
ANEXO III - PROPOSTAS ENQUADRADAS  

SEQ. TITULO DO PROJETO PESQUISADOR 

1 
Inovação e difusão de tecnologia para dinamização da cadeia produtiva de fibra de juta e malva no 

Amazonas 
Albejamere Pereira de Castro 

2* 
Validação de tecnologias pós-colheita para aumento da vida-útil do abacaxi ‘Turiaçu’ produzidos 

no Amazonas: estádio de maturação, refrigeração e uso do 1-metilciclopropeno 
Aline Ellen Duarte de Sousa 

3 
Estruturação do credenciamento de um laboratório para análise de aflatoxina em castanha-do-brasil 

como suporte da rede produtiva do estado do Amazonas. 
Ariane Mendonça Kluczkovski 

4 
Produção e qualidade do cará-roxo cultivado sob diferentes doses de adubação orgânica e fosfatada 

no município de Itacoatiara-AM. 
Arthur Antunes de Souza Cardoso 

5* 
Utilização de insetos como fonte proteica na dieta animal do setor avícola no Estado do Amazonas 

como alternativa de produção sustentável 
Augusto Kluczkovski Junior 

6 

Implementação de Horto Medicinal em Formato de Corpo Humano como Instrumento de Promoção 

da Saúde  Educação Ambiental  Trabalho Coletivo e Práticas Agroecológicas na Comunidade 

Indígena do Balaio no Alto Rio Negro 

Cleoni Virginio da Silveira 

7* 
Rede paullinia cupana: uma iniciativa de desenvolvimento de alternativas econômicas e geração de 

renda por meio dos princípios da sustentabilidade e co-gestão. 
Cloves Farias Pereira 

8* Hortaliças da agrobiodiversidade amazônica. Daniel Felipe de Oliveira Gentil 

9* Prospecção Tecnológica da Cadeia Produtiva de Juta e Malva Daniel Reis Armond de Melo 

10* 
Tecnologias para o manejo  conservação e produção de sementes florestais pré-condicionadas da 

várzea amazônica 
Denise Garcia de Santana 

11 Bioeconomia – estratégias de inovação e empreendedorismo no curso de engenharia florestal. Deolinda Lucianne Ferreira Garcia 

12* 
Fortalecendo a agricultura orgânica e a bioeconomia em uma comunidade rural do AM:  

Revitalização da  agroindústria de base comunitária com beneficiamento de abacaxi 
Dionisia Nagahama 

13* Nanotecnologia aplicada ao desenvolvimento de fertilizantes Amazônicos para produção orgânica Edgar Aparecido Sanches 

14* 
Hormônio de crescimento de tambaqui encapsulados em Saccharomyces cerevisiae para aceleração 

do ganho de massa de peixes em cativeiro  
Edson Júnior do Carmo 

15* Desenvolvimento de um secador eólico solar para o beneficiamento de biomateriais amazônicos Eduardo de Souza Mafra 



16 
Aplicação de processos e suplementos nutricionais para fortalecer a piscicultura sustentável no 

Amazonas. 
Elizabeth Gusmão Affonso 

17* Organização dos pequenos produtores de farinha de mandioca no Médio Solimões Eubia Andréa Rodrigues 

18 
Desenvolvimento e aplicação de embalagem ativa biodegradável de amido de mandioca com 

antioxidantes e antimicrobianos naturais para conservação de filés de pescado. 
Eyner Godinho de Andrade 

19* 
Transferência de Tecnologias na Produção e Qualidade do Leite e Queijo de Búfalas (Bubalus 

bubalis) no Amazonas 
Fábio Jacobs Dias 

20* 

Estratégias de controle sustentável em guaranazeiro baseada na seleção de plantas resistentes e 

identificação de genes de defesa contra um novo patógeno que ameaça ao cultivo de espécies 

nativas da Amazônia 

Fernanda Fatima Caniato 

21 
Produção de neo-machos de tambaqui Colossoma macropomum para aumento da rentabilidade da 

cadeia produtiva de pescado no Amazonas 

Fernanda Loureiro de Almeida 

O´sullivan 

22* Desenvolvimento de produtos engenheirados com madeiras da Amazônia Fernando Cardoso Lucas Filho 

23* 
Produção de tomate em hidroponia automatizada com uso de substrato e capacitação tecnológica em 

cultivo protegido. 
Francisco Celio Maia Chaves 

24 Manejo Agroecológico de Pragas em Agroecossistemas Amazônicos 
Geraldo José Nascimento de 

Vasconcelos 

25 

Desenvolvimento de bioinoculantes com base em microrganismos amazônicos com potencial para 

controle de patógenos de interesse agrícola  promoção de crescimento de plantas e indução de 

resistência  

Gilvan Ferreira da Silva 

26 
Peptídeos não-ribossômicos voltados a promoção do crescimento  indução de resistência e controle 

de fitopatógenos como método sustentável para a agricultura no Amazonas 
Hector Henrique Ferreira Koolen 

27* Conservação das variedades locais de abacaxi cultivadas no Estado do Amazonas Henrique dos Santos Pereira 

28* 
Integração de adubação e controle químico no manejo da antracnose da pimenta-de-cheiro: 

Estratégia para redução do uso de fungicidas e aumento da produtividade. 
Jânia Lília da Silva Bentes Lima 

29* 
Beneficiamento de polpas e subprodutos de bacaba e patauá: incentivo a cadeia produtiva 

alternativa com aproveitamento integral de frutos amazônicos 
Jaqueline de Araújo Bezerra 

30* 
Implantação de Unidades de Referência Tecnológica como estratégia para intercâmbio de 

conhecimentos e transferência de tecnologias em sistemas de produção pecuária leiteira intensiva. 
Jeferson Luis Vasconcelos de Macêdo 

31* Programação nutricional de larvas de tambaqui Juliana Tomomi Kojima 



32* 
Manejo comunitário do Pirarucu (Arapaima gigas): bases para inovação e desenvolvimento 

sócioeconômico 
Kedma Cristine Yamamoto 

33* Extrativismo  cadeia produtiva e desenvolvimento tecnológico e sustentável do açaí Amazônico Klenicy Kazumy de Lima Yamaguchi 

34* Desenvolvimento da cadeia produtiva leiteira do município de Parintins/AM Laura Priscila Araújo Amaro Maciel 

35 Proteína de inseto em rações: uma proposta sustentável para a piscicultura amazônica Ligia Uribe Gonçalves 

36 
O PROJETO PROMOVER: Inclusão  desenvolvimento e sustentabilidade dos agricultores e 

agricultoras familiares na Amazônia 
Lindomar de Jesus de Sousa Silva 

37* 
Criação de Uma Unidade de Pesquisa  Demonstração e Transferência de Tecnologia do Sistema 

Integração-Lavoura-Pecuária e Floresta no Baixo Amazonas.  
Lucas Vinicius Andrade Oliveira 

38 Elaboração de biscoitos com frutos amazônicos Lúcia Schuch Boeira 

39* 
Erodibilidade atributos e dinâmica do carbono orgânico em solos sob sistemas agroflorestais 

reflorestamento florestal e floresta nativa no médio Amazonas 
Luis Antônio Coutrim dos Santos 

40* 
Estudos agronômicos e biotecnológicos com o curauá (Ananas erectifolius) na Região 

Metropolitana de Manaus 
Luiz Antonio de Oliveira 

41* Rancidez da castanha do brasil: detecção e controle na cadeia produtiva do estado do Amazonas Luiz Kleber Carvalho de Souza 

42* Fortalecimento do processo produtivo da castanha-da-Amazônia Manoel de Jesus de Souza Miranda 

43* 
Tecnologia Social: Implantação e Manejo de Espécies Florestais Nativas em Áreas Alteradas no 

Amazonas 
Marciel José Ferreira 

44* 
Uso sustentável dos recursos naturais como alternativa econômica e de trabalho na RDS Puranga 

Conquista  
Maria Angélica de Almeida Corrêa 

45 

Resíduos orgânicos domiciliares: produção de insumos para a agricultura familiar através da 

utilização de biodigestor por uma associação de catadores de materiais recicláveis do município de 

Tabatinga - AM  

Marxer Antonio Colares Batista 

46* 
Avaliação nutricional de forrageiras  frutos e resíduos da produção de polpas na alimentação de 

ruminantes 
Michel do Vale Maciel 

47* 
Casa de farinha móvel: uma nova oportunidade de se produzir farinha de qualidade no município de 

Tabatinga-AM 
Moisés Alves Muniz 

48 
Ecossistemas Cooperativos Territorializados: apoio ao engajamento entre os atores relacionados à 

agricultura orgânica do Amazonas com base na Economia da Funcionalidade e da Cooperação 

Moises Israel Belchior de Andrade 

Coelho 



49 

Biochar  calagem  adubação orgânica e mineral na melhoria da qualidade física  química e biológica 

dos solos e no estabelecimento de sistemas agroflorestais com Pau rosa  Café e Açaí em áreas 

degradadas da Amazônia Central. 

Newton Paulo de Souza Falcão 

50* Estratégias alimentares para uma avicultura de postura sustentável Noedson de Jesus Beltrao Machado 

51 
Cogumelos comestíveis da Amazônia: uma fonte de proteína alternativa e orgânica para a 

gastronomia 
Noemia Kazue Ishikawa 

52 
Níveis de energia na alimentação de matrizes de tartaruga (podocnemis expansa  shweigger  1812) 

em cativeiro no Amazonas 
Paulo César Machado Andrade 

53 Ecofisiologia de organismos aquáticos empregados na aquicultura no estado do Amazonas Paulo Henrique Rocha Aride 

54 
Aprimoramento da cadeia produtiva da farinha do cará-roxo: desenvolvimento de produtos de alto 

valor agregado 
Pedro Henrique Campelo Felix 

55* 
Desenvolvimento de tecnologia durante a larvicultura da Matrinxã (Brycon amazonicus) para 

subsidiar o setor aquícola no estado do Amazonas 
Philip Dalbert da Silva Castro 

56* Valorização do setor primário amazonense  mercados e potencialidades sociotécnicas Reinaldo Corrêa Costa 

57* Formação de população base para o melhoramento genético do açai-do-Amazonas Ricardo Lopes 

58 
Produtos das abelhas nativas amazônicas como aditivo alimentar para peixes: em busca da 

sustentabilidade do setor primário 
Rodrigo Yukihiro Gimbo 

59* 
Isolados de Trichoderma spp. para o controle de doenças em cultivos de interesse econômico no 

estado do Amazonas 
Rogério Eiji Hanada 

60 Inovação tecnológica para a produção do tambaqui: desenvolvimento de protótipo vacinal Sílvia Umeda Gallani 

61* 
 Utilização de Técnicas Biotecnológicas para Produção de Mudas, em Larga Escala, do Curauá 

Ananas erectifolius (L.B.Sm) – Bromeliaceae] e Implantação de Unidade de Observação 
Simone da Silva 

62* 
Oficina de Capacitação em Agricultura Orgânica para Produtores Familiares no Estado do 

Amazonas 
Sonia Sena Alfaia 

63* 
Manipulação de fatores ambientais como estratégia para estimular a reprodução  de ciclídeos 

ornamentais amazônicos mantidos em sistema artificial 
Thaís Billalba Carvalho 

64 
Estudos in vitro da atividade anti-helmíntica do óleo essencial  extratos  frações e substâncias 

naturais de espécies amazônicas contra Neoechinorhynchus buttnera 
Tiago Barbosa Pereira 

65* 
Desempenho do açaí (Euterpe oleracea Mart.) às doses crescentes de nitrogênio  fósforo e potássio 

com e sem irrigação.    
Vairton Radmann 



66* 
Reflorestamento de áreas degradadas utilizando Drone e sementes de PANC com envoltório termo 

composto a partir de resíduos orgânicos 
Valdely Ferreira Kinupp 

67 
Diagnóstico e condução da regeneração natural de espécies arbóreas comerciais em manejo florestal 

de pequena escala no médio Amazonas 

Victor Alexandre Hardt Ferreira dos 

Santos 

68* 
Desenvolvimento de um produto para acabamento e proteção da madeira a base de extrativos e 

resinas naturais amazônicas 
Victor Fassina Brocco 

 


