamentos de rede a serem colocados à disposição do
público.

Ocidental

fruteiras nativas, incentivando o seu plantio consorciadas com culturas alimentares de ciclo curto,
obtendo com esta pratica redução de custo da implantação de pequenos pomares e a diversificação
alimentar da agricultura familiar, somando-se ainda
a capacitação em boas práticas agrícolas. A inserção
de frutas nativas com cultivos alimentares intercalares, abre oportunidades para inovação na oferta
de frutas tropicais e novas fontes nutricionais. O
objetivo geral do projeto é valorizar as fruteiras nativas, incentivando o seu plantio consorciadas com
culturas alimentares e outras de ciclo curto, visando
a diversificação alimentar da agricultura familiar e a
capacitação em boas práticas agrícolas.

D-F
DETECÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES
BACTERIANAS EM AMOSTRAS CERVICAIS DE
MULHERES COM DIFERENTES CONDIÇÕES
CLÍNICAS

FITOTERÁPICO A BASE DE Libidibia ferrea:
ESTUDO in vitro DAS PROPRIEDADES
ANTIMICROBIANA, ANTI-INFLAMATÓRIA E
IMUNOMODULATÓRIA

COORDENADOR: Cristina Maria Borborema
dos Santos

COORDENADOR: Nikeila Chacon de Oliveira
Conde

Instituição Executora: UFAM e FUA -

Instituição Executora: UFAM - Universidade

EDITAL 2018 - UNIVERSAL AMAZONAS
Fitoterapicos para o Sistema Único de
Saúde no município de Manaus - da
produção agrícola ao medicamento
COORDENADOR: Francisco Celio Maia Chaves
Instituição Executora: EMBRAPA - Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Unidade Executora: Embrapa Amazonia

Universidade Federal do Amazonas e Fundação
Universidade do Amazonas

Federal do Amazonas

Unidade Executora: Campus Universitário

Manaus

Duração: 18 meses

Duração: 18 meses

Projeto: O uso de plantas medicinais pela popu-

de Manaus

Duração: 18 meses
Projeto: O câncer cervical é o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres do mundo inteiro. Na região Norte brasileira, o câncer cervical é o
mais incidente. As comunidades microbianas exercem um papel importantíssimo para a manutenção
da homeostase na vagina e prevenção da colonização por microrganismos patogênicos. Uma compreensão apropriada da microbiota vaginal, quanto
a sua abundância relativa e variações se faz necessária para o reconhecimento desses microrganismos
patogênicos potenciais e de processos fisiológicos
de proteção. O objetivo deste estudo é investigar a
presença de bactérias de importância ginecológica
em mulheres.

Unidade Executora: Campus Universitário de

Projeto: O objetivo do presente trabalho será ava-

liar as atividades antimicrobiana e antiaderente do
fitoterápico L. ferrea sobre o biofilme de C. albicans
aderido à base acrílica protética, correlacionando
com as atividades anti-inflamatória e imunomodulatória do extrato sobre culturas celulares. Trata-se de
pesquisa cujo objetivo é avaliar in vitro as atividades
antimicrobiana e antiaderente do fitoterápico L. ferrea (228022-INPA) sobre o biofilme de C. albicans
aderido à base acrílica protética, correlacionando
com as atividades anti-inflamatória e imunomodulatória do extrato sobre culturas celulares. Desta
forma, o estudo será dividido em duas etapas principais: ETAPA 1. Superfícies de corpos de prova de resina acrílica termopolimerizável serão tratadas com
o extrato hidroalcoólico do fitoterápico. ETAPA 2.
Avaliação das atividades anti-inflamatória e imunomodulatória através de culturas celulares de epitélio
de mucosa bucal humana, neutrófilos de sangue periférico humano e macrófagos RAW 264.7.

Ocidental

lação mundial é uma pratica milenar. Segundo a
Organização Mundial de saúde (OMS) pelo menos
80,0 5 da população mundial faz uso de alguma
parte ou mesmo da planta medicinal toda. E esse
pratica é mais comum em paises pobres e em desenvolvimento. Considerando o bioma amazônico
com sua grande riqueza de diversidade e também o
uso cultural dessas espécies, a proposta esta baseada em espécies medicinais cultivadas na Embrapa
Amazônia Ocidental, apos identificação botânica a
ser realizada na Universidade Federal do Amazonas.
Apos obtenção da matéria prima vegetal, as partes
de interesse para padronização dessa matéria prima serão enviadas a Farmácia Escola do Curso de
Farmácia da Ufam, para procedimentos laboratoriais
visando padronizar e assim obter produtos fitoterápicos, a serem disponibilizados para o Sistema Único
de Saúde, do município de Manaus, AM.
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GERAÇÃO DE HÍBRIDOS INTERESPECÍFICOS NO
MELHORAMENTO GENÉTICO DE AÇAIZEIROS
DA AMAZÔNIA
COORDENADOR: Ricardo Lopes
Instituição Executora: EMBRAPA - Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Unidade Executora: Embrapa Amazonia

Ocidental

Duração: 18 Meses
Projeto: Gerar de híbridos interespecíficos no me-

lhoramento genético de açaizeiros da Amazônia. A
hibridação interespecífica de E. precatoria x E. oleracea é possível considerando a proximidade genética e morfológica dessas espécies, alguns estudos
já foram obtidos, no entanto, estudos sistemáticos
devem ser realizados para obter os melhores resultados desta hibridação.
O estudo será realizado em populações naturais em
Manacapuru, Novo Airão e em plantios nos Campos
Experimentais da Embrapa Amazônia Ocidental em
Manaus e Rio Preto da Eva, AM. Serão estudados:
eventos fenológicos, floração, antese e liberação
do pólen, morfologia floral, viabilidade polínica,
obtenção e beneficiamento do polén, polinização
controlada para obter os híbridos e germinação das
sementes, formação das mudas e plantio no campo.

G-M
Micromoléculas para a química fina no
Amazonas (MOLECQUIMFINAMA)
COORDENADOR: Adrian Martin Pohlit
Instituição Executora: INPA - Instituto

Nacional de Pesquisas da Amazônia
Unidade Executora: Inpa - Sede
Duração: 18 Meses

Projeto: O principal objetivo deste projeto é dis-

ponibilizar de novas micromoléculas com potencial
relevância para a indústria de química fina a partir
de plantas do Amazonas. As metas do projeto são:
isolar em escala de centenas de miligramas micromoléculas de diversas espécies regionais, testar micromoléculas obtidas para atividade citotóxica e antimalárica, entre outras, in vitro e in vivo em animais.
Após coleta de plantas ou de resíduo vegetal, secagem e moagem serão aplicadas técnicas de extração diversas. Solventes serão removidos utilizando
rotaevaporação e banho de areia. Óleos essenciais
e extratos secos serão analisados por CCD comparariva, CG-DIC e CLAE-DAD. Micromoléculas serão
isoladas dos extratos usando métodos usuais de fracionamento (liquido-liquido, cromatográfico), recristalização, etc. e caracterizados por RMN e EMAR. A
sua estrutura será elucidada baseado nesses espectros. As micromoléculas serão avaliadas para atividade antimalárica in vitro e in vivo e para atividade
citotóxica in vitro e toxicidade aguda in vivo. Além
dos treinamentos de 8 alunos de PG os resultados
esperados incluem o isolamento e semissintese de
novas substâncias com valor como commodities de
química fina.

Monitoramento do desmatamento
urbano em Manaus - AM utilizando
Veículo Aéreo Não-tripulado - VANT
COORDENADOR: André Luiz Alencar de
Mendonça
Instituição Executora: UEA - Universidade do

Estado do Amazonas

Unidade Executora: Escola Superior de

Tecnologia

Duração: 18 meses
Projeto: A presente proposta baseia-se no uso de
VANT (ARP’s) aplicados ao mapeamento do desmatamento local, em ambiente urbano e visa desenvolver uma metodologia de baixo custo e facilmente
replicável, usando-se GNSS RTK e um VANT de fácil
acesso no mercado, com alta fidelidade e precisão
associadas. Serão então realizados levantamentos
mensais para obtenção de modelos de tendência
espacial do fenômeno da ocupação urbana nas áreas de interesse, e os produtos resultantes - imagens,
modelos de elevação e terreno, cartografia derivada
e modelos de elementos microclimáticos e índices
e demais métricas de fragmentação florestal - serão disponibilizados em mapas interativos públicos
e em banco de dados de fácil atualização, disponibilização e atualização. Além do desenvolvimento de
um método de fácil replicação - inclusive em outros
povoamentos amazônicos que representem ameaça
a pequenas e médias áreas florestadas no interior
do estado - e de alta acurácia e precisão geométrica associada, baseado na introdução de métodos de
vanguarda no uso de GNSS RTK e aerofotogrametria em áreas florestadas.

O-P
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O uso do Violoncelo da Spalla como
fator de qualificação acadêmica,
científica e artística

Programa alimentar para o
desempenho e a saúde na fase inicial do
tambaqui em sistema de bioflocos

Projeto BASNE - Balanço de Água e
Sedimentos no baixo curso do Rio
NEgro

COORDENADOR: Edoardo Sbaffi

COORDENADOR: Elizabeth Gusmão Affonso

Instituição Executora: UEA - Universidade do

Estado do Amazonas

Instituição Executora: INPA - Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia

COORDENADOR: Naziano Pantoja Filizola
Júnior

Unidade Executora: Escola Superior de Artes e

Unidade Executora: Inpa - Sede

Instituição Executora: UFAM e FUA Universidade Federal do Amazonas e Fundação
Universidade do Amazonas

Duração: 18 meses

Unidade Executora: Campus Universitário de

Turismo

Duração: 18 meses
Projeto: O projeto ‘O uso do Violoncelo da Spalla

como fator de qualificação acadêmica, científica e
artística’ aponta caminhos para uma perspectiva
de interpretação musical histórica mais atualizada
ao mesmo tempo relacionando-se com setores tão
diferentes como o artesanato e a construção de instrumentos musicais ou o setor editorial (publicação
de material de caráter científico e produção audiovisual). Após uma primeira etapa votada à pesquisa
científica, tanto bibliográfica como iconográfica será
encomendada a construção de um violoncelo da
Spalla por um construtor brasileiro. Todas as fases
da realização do instrumento serão devidamente
acompanhadas e relatadas ao fim de servirem como
material de apoio para ser sucessivamente divulgado no meio científico e para a comunidade. Uma vez
realizado o instrumento será apresentado à comunidade através de concertos e registros audiovisuais.
Serão organizadas palestras e minicursos capazes
de promover a capacitação de instrumentistas e
aprimorar a sua formação enquanto interpretes.

Projeto: No atual cenário mundial, nacional e re-

gional, em que a aquicultura cresce de forma acelerada, um quadro preocupante sobre o futuro da
atividade tem estimulado o desenvolvimento de novas tecnologias de produção. Essas devem garantir
a qualidade da água e a preservação dos recursos
hídricos no ambiente natural, assim como gerar o
aumento da produtividade e a diminuição dos custos de produção, a exemplo da tecnologia de bioflocos (BFT). Avaliada em vários lugares do mundo,
o sistema BFT, ao contrário dos tradicionais, é pautado numa aquicultura sustentável, no qual a água é
melhor utilizada, melhora as condições de saúde do
animal e, consequentemente, aumenta sua sobrevivência nos ambientes de cultivo, além de aproveitar,
de forma mais eficiente, os nutrientes introduzidos
no sistema por meio da ração.

Manaus

Duração: 18 meses
Projeto: Conhecer a variabilidade de entradas e
saídas de águas e sedimentos e construir um cenário
da realidade hidrológica na região fluvial do Parque
Nacional de Anavilhanas (município de Novo Airão),
situado no baixo curso do Rio Negro, Amazonas. A
presente proposta responde à chamada do Edital
FAPEAM Universal 2018 na busca de construir um
cenário da realidade hidrológica na região fluvial do
Parque Nacional de Anavilhanas, situado na região
do baixo Rio Negro, baseada em: 1) Medições quantitativas indiretas (sensores embarcados em satélites
e/ou em sondas operadas em terra durante missões
de campo) na busca de melhorar a frequência de obtenção de dados; 2) Coleta de amostras e medições
in situ para validar as medidas indiretas; 3) Análises
de dados primários e secundários (séries históricas
pré-existentes) espacialmente distribuídos para realizar o balanço de entradas e saídas de água e sedimentos da área do Parque Nacional de Anavilhanas
e assim poder determinar o papel do arquipélago na
dinâmica hidrológica da região do baixo curso do Rio
Negro.
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P-S

Prospecção química e atividades
antimicrobiana e acaricida de extratos
de espécies Amazônicas

Seringueira tricomposta como
principal componente em plantios
sucessivos na Amazônia

COORDENADOR: Renata Takeara

COORDENADOR: Everton Rabelo Cordeiro

Instituição Executora: UFAM e FUA -

Instituição Executora: CPAA - Embrapa

Universidade Federal do Amazonas e Fundação
Universidade do Amazonas
Unidade Executora: Campus Universitário de

Manaus

Duração: 18 Meses
Projeto: A pesquisa será realizada com material

vegetal de cinco espécies das famílias Piperaceae,
Myrtaceae e Bignoniacae, que serão identificadas e
herborizadas. As plantas serão coletadas novamente e as folhas serão secas e trituradas. Em seguida
o material será extraído sob refluxo com etanol e
os extratos obtidos serão submetidos a ensaios de
atividade antimicrobiana e acaricida. O estudo do
perfil químico, atividade antimicrobiana e acaricida
dos extratos brutos poderão contribuir fornecendo
subsídios para o desenvolvimento de novos produtos com aplicação terapêutica e agrícola e capacitar
recursos humanos na Região Amazônica. O desenvolvimento de produtos amazônicos com potencial
tecnológico possibilitará a agregação de valor aos
produtos produzidos pelo setor primário, promovendo uma fonte de renda alternativa e de desenvolvimento para as comunidades locais.

Amazônia Ocidental

Unidade Executora: Embrapa

Amazônia Ocidental

Duração: 18 Meses
Projeto: O projeto visa dar continuidade a última

etapa deste Projeto anterior, que trata da enxertia
das copas resistentes ao mal das folhas, ao tempo
que avalia importantes e inovadores componentes
à cadeia produtiva e econômica da agricultura no
Amazonas que é o estudo da incorporação de espécies sucessivas e perenes em áreas predominantes
de seringueira cultivada em quatro destas UDs já
instaladas: uma em Maués, com o cultivo de guaraná, outra no mesmo município com o cultivo de
cacau, uma em Manaus no Campo Experimental da
CEPLAC com o cultivo de espécies sucessivas (banana, gliricídia, pupunha, cacau e tucumã), e a última
em Iranduba com o plantio de espécies anuais (feijão-caupi e milho).

Síntese verde de nanopartículas de
prata para elaboração de gel e
sabonete líquido com propriedades
antimicrobianas
COORDENADOR: Maria Francisca Simas
Teixeira
Instituição Executora: UFAM - Universidade

Federal do Amazonas

Unidade Executora: Campus Universitário de

Manaus

Duração: 18 meses
Projeto: O projeto será desenvolvido com três

linhagens de Aspergillus cedidas pela Coleção de
Culturas DPUA da Universidade Federal do Amazonas-UFAM. As linhagens serão utilizadas para otimização da síntese de AgNPs através do estudo da influência do pH do extrato micelial, concentração de
nitrato de prata, temperatura e tempo de reação na
síntese biogênica. Após avaliação das características
químicas e visuais do gel e do sabonete líquido será
realizado um novo teste antimicrobiano para confirmar a eficácia dos produtos.

T-U
TUBERCULOSE MULTIDROGA RESISTENTE OU
MICOBACTERIOSE - IMPORTÂNCIA DA
CULTURA PARA MICOBACTÉRIAS NO
DIAGNÓSTICO E CONTROLE DE TRATAMENTO
EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR
COORDENADOR: Mauricio Morishi Ogusku
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Uma Plataforma Tecnológica para
Aumento do Engajamento de
Multidões em Eventos Culturais na
Região Amazônica

UTILIZAÇÃO DE ÓLEO ESSENCIAL DE PLANTAS
COMO ALTERNATIVA BIOTECNOLÓGICA DE
CONTROLE DA MANCHA-ALVO E ANTRACNOSE
EM HORTALIÇAS CULTIVADAS

COORDENADOR: Bruno Freitas Gadelha

COORDENADOR: Rogério Eiji Hanada

Instituição Executora: UFAM - Universidade

Instituição Executora: INPA - Instituto

Instituição Executora: INPA - Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia

Federal do Amazonas

Nacional de Pesquisas da Amazônia

Unidade Executora: Inpa - Sede

Unidade Executora: Campus Universitário de

Manaus

Unidade Executora: Inpa - Sede
Duração: 18 meses

Duração: 18 meses

Duração: 18 meses

Projeto: O presente projeto tem como propósi-

Projeto: O projeto tem por objetivo principal in-

Projeto: Esta pesquisa tem como objetivo utilizar

vestigar a Tuberculose multidroga resistente (TB-MDR) e Micobacteriose em pacientes com doença
pulmonar, tendo a cultura para micobactérias como
método de diagnóstico e controle de tratamento.
Diante das limitações da baciloscopia e do teste rápido molecular (TRM – Gene Xpert) é imprescindível
que a oferta de cultura para micobactérias e teste de
sensibilidade aos antibióticos seja maior. Pela cultura de micobactérias será possível identificar a espécie de micobactéria causadora da doença pulmonar,
bem como avaliar a sensibilidade aos antibióticos
Isoniazida e Rifampicina, utilizados no tratamento
da Tuberculose.

os conceitos da Dinâmica das Multidões (Crowd Dynamics) no contexto de multidões participantes de
eventos com objetivo de entretenimento, mais especificamente nos eventos da região Amazônia que
apresentam-se como um grande objeto de estudo e
experimentação. Eventos como o Festival Folclórico
de Parintins, o Festival de Cirandas de Manacapuru
ou a Festa do Peixe Ornamental de Barcelos atraem
multidões de torcedores apaixonados que se envolvem na festa. Assim, o foco consiste em estudar a
dinâmica de multidão nesses eventos culturais da
região amazônica para oferecer suporte tecnológico com fim de proporcionar um maior engajamento
da plateia (multidão) com o evento em questão. O
projeto será conduzido através da Design Science
Research (DSR) que tem por objetivo gerar conhecimento científico através da concepção e desenvolvimento de artefatos para resolver um problema
identificado.

to impulsionar a utilização de óleos essenciais de
plantas com a atenção voltada para uma agricultura
sustentável, visando fortalecer os mercados de produtos alternativos e contribuir para a melhoria do
cenário agrícola atual, além de gerar bons resultados
para que futuramente, esses produtos possam constituir uma alternativa biotecnológica a certos agroquímicos. Para isso, óleos essenciais serão extraídos
das espécies de plantas selecionadas para estudo
neste projeto. Bioensaios para analisar os efeitos tóxicos que podem ser ocasionados pelo uso dos óleos essenciais serão realizados. Os constituintes de
cada óleo serão caracterizados; a possibilidade da
planta aumentar a concentração de enzimas inibidoras como a quitinase e glucanase devido à aplicação
dos óleos será verificada e a eficácia na inibição de
estruturas como crescimento micelial e germinação
de conídios dos patógenos Colletotrichum spp. e
Corynespora cassiicola e o controle da suas respectivas doenças causadas serão avaliadas.

