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APRESENTAÇÃO

Pensar Amazônia é pensar seu território, espaço vivido, construído, diverso, pro-
cesso de miscigenação, culturas diferentes, falada e expressa em músicas, poemas, 
engrandecida e reconhecida por sua imensa sociobiodiversidade, valorizada por uma 
riqueza material e imaterial não mensurável, que abriga em seu interior povos de 
identidades fundamentadas nos saberes, práticas e modo de vida indígena.  

Nesse contexto, se coloca o desafio de pensar tecnologias para inclusão social que 
respeitem e valorizem as singularidades regionais, ao mesmo tempo que identifiquem 
as diversas formas de uso e manejo dos recursos naturais locais renováveis disponíveis, 
já utilizados pelos povos tradicionais indígenas e não indígenas da região na ótica da 
sustentabilidade.

No intuito de atender a esta demanda, a obra “Tecnologias para Inclusão Social: 
Experiências Contemporâneas do INPA em Extensão com foco nas Tecnologias Sociais”, 
traz relevante contribuição ao socializar as produções de diversos cientistas que tra-
balham com variadas temáticas resultantes de experiências de pesquisa, inovação e 
extensão na Amazônia, em áreas como: segurança alimentar e nutricional, educação 
e meio ambiente, habitação com materiais sustentáveis e economia sustentável.

A abordagem das referidas temáticas com foco nas Tecnologias Sociais é pertinente, 
sobretudo pela compreensão do potencial transformador destas nas áreas ambientais, 
sociais, de consolidação da cidadania através da participação e reconhecimento do 
potencial criativo de povos e comunidades da região amazônica, ao mesmo tempo 
em que concretiza a união do conhecimento técnico científico aos conhecimentos 
tradicionais existentes na região.  

Com base no exposto, a obra pode ser recomendada tanto para técnicos, pes-
quisadores e extensionistas, quanto para o público em geral que busca informações 
qualificadas sobre o tema em pauta, sendo possível encontrar neste trabalho suporte 
para construção de propostas pautadas em princípios de sustentabilidade, inovação e 
inclusão social que visibilizem as singularidades do contexto amazônico. 

Dra. Débora Cristina Bandeira Rodrigues
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INTRODUÇÃO

Falar em extensão e tecnologia social não é fácil. Não apenas pelas dificuldades 
teórico-conceituais e desafios do campo da prática, mas também pelo fato de, ao longo 
do tempo, ter assumido caráter periférico nos ambientes educativos e de produção 
científica. Trata-se de um campo despovoado do saber-fazer. De um lado as instituições 
de ensino entendem que devem prioritariamente ensinar; e de outro as instituições de 
pesquisa entendem que devem prioritariamente produzir conhecimento via pesquisa. 
A extensão passa assim a ser secundarizada, atividade para aqueles que gostam, ou 
querem, que pensam no “social”. Nós não apenas gostamos e queremos, mas pensa-
mos que, de fato, conhecer o mundo é, sempre e de todo modo, intervir sobre ele e é 
dessa perspectiva que partimos aqui.

A presente obra objetiva apresentar a experiência que o INPA vem desenvolvendo na 
área de extensão com ênfase em tecnologia social. Os autores convidados são pessoas 
que tem atividades de pesquisa que envolvem, e se desdobram, em ações que tem o 
caráter de tecnologia social. O compromisso social da ciência com a sociedade é o foco 
central da reflexão. O social deve ser visto aqui como aspecto situado na geografia e 
história da Amazônia e não como conceito genérico e abstrato que não permita um 
diálogo proveitoso com o real. 

Desfrutando da esfera intelectual promovida pela nova estrutura institucional do 
INPA procuramos apresentar dentro de cada experiência os conceitos chaves de inclusão 
social, sustentabilidade e inovação social refletindo sobre as potencialidades dos vários 
projetos que procuram responder, cada um a seu modo, à diversidade de demandas 
postas pela sociedade e os desafios para o desenvolvimento na região amazônica.

Os diversos capítulos traduzem, em maior ou menor grau, a corporificação de 
aspectos fundamentais da atividade extensionista, com ênfase em tecnologia social. 
Conforme já indicado na literatura da área (ITS, 2007) 1, os fazeres da tecnologia so-
cial envolvem: 1. Compromisso com a transformação social; 2. Criação de um espaço 
de descoberta e escuta de demandas e necessidades sociais; 3. Relevância e eficácia 
social; 4. Sustentabilidade socioambiental e econômica; 5. Inovação; 6. Organização 
e sistematização dos conhecimentos; 7. Acessibilidade e apropriação das tecnologias; 
8. Um processo pedagógico para todos os envolvidos; 9. O diálogo entre diferentes 
saberes; 10. Difusão e ação educativa; 11. Processos participativos de planejamento, 
acompanhamento e avaliação; 12. A construção cidadã do processo democrático.

1 Jesus Carlos Delgado Garcia - ITS – Instituto de Tecnologia Social -  Uma Metodologia de Análise das Tecno-
logias Sociais. Trabalho apresentado no XII Seminario LatinoIberoamericano de Gestión Tecnológica - ALTEC 
2007. Buenos Aires, Setembro de 2007.
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As tecnologias sociais utilizam, como parâmetros para sua reflexão crítica, elementos 
fundamentais para construir um fazer comprometido com a sociedade:

1. Solução de demandas sociais concretas, vividas e identificadas pela população; 
2. Formas democráticas de tomada de decisão; 
3. Participação, apropriação e aprendizagem por parte da população e de outros 

atores envolvidos; 
4. Planejamento e aplicação de conhecimento de forma organizada; 
5. Produção de novos conhecimentos a partir da prática;
6. Sustentabilidade econômica, social e ambiental; 
7. Geração de aprendizagens que servem de referência para novas experiências.

Entendemos que cabe à ciência produzir informações relevantes, decodificar essas 
informações de modo a fazê-las assimiláveis para um maior número de pessoas e pre-
parar a sociedade, com as suas ferramentas, quanto ao método e olhar analíticos, de 
modo a fazê-la apta para usar essa informação com racionalidade e compromisso ético.

Essa obra é resultado da coletânea de diversos textos e fontes que foram compila-
dos a partir de notícias jornalísticas, entrevistas pessoais, textos cedidos e materiais 
diversos disponíveis em mídia eletrônica. Trata-se de material que visa a divulgação 
do que temos produzido para fins sociais.

Agradecemos as muitas pessoas que, cada um a seu modo e em diversos tempos, 
contribuíram para a composição dessa obra: a equipe da COTES (Francisco Andrade, 
Marcel leão, Gário Carvalho, Evandro Souza), o estagiário em gestão (Rodrigo Falcão), a 
equipe da Assessoria de Comunicação do INPA (com diversas composições ao longo do 
tempo) e, muito especialmente, os idealizadores e desenvolvedores de tecnologias sociais 
do INPA, pesquisadores, identificados aqui junto às tecnologias apresentadas, que en-
tendem a amplitude de sua missão como produtores e disseminadores de conhecimento.

O presente texto se estrutura nas seguintes sessões:

I.  Tecnologias em produção de alimentos, segurança alimentar e nutricional
II.  Tecnologias: Educação e meio ambiente
III.  Tecnologias em habitação e materiais sustentáveis
IV.  Tecnologias Sociais para prevenção em Saúde
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Tecnologias em 
produção de alimentos, 
segurança alimentar  
e nutricional
Na área de segurança alimentar e nutricional temos uma coordenação de tecnologia 
e inovação que conta com laboratórios e planta-piloto para investigações na área 
de tecnologia de pescado e de frutos, bem como de fungos alimentícios em que 
se desenvolve conhecimento sobre a composição de alimentos na perspectiva da 
saúde pública e nutrição humana. Diversas iniciativas e produtos se alinham a 
essa área do conhecimento, como vemos a seguir.

I
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n Criação de matrinxã em canais de igarapés

Equipe: Jorge Daniel Indrusiak Fim, Sérgio Fonseca 
Guimarães, Atílio Storti Filho, Avemar Gonçalves Bobote, 
Gabriel da Rocha Nobre Filho.

Problema: embora a Amazônia conte com uma rede ex-
tremamente capilarizada de cursos de água e a população 
tenha culturalmente o hábito de consumir pescado, a dis-
ponibilidade do mesmo não está garantida o ano inteiro. 
Assim a composição da dieta do homem regional apresenta 
carências de proteína animal o que resulta em desnutrição.

O que é? Sistema de criação de peixes aproveitando a 
existência de igarapés para produção de matrinxã. Atende 
localidades em que, embora haja proximidade de cur-
sos de água, o acesso ao pescado não esteja garantido. 
Apresenta baixo custo, alta produtividade, sem dano 
ambiental sendo, portanto, uma alternativa viável de 
produção de peixes para agricultores familiares.

Destaques

• Tornou-se política pública (Resolução CEMAAM/
N° 01/08, publicada no Diário Oficial do Estado do 
Amazonas N° 31.377, de 03 de julho de 2008)

• Ganhou prêmio do Banco do Brasil de tecnologia 
Social em 2009

• Mais de 200 criatórios no Amazonas, em um raio 
de 200 quilômetros de Manaus e muitos outros em 
áreas mais distantes como São Gabriel da Cachoeira

• Gera renda e segurança alimentar

• Estudo econômico preliminar mostra viabilidade e 
sustentabilidade

• Cartilha produzida detalha o passo a passo da construção de uma unidade produtora

Outras informações disponíveis

http://tecnologiasocial.fbb.org.br/tecnologiasocial/banco-de-tecnologias-sociais/pesquisar-
tecnologias/criacao-de-peixes-em-canais-de-igarapes.htm 

http://redessan-unasul.com.br/tecnologias-sociais/criacao-de-peixes-em-canais-de-igarapes

https://www.youtube.com/watch?v=m5wcV8CAwQo&feature =share

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/REPORTAGEM-ESPECIAL/445220-
TECNOLOGIAS-SOCIAIS-NA-AMAZONIA-DESTAQUE-PARA-CRIACAO-DE-PEIXES-EM-
IGARAPES-E-ENCAUCHADOS-DE-VEGETAIS-BLOCO-2.html
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n Plantios Agroflorestais

Equipe: Johannes van Leeuwen, João Batista Moreira 

Gomes, José Maria Thomaz Menezes, Raimundo Cajueiro 

Leandro, Sonia Sena Alfaia, Jorge Hugo Iriarte Martel, 

Charles Roland Clement.

Problema: Como ocupar a terra de modo racional e 

produtivo construindo um delineamento de uso da 

propriedade de modo que a associação de espécies seja 

sustentável e respeite as condições amazônicas? A agri-

cultura familiar se defronta com muitos desafios que 

podem ser enfrentados com a aplicação do conhecimento 

científico em associação com o que os produtores pensam 

e necessitam.

O que é? A adoção de propostas agroflorestais é muito pro-

blemática. Para melhorar isso, o Núcleo Agroflorestal do 

INPA elaborou um Método de Diagnóstico e Delineamento 

Agroflorestal que focaliza o estabelecimento agrícola 

individual. A proposta obtida assim se baseia nos interesses e possibilidades da família 

do pequeno produtor e no uso do solo em sua propriedade agregando resultados de 

pesquisa de modo interativo.

Destaques

• A presença de árvores nos plantios pode melhorar o solo, o ecossistema e o meio 

ambiente como um todo

• A opinião pública está convencida da importância dos SAFs, no entanto é preciso 

avançar no envolvimento dos agricultores

• É importante desenvolver tecnologias agroflorestais de interesse para a os agricul-

tores de baixa renda da Amazônia que incluem: ribeirinhos, assentados, indígenas, 

quilombolas, habitantes de reservas, ex-seringueiros e extrativistas em geral

Outras informações disponíveis

https://www.inpa.gov.br/cpca/johannes/livro-PPD-1996-1999.pdf

https://www.inpa.gov.br/coorden/apresentacoesGPsCOTI/JOHANNES-Gr-Pesp-SAF-Am-set14.pdf

http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/2660-nucleo-do-inpa-em-ro-capa-

cita-agricultores-para-implantacao-de-sistemas-agroflorestais
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n Adoçando a vida:  
Meliponicultura na Amazônia

Equipe: Gislene Almeida Carvalho-Zilse, Helio Conceição 
Vilas Boas, Diego Cunha Albuquerque

Problema: Embora as abelhas sem ferrão da Amazônia 
sejam boas produtoras de mel, alimento que apresenta 
alta qualidade nutricional e energética, a atividade pro-
dutiva ainda é bastante desconhecida e insuficiente para 
atender ao mercado. Os que se dedicam a ela enfrentam 
muitas dificuldades técnicas e de regulação em políticas 
públicas. A bem do processo produtivo, os hábitos com-
portamentais dessas abelhas precisam ser conhecidos e 
atendidos em seu manejo de modo a manter a qualidade 
e aumentar a quantidade da produção. 

O que é? Este projeto visa implantar e instrumentalizar 
tecnicamente a meliponicultura como uma atividade de 
agricultura familiar em comunidades rurais da Amazônia. 
A ideia básica é contribuir para a qualidade do processo 
de produção e diversificação de atividades econômicas 
na área rural, e disponibilizar complemento alimentar e 
enriquecimento nutricional da dieta dos comunitários.

Destaques

• Projeto atende diversas comunidades produtoras de mel de melíponas dando 
assistência técnica aos produtores e incentivando a expansão da atividade como 
complemento de renda nas propriedades.

• Além da produção de mel as melíponas são importantes polinizadoras, desempe-
nhando papel significativo para a sustentabilidade da agricultura familiar

• A necessidade de manter um pasto diversificado de espécies para alimentar a 
produção de mel tem como consequência o enriquecimento da biodiversidade 
das propriedades e a adoção de práticas sustentáveis sem uso de agrotóxicos e 
outros químicos de uso agrícola.

• Atendendo aos hábitos comportamentais das abelhas regionais foram desenvol-
vidas caixas de modelo adaptado de modo a dar qualidade, segurança e conforto 
às abelhas e assim assegurar a melhor produção.

• Cartilha produzida detalha os fundamentos da atividade produtiva

Outras informações disponíveis

http://redessan-unasul.com.br/tecnologias-sociais/adocando-a-vida/
http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/2708-inpa-e-meliponicultores-aju-
dam-a-regulamentar-producao-de-mel-por-abelhas-sem-ferrao-no-am
https://www.inpa.gov.br/noticias/noticia_sgno2.php?codigo=2645
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/livros/criacaoabelhassemferrao.pdf
https://hbjunior19.files.wordpress.com/2013/07/meliponicultura_na_amazonia.pdf
http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2014/09/primeira-casa-do-mel-do-amazonas-e-inaugurada
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n Sistemas sustentáveis de produção, melhoramento  
genético e conservação in situ de plantas 

Equipe: Hiroshi Noda, Danilo Fernandes da Silva Filho, 
Francisco Manoares Machado, Antonia Ivanilce Castro 
da Silva.

Problema: Diversas espécies de valor nutricional e lar-
gamente empregadas por populações tradicionais no 
passado da Amazônica estão desaparecendo. Ao mesmo 
tempo está havendo uma substituição de espécies de alto 
valor nutricional por outras exóticos e pobres do ponto de 
vista alimentar. Essas perdas, embora graduais, podem ser 
definitivas. Além da saúde das pessoas essa substituição 
afeta todo o equilíbrio ecossistêmico e da biossociodiver-
sidade. Ademais, a própria soberania alimentar dos povos 
é colocada em questão.

O que é? Esta tecnologia social desenvolvida pelo INPA e 
aplicada em diversas partes do estado permite reconhecer, 
preservar e usar economicamente a agrobiodiversidade 
da região amazônica através do emprego de técnicas que 
mesclam o saber tradicional e o técnico - científico produ-
zido no Instituto. A ideia central é melhorar a qualidade 
de vida dos agricultores familiares por meio do uso eco-
nômico da biodiversidade e conservação do patrimônio 
genético vegetal.

Destaques

• O pesquisador Hiroshi Noda recebeu Prêmio Fundação Bunge (2014) e foi home-
nageado no 45º Prêmio Kiyoshi Yamamoto (2015)

• Trabalho que articula o etno-conhecimento com o conhecimento agronômico e 
agro ecológico, num verdadeiro enfoque de sustentabilidade em suas diversas 
dimensões (ambiental, cultural, social, econômica, etc.).

• Trabalho interinstitucional envolvendo ao longo do tempo instituições de pesquisa 
e educação superior (UFAM, UEA, IFAM, EMBRAPA).

Outras informações disponíveis

http://redessan-unasul.com.br/tecnologias-sociais/sistemas-de-producao-sustentaveis-melho-
ramento-genetico-e-conservacao-in-situ-de-plantas/

http://www.sbpcnet.org.br/livro/61ra/resumos/resumos/5908.htm

http://www.fapesp.br/eventos/2014/09/bunge/Hiroshi_Noda.pdf
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n Aproveitamento de frutos regionais para agregação  
de valor nutricional em produtos alimentícios 

Equipe: Dionísia Nagahama e colaboradores

Problema: Na Amazônia, tal como em outras partes do 
país, observamos um gradual empobrecimento nutricional 
das dietas cotidianas da população associado ao fenômeno 
da obesidade em larga escala. Os alimentos saudáveis pro-
duzidos e consumidos por povos tradicionais e fortemente 
ancorados na cultura popular, ou são desperdiçados em 
larga escala - devido a problemas logísticos de distribuição 
e transporte -, ou são substituídos por alimentos industrial-
mente processados amplamente oferecidos nas cidades.

O que é? A riqueza dos frutos amazônicos é aqui ple-
namente aproveitada em benefício da boa nutrição. 
Trata-se de utilizar técnicas de preparo e conservação dos 
alimentos - em forma de geleias, compotas e conservas 
- produzidas de forma simples e fácil, porém embasadas 
em procedimentos derivados de resultados de pesquisa 
que garantem sua qualidade e característica nutricional. 
O foco é dado ao preparo baseado em boas práticas e 
no aproveitamento integral de frutos e outros insumos 
tipicamente amazônicos.

Destaques

• Forte associação com grupos organizados da sociedade civil e participação em 
eventos de divulgação científica e extensão rural

• Produção de livro de receitas a partir do uso das Plantas Alimentícias Não 
Convencionais (PANCs)

• Articulação na Pan-Amazônia com diversas instituições e órgãos em defesa da 
Segurança Alimentar e Nutricional, bem como em grupos produtores e implemen-
tadores de políticas públicas

Outras informações disponíveis

http://redessan-unasul.com.br/tecnologias-sociais/aproveitamento-de-frutos-regionais-para-a-
gregacao-de-valor-nutricional-em-produtos-alimenticios/

https://www.inpa.gov.br/coorden/cots/PORTIFOLIO_TEC_SOCIAIS.pdf
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n Feiras de trocas para preservação  
de sementes crioulas na Amazônia

Equipe: Sônia Sena Alfaia e colaboradores

Problema: Através de processos sociais interativos que 
envolvem a troca e comercialização de matrizes variadas 
se procura manter e valorizar a agro biodiversidade de 
sementes crioulas de origem amazônica. O saber tradi-
cional entra em ação na própria organização do encontro 
dentro de um ambiente familiar aos comunitários. 

O que é? A troca de sementes, saberes e sabores, acon-
tece em encontros que visam estimular a produção de 
alimentos e o resgate das espécies anteriormente culti-
vadas por povos indígenas. De caráter interinstitucional 
o projeto está reintroduzindo nas comunidades da terra 
indígena Andirá - Marau o cultivo de hortaliças, como 
cará, bertalha, ariá e cubiu. Através de uma pactuação 
com representantes de povos tradicionais se procura o 
resgate e valorização das espécies tradicionais para que 
os indígenas voltem a cultivá-las mantendo a riqueza de 
seus costumes, garantindo assim sua segurança alimentar.

Destaques 

• Forte foco no diálogo e troca de conhecimento com 
populações indígenas

• Parceria consolidada com órgãos de assistência técnica rural

• Larga abrangência de ações na Amazônia

Outras informações disponíveis

https://www.ecoamazonia.org.br/2015/06/inpa-estimula-cultivo-alimentos-tradicionais-terra-
-indigena-andira-marau/

http://revistas.aba-agroecologia.org.br/index.php/cad/search/search

http://portal.inpa.gov.br/index.php/ultimas-noticias/3105-inpa-capacita-produtores-de-guara-
na-organico-de-comunidades-de-maues

http://portal.inpa.gov.br/index.php/ultimas-noticias/2962-inpa-capacita-produtores-indigenas-
no-manejo-do-bananal-do-baixo-amazonas-e-no-alto-solimoes

http://portal.inpa.gov.br/index.php/ultimas-noticias/2913-inpa-capacita-no-alto-solimoes-
170-produtores-familiares-em-agricultura-organica

http://wazakaye.com.br/wp-content/uploads/2013/03/IW_cartilha-Enriquecimento-solo-quin-

tais-2011.pdf
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n Manejo comunitário de recursos naturais

Equipe: George Henrique Rebêlo e colaboradores

Problema: os recursos naturais, em especial os pesquei-
ros, já há anos vem sendo super explorados, levando uma 
forte queda de seus estoques, atingindo níveis críticos 
que ameaçam a subsistência das populações ribeirinhas. 
É preciso empregar metodologias participativas que 
apresentem um forte componente de conhecimento 
científico para sua recuperação e manutenção em níveis 
adequados.

O que é? Forma ecologicamente correta e socialmente 
responsável de promover a preservação e recuperação dos 
recursos naturais em fase de exaustão por uso excessivo. 
Procura suprir o consumo local nas comunidades envolvi-
das e produzir excedentes que possam ser comercializados 
a preços justos. Consiste na articulação do conhecimento 
técnico-científico com a organização comunitária de 
grupos tradicionais que realizam inventário dos recursos 
existentes e descobrem formas racionais para seu uso 
sustentável. Trata-se de uma tecnologia de baixo custo e 
alta capacidade de beneficiar as pessoas.

Destaques

• Elaboração do plano de manejo comunitário de jacarés na várzea do baixo rio 
Amazonas, Santarém – PA.   

• Estudo sobre as sobreposições entre Unidades de Conservação e Terras Indígenas, 
com base no caso Raposa Serra do Sol que indicou a necessidade de se incorporar 
pluralismo jurídico nas políticas públicas de sustentabilidade. 

• Diversas ações comunitárias de apoio às experiências em viveiros, plantios agro-
florestais, manejo ecológico do solo e aproveitamento do buriti nas comunidades 
da Terra Indígena (TI) Araçá em Roraima.  

• Apoio às experiências de manejo comunitário de recursos pesqueiros nas Terras 
Indígenas Éware I e II no Amazonas.

Outras informações disponíveis

http://pesquisa.inpa.gov.br/arquivos/Downloads/2016/CSAS2016/Roteiro_ApresentacaoLderEHA.pdf

http://bdtd.inpa.gov.br/bitstream/tede/1848/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Fabio%20Chicuta 
%20Franco.pdf

http://pesquisa.inpa.gov.br/arquivos/Downloads/2015/CSAS/02-Ecologia_Humana_Amazonia.pdf
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n Enriquecimento de sucos com farinha da casca de camu-camu 

Equipe: Francisca das Chagas do Amaral Souza,  
Jaime Aguiar 

Problema: Embora as pesquisas tenham mostrado o alto 
valor nutricional dos frutos amazônicos, muitos deles 
são subaproveitados tendo partes ricas em elementos 
nutricionais descartadas. O desafio tem sido criar for-
mas palatáveis e de fácil preparo para que possam ser 
integrados à alimentação de crianças e adolescentes, em 
especial na merenda escolar.

O que é? Consiste na utilização de resíduos de casca 
de frutos amazônicos para a produção de uma farinha 
capaz de enriquecer diferentes alimentos. A pesquisa 
avaliou a atividade antioxidante no enriquecimento de 
sucos industrializados prontos com a farinha da casca do 
camu - camu. As amostras enriquecidas comprovaram 
uma eficácia acima de 70% de atividade antioxidante.

Destaques

• Uso integral dos alimentos associado a forte pes-
quisa tecnológica e de composição físico-química 
de alimentos

• Fácil preparo de frutos acessíveis em contextos rurais 
e urbanos

• Possível inserção na merenda escolar atendendo 
políticas públicas

Outras informações disponíveis

http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noti-
cias/2559-conic-apresenta-estudo-sobre-enriquecimento-de-sucos-prontos-com-farinha-da-
casca-do-camu-camu

http://amazonia.org.br/2016/07/inpa-apresenta-estudo-sobre-enriquecimento-de-sucos-prontos-
com-farinha-da-casca-do-camu-camu/

http://w2.files.scire.net.br/atrio/inpa-atu_upl/THESIS/104/dissertao_gabriela_carneiro_mur-
ta_20170810105049495.pdf

http://radios.ebc.com.br/nossa-terra/edicao/2016-07/farinha-de-casca-de-camu-camu-enrique-
sucos-prontos

http://www.redetiradentes.com.br/cascas-de-frutas-amazonicas-sao-ricas-em-vitamina-c-e-
tem-acao-antioxidante-aponta-pesquisa-inpa/
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n Farinhas a base de açaí e buriti

Equipe: Francisca das Chagas do Amaral Souza e colaboradores

Problema: Como aproveitar todo o potencial dos frutos amazônicos para fins tera-
pêuticos como suplementação em estados de desnutrição, ou carenciais decorrentes 
de adoecimentos diversos?

O que é? Consiste na secagem dos frutos para produção de farinha que pode ser uti-
lizada na elaboração de novos produtos de alto valor nutricional. A farinha do açaí 
apresenta alta concentração de antioxidantes podendo auxiliar no controle de doenças 
crônicas não transmissíveis. Já a farinha do buriti apresenta alta concentração de ca-
rotenoides sendo ainda uma fonte potencial de energia e pro vitamínico A, vantajosa 
para programas de recuperação e/ou prevenção de processos carenciais.

Destaques

• Uso de frutos amazônicos para fins de complementação alimentar e/ou fins terapêuticos

• Formulação de produto com mais longa vida de prateleira que permite maior 
aproveitamento com menor desperdício

• Foco em parcerias com o setor saúde respondendo a demandas de conhecimento

Outras informações disponíveis

http://portal.inpa.gov.br/index.php/ultimas-noticias/2235-inpa-participa-de-conferencia-sobre-
seguranca-alimentar-e-nutricional-na-aleam

http://portal.inpa.gov.br/index.php/ultimas-noticias/176-pesquisadores-do-inpa-realizam-estu-

dos-com-frutas-da-amazonia-para-determinar-a-quantidade-de-fibra-alimentar



19Denise Machado Duran Gutierrez 
Fernanda Rodrigues Morais de Oliveira

n Fungos amigos: Vinagres e cervejas artesanais

Equipe: João Vicente Braga de Souza e colaboradores

Problema: A cerveja é uma das bebidas mais antigas da humanidade e muito apreciada 
também em terras amazônicas. Prevalecem no mercado marcas nacionais e estrangeiras 
que pouco ou nada adicionam à sua composição regular. No entanto, a cerveja é um 
produto que apresenta um imenso potencial para customização regional e agregação 
de valor pela inserção de insumos amazônicos. O vinagre da mesma forma pode ser 
customizado e adotar sabores de fundo e características ricas e diversas.

O que é? Produção de produtos alimentícios derivados da fermentação provida por 
fungos amazônicos, preparados à base de frutos regionais, como vinagre de cupuaçu 
e cerveja de mangarataia. Consiste em mais uma opção de uso sustentável da biodi-
versidade para agregação de valor aos insumos amazônicos.

Destaques

• Associação de conhecimento científico sobre fungos com aplicação industrial de 
pequena escala

• Forte apelo popular, produtos já estabelecidos no mercado, porém precisando melhorias

• Trend do mercado com preparo artesanal enriquece o valor do produto

• Várias possibilidades de formulação, de interesse de produtores artesanais

Outras informações disponíveis

http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/3144-oficina-no-inpa-foca-no-co-
nhecimento-e-socializacao-da-politica-nacional-de-tecnologia-social

http://portal.inpa.gov.br/index.php/component/content/article?id=3138

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/pesquisador-busca-interessados-em-estu-
dar-o-processo-de-elaboracao-da-cerveja

http://www.maisumgole.com.br/blogs/inpa-promove-workshop-de-producao-sobre-cerveja-ar-
tesanal-no-bosque-da-ciencia/
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n Enriquecimento do solo por adubação verde

Equipe: Luiz Augusto Gomes de Souza e colaboradores

Problema: Como enriquecer o solo amazônico, considerado bastante pobre em termos 
de nutrientes necessários para a produção agrícola, sem introduzir produtos agrotóxicos 
que degradam o ambiente e comprometem a saúde dos seres vivos?

O que é? Existem plantas que ao invés de apenas consumir nutrientes do solo, auxiliam 
em seu enriquecimento. O uso de diversas espécies de leguminosas tem sido testado 
experimentalmente e indicado excelente potencial para recuperação da fertilidade do 
solo amazônico. Diversas propriedades rurais têm introduzido essas plantas de valor 
aumentando assim a produtividade agrícola dos empreendimentos.

Destaques

• Uso de espécies amazônicas de valor para incorporação e fixação de nutrientes 
no solo

• Produção de material instrucional em forma de cartilha para compartilhamento 
de conhecimento em linguagem acessível aos produtores

• Atendimento a demandas de assessoramento técnico em agro ecologia a pequenos 
produtores

Outras informações disponíveis

http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/943-adubacao-verde-e-tecnica-efi-
ciente-para-aumentar-a-producao-agricola-na-regiao-especialmente-de-hortalicas

http://bdtd.inpa.gov.br/bitstream/tede/2375/5/Dissertacao_Mauricio_Abib_PPGATU_INPA_
completo.pdf

http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/321-inpa-lanca-cartilha-sobre-adu-
bacao-verde-para-pequenos-produtores-rurais-de-areas-de-varzeas-e-de-terra-firme

http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2013/10/adubacao-verde-e-tecnica-eficiente-para-au-
mentar-a-producao
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n Educke

Equipe: Maria Inês Gasparetto Higuchi e colaboradores

Problema: A Reserva Adolpho Ducke, uma das mais 
importantes áreas experimentais do INPA é uma reserva 
florestal localizada ao norte da cidade de Manaus. Nos 
últimos anos tem sofrido crescente pressão urbana por 
parte de bairros instalados em áreas de expansão da ci-
dade, comprometendo sua integridade física, bem como 
a preservação de sua biota.

O que é? O Projeto Educke de Educação Ambiental com 
comunidade estudantil urbana na Amazônia envolve 
crianças e jovens estudantes de escolas públicas estadu-
ais da cidade de Manaus. Busca, a partir do desenvolvi-
mento de oficinas e exposições, sensibilizar alunos do 
ensino fundamental para o cuidado e a preservação da 
Reserva Florestal Ducke.

Destaques

• Foco na educação ambiental em defesa da Reserva 
Adolpho Ducke

• Processo interativo com estudantes da rede pública 
de ensino, em parceria com as diversas secretarias

• Complementação da educação formal de ciências

Outras informações disponíveis

http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/
1229-lapsea-inpa-expoe-projeto-educke-no-espaco-de-cidada-
nia-ambiental

http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noti 
cias/1175-inpa-apresenta-resultados-do-projeto-educke-nas-escolas-de-manaus

http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/1644-lapsea-realiza-oficina-para-
-apresentar-projeto-educke

http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/1780-educke-deve-ter-novas-atividades

http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/1070-inpa-leva-educacao-ambien-
tal-a-escolas-publicas-de-manaus
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n Piradados

Equipe: Kyara Formiga de Aquino e colaboradores

Problema: É preciso conhecer para preservar. Mas como 
veicular o conhecimento científico de um modo que fale ao 
intelecto e emoções dos estudantes?

O que é? Jogo didático interativo e lúdico aborda conheci-
mentos na área de genética e artes da pesca amazônica (Projeto 
PIRADA). Voltado ao público estudantil de ensino fundamen-
tal e médio, tem por objetivo divulgar os resultados obtidos 
em pesquisa realizada no Laboratório Temático de Biologia 
Molecular, e ensinar de forma prática e descontraída, como 
estes bagres de interesse comercial se comportam na natureza.

Destaques

• Forte fator lúdico e interativo permitindo maior en-
gajamento do estudante-brincante

• Forte componente de conhecimento derivado da 
pesquisa científica, sendo compartilhado de forma 
leve e divertida

Outras informações disponíveis

http://www.fapeam.am.gov.br/inpa-lanca-jogo-educativo-sobre-bagres-da-amazonia/

https://www.inpa.gov.br/noticias/noticia_sgno2.php?codigo=919

https://www.inpa.gov.br/noticias/noticia_sgno2.php?codigo=145

http://www.pirada.org/projetos.php

http://www.pirada.org/piradados.php
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n Educação ambiental: Insetos aquáticos

Equipe: Neusa Hamada e colaboradores

Problema: Como preservar o equilíbrio ecológico dos diver-
sos ambientes amazônicos conhecendo os seres que neles 
vivem e sua função sistêmica? Os insetos aquáticos tem um 
papel importante e precisam ser conhecidos e protegidos.

O que é? Metodologia educativa para ensino de biologia 
que explora a fauna de insetos aquáticos e os ambientes 
ocupados por esses organismos. Apresenta a taxonomia, 
biologia e ecologia dessas espécies, por meio de uma série 
de atividades lúdicas e jogos educativos. Reproduz o am-
biente aquático de um igarapé, através de uma maquete 
com insetos construídos em pelúcia e outros materiais, 
em que se pode ver com mais clareza os substratos exis-
tentes e os insetos aquáticos que nele vivem.

Destaques

• Diversas participações em feiras nacionais, inclusive 
em várias edições da Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia em Brasília

• Produção de materiais de exposição e livros infantis 
para divulgação de conhecimentos para o público 
infanto-juvenil

• Equipe consolidada de expositores para uso dos 
materiais produzidos e interação com a sociedade

• Duas versões de apresentação do ambiente dos 
igarapés: uma mais encorpada de tamanho grande 
ambientada em sala inteira, e outra mais compacta 
em forma de maquete transportável que pode ser 
usada em eventos itinerantes

Outras informações disponíveis

http://insetosaquaticos.inpa.gov.br/arquivos/livros/05-O_
mundo_insetos_trilingue.pdf

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Livro-Insetos-Aquaticos.pdf

http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2012/08/estudo-
do-inpa-cataloga-insetos-aquaticos-da-amazonia.html

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0044-596720080001000 
14&script=sci_abstract&tlng=PT

http://www.fapeam.am.gov.br/pesquisa-sobre-insetos-aquaticos-avanca/
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n Escola Verde: Educação com os pé na terra

Equipe: Bianca Galúcio Pereira e colaboradores

Problema: Os agricultores familiares enfrentam o pro-
blema da migração dos jovens para as grandes cidades 
em busca de melhores condições de vida. O compar-
tilhamento de práticas produtivas agro ecológicas, 
podem ser um modo de mostrar às novas gerações de 
crianças que é possível produzir com ganhos adequa-
dos e com qualidade de vida no campo, respeitando-se 
o meio ambiente e preservando a saúde das pessoas

O que é? Ensino de práticas agro ecológicas, destacan-
do-se a importância do cuidado com o meio ambiente 
e com os valores culturais da Amazônia, por meio do 
cultivo de hortaliças, fruteiras e plantas medicinais, 
desenvolvendo tecnologias de baixo custo adaptadas 
para o ambiente escolar como: captação de água da 
chuva, adubo alternativo e aproveitamento integral 
de alimentos.

Destaques

• Construção coletiva de cisterna na escola estadual de Rio Preto da Eva

• Implantação coletiva de horta escolar na escola, envolvendo estudantes, profes-
sores, pais e outros grupos parceiros

• Forte parceria com a secretaria estadual de educação (SEDUC) e com o centro de 
educação tecnológica do Amazonas (CETAM)

• Diversos eventos promovidos em Rio Preto da Eva

Outras informações disponíveis

http://www.mobilizadores.org.br/wp-content/uploads/2014/05/form_cartilha_horta_escolar.pdf

https://www.inpa.gov.br/noticias/noticia_sgno2.php?codigo=755

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/124-533-1-PB.pdf

http://revistas.aba-agroecologia.org.br/index.php/cad/article/view/19556
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n Português sustentável para inclusão social

Equipe: Fernanda Rodrigues Morais de Oliveira e 
colaboradores

Problema: Tendo em vista que o domínio da língua 
é a principal ferramenta para aquisição e domínio do 
conhecimento produzido pela humanidade, como en-
sinar a escrever e expressar-se na língua, manejando 
adequadamente a gramática e ortografia de um modo 
eficiente e simples?

O que é? Esta tecnologia está direcionada, principalmente 
para estudantes da rede pública. Foram desenvolvidas e 
utilizadas três técnicas diferenciadas que fogem do con-
vencional para ensinar português: a Oração na palma da 
mão, o Corpo morfológico e a Cena fotografada.

Destaques

• Diversas oficinas de produção de texto realizadas 
em diferentes eventos no INPA e também no interior 
do estado

• Livro publicado em forma de manual de uso

• Ciclo de oficinas realizadas em escolas públicas, bem 
como capacitação de comunidades indígenas para 
concursos públicos

Outras informações disponíveis

http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/
2466-oficina-portugues-sustentavel-do-inpa-ensina-gramatica-
de-forma-facil-e-rapida

http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/
310-inpa-inicia-minicurso-de-portugues-sustentavel-no-auditorio-do-bosque-da-ciencia

http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/1511-inpa-leva-tecnicas-do-portu-
gues-sustentavel-para-estudantes-do-municipio-de-iranduba-am

http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/2453-inpa-abre-inscricoes-com-
150-vagas-gratuitas-para-a-3-oficina-de-portugues-sustentavel

http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/553-analista-do-inpa-lanca-carti-
lha-portugues-sustentavel



27Denise Machado Duran Gutierrez 
Fernanda Rodrigues Morais de Oliveira

n Ecoethos da Amazônia

Equipe: Maria Inês Gasparetto Higuchi, Genoveva Chagas 
de Azevedo e colaboradores

Problema: A degradação ambiental na Amazônia envol-
ve diversas dimensões e um alto nível de complexidade 
para tomada de decisões que envolvem a busca de de-
senvolvimento sustentável. Como compartilhar com os 
estudantes os aspectos técnicos e éticos envolvidos na 
tomada de decisão quando se procura aliar desenvolvi-
mento e conservação/preservação ambiental?

O que é? Educação ambiental em forma de jogo grupal 
de simulação grupal sobre situações ambientalmente 
dilemáticas na Amazônia, como o uso da água (estação 
água), solo (estação terra), fogo (estação fogo) e quali-
dade do ar (estação ar). Estimula a reflexão crítica sobre 
problemas ambientais e a tomada de decisões responsá-
veis por parte dos participantes.

Destaques

• Participação coletiva obriga o estudante a negociar 
posições e construir argumentos para fundamentar 
a tomada de posição

• Ambientação de alto valor estético que envolve uma 
narrativa complexa sobre as principais questões 
ambientais

• Duas versões de apresentação das estações: uma 
mais encorpada de tamanho grande e outra mais 
compacta em forma de maquete transportável, que 
pode ser usada em eventos itinerantes

• Tecnologia já em processo de apropriação por parte de professores da rede pública, 
a ser usada como ferramenta de ensino

Outras informações disponíveis

http://portal.inpa.gov.br/index.php/ultimas-noticias/2790-ecoethos-daamazonia-do-inpa-pro-
move-atividades-educacionais-com-600-alunos
http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/592-inpa-lanca-projeto-de-educa-
cao-ambiental-ecoethos-da-amazonia
http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/2954-inpa-forma-professores-da-
semed-na-tematica-da-educacao-ambiental-com-o-ecoethos-da-amazonia
http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/3156-inpa-capacita-com-jogo-de-
simulacao-ambiental-180-professores-de-geografia-da-semed
http://portal.inpa.gov.br/index.php/component/content/article?id=2578
http://www.acritica.com/channels/governo/news/pesquisadores-do-inpa-criam-jogo-inspirado-
no-rpg-para-estimular-consciencia-ambiental-no-am
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n Protocolo de avaliação rápida em pequenas bacias da Amazônia central

Equipe: Maria do Socorro Rocha da Silva e colaboradores

Problema: Como leigos e técnicos podem avaliar a qua-
lidade do ambiente com foco na água de forma rápida e 
simples, porém efetiva?

O que é? O Método visa avaliar a qualidade ambiental de 
um curso de água, trecho de rio, de igarapé ou nascentes. 
Esta ferramenta pode ser usada no controle de poluição, 
na disseminação da conscientização ambiental, tanto em 
escolas como por parte de órgãos de gestão ambiental.

Destaques

• Diversas oficinas e atividades de campo realizadas 
como teste piloto em eventos nacionais e regionais 
envolvendo várias áreas da Amazônia

• Alta correlação com resultados de técnicas mais 
complexas de avaliação

• Desenvolvimento de aplicativo para uso com tec-
nologia digital

Outras informações disponíveis

http://portal.inpa.gov.br/index.php/component/content/article?id=2639

http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/2641-universitarios-sao-capacitados-
no-inpa-para-aplicacao-do-protocolo-de-avaliacao-rapida-de-igarapes

http://www.evolvedoc.com.br/sbrh/detalhes-333_indice-de-qualidade-da-agua-de-igarapes-
da-bacia-do-taruma-acu-manausam
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n Aproveitamento de madeiras caídas  
para confecção de pequenos objetos

Equipe: Claudete Catanhede do Nascimento e colaboradores

Problema: Diversas espécies de madeira nobre, de alto 
valor econômico, caem por processos naturais na flores-
ta e ficam inutilizadas gerando a liberação contínua de 
gases de efeito estufa por longo tempo. De outro lado 
as populações do interior do estado enfrenta grande 
dificuldade em ter acesso à renda para sua subsistência.

O que é? Tecnologia que permite o atendimento integra-
do à necessidade de conservação ambiental, redução de 
emissões de gases de efeito estufa e valorização dos ser-
viços ambientais providos por populações tradicionais da 
região. Envolve a utilização de madeira caída, antes que 
apodreça e libere gases nocivos para a atmosfera, para a 
produção de pequenos objetos e instrumentos musicais, 
por meio da marchetaria e outras técnicas. A produção 
de trabalho e renda e o resgate dos símbolos e valores 
de populações tradicionais são centrais nessa tecnologia.

Destaques

• Diversas capacitações realizadas com artesãos indí-
genas e outros grupos

• Moderna oficina de marcenaria implantada no INPA, 
adequada a processos de capacitação grupal

• Oficinas-escola para adolescentes da rede pública 
de ensino implantadas em Manacapuru e Presidente 
Figueiredo com apoio da municipalidade

• Construção de instrumentos musicais, com destaque 
para o ukulelê, e treinamento em teoria e prática mu-
sical de um grupo de adolescentes de Manacapuru, 
compondo assim uma camerata que realizou duas 
apresentações no Teatro Amazonas

Outras informações disponíveis

http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/
2402-inpa-da-inicio-nesta-terca-feira-aos-seminarios-de-estu-
dos-em-tecnologia-social

http://www.fapeam.am.gov.br/com-apoio-da-fapeam-inpa-reali-
za-4o-workshop-de-tecnologia-social-com-foco-na-inclusao-social/

http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2014/08/amazonas-e 
-inpa-inauguram-oficina-escola-de-ukulele
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http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/2224-inpa-expoe-instrumentos-
musicais-da-camera-de-ukulele-confeccionados-com-arvores-caidas-e-residuos-de-construcao

http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/2448-experiencia-empreendedora-
do-ukulele-e-mostrada-na-semana-de-qualidade-de-vida-do-inpa

http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/2907-camerata-de-ukulele-de-ma-
nacapuru-se-apresenta-no-estande-do-inpa-na-sbpc-mg

http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/2220-camerata-ukulele-encanta-o-
-publico-do-teatro-amazonas-e-comemora-os-61-anos-do-inpa
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n Moradias Ecológicas Sustentáveis

Equipe: Ruy A. Sá Ribeiro, Marilene G. Sá Ribeiro e 
colaboradores

Problema: Diante da escassez e altos preços dos ma-
teriais para construção civil disponíveis na Amazônia, 
como gerar produtos sustentáveis e de baixo custo que 
atendam as exigências de resistência, conforto e segu-
rança postas para uso na área?

O que é? Alternativa de construção mista voltada para 
moradias multifamiliares sustentáveis com área de 42,92 
m2 por unidade, dotadas de captação e utilização de 
águas pluviais e estação de tratamento ecológico de esgo-
to. Além dos materiais convencionais utiliza-se o bambu 
de origem amazônica como componente de painéis de 
paredes (revestidos com barro-bambu).

Destaques

• Unidade demonstrativa multifamiliar implantada 
na Reserva Adolpho Ducke serve de alojamento 
para pesquisadores e estudantes durante tempo de 
atividade de campo

• Unidade demonstrativa unifamiliar implantada no 
Bosque da Ciência pode ser visitada pelo público 
em geral e abriga uma unidade de escoteiros mirins

• Tem demonstrado durabilidade, resistência, atrativi-
dade estética e conforto térmico

• Resposta efetiva do INPA para a sociedade de uma 
tecnologia amazônica a ser aplicada em grande es-
cala na construção civil

Outras informações disponíveis

http://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/
bambu-e-uma-opcao-sustentavel-para-construcao-de-casas

http://portalamazonia.com/noticias/em-manaus-pesquisado-
res-produzem-casa-ecologica-de-baixo-impacto

http://portal.inpa.gov.br/index.php/component/content/
article?id=2698

http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noti-
cias/2193-tecnologias-sociais-desenvolvidas-pelo-inpa-sao-
-apresentadas-na-67-sbpc

http://www.habitare.org.br/pdf/relatorios/121.pdf

http://www.habitare.org.br/ConteudoGet.aspx?CD_CONTEUDO=421

http://www.jcam.com.br/noticia-detalhe.asp?n=46893&IdCad=1&IdSubCad=182&tit=So 
lu%E7%F5es%20de%20habita%E7%E3o%20sustent%E1vel
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n Placas de biocompósito para construção civil e de móveis

Equipe: Fernando Lemos Almeida e colaboradores

Problema: Resíduos das cerrarias poluem o meio am-
biente quando são descartados em grande escala, no 
entanto, esses resíduos têm elementos de grande valor 
para compor biocompósitos que podem ser aproveitados 
para confecção de placas de uso em diversas construções.

O que é? Produto à base de cimento e madeira de rápido 
crescimento. Contribui para reduzir a pressão por desmata-
mento e prover a construção civil de material de excelente 
resistência e durabilidade, composto de partículas de 
madeiras misturadas com cimento resultando em peças 
de aparência agradável, semelhante à placas de cerâmica.

Destaques

• Matéria prima acessível

• Testes com resultados bastante positivos e protótipos 
construídos

• Material de grande usabilidade

• Contribuição no aproveitamento de resíduos para 
formulação de produtos de valor agregado

Outras informações disponíveis

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/18153510/tecnologia-de-placas-para-cons 
trucao-civil-e-moveis

https://www.inpa.gov.br/noticias/noticia_sgno_versao_impressao.php?codigo=2501

http://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/produto-apresentado-na-semana-de- cien-
cia-e-tecnologia-e-alternativa-para-a-industria-da-construcao-civil-do-am
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n Aproveitamento de galhos para construção de móveis artesanais

Equipe: Jadir de Souza Rocha e colaboradores

Problema: Como aproveitar os recursos não madeireiros 
disponíveis na floresta para geração de renda sem pro-
duzir impacto e degradação ambiental?

O que é? Aproveitamento de resíduos em forma de galhos 
de árvores na fabricação de móveis rústicos, visando a 
valorização do conceito resíduo florestal, da criatividade 
dos artesãos e escultores da Amazônia e criação de um 
polo madeireiro na região direcionado ao aproveitamento 
de galhos.

Destaques

• Galhos abandonados da floresta podem ser destina-
dos a fins úteis, evitando o lançamento na atmosfera 
de gases de efeito estufa resultantes da decomposição 
de matéria orgânica.

• Geração de renda com alto valor agregado resultante 
da elaboração de peças únicas de valor artístico

• Uma das peças foi cedida como presente para a coroa 
inglesa por ocasião da visita de diplomatas ingleses 
no Bosque da Ciência

• Unidades demonstrativas expostas em acervo perma-
nente na Casa da Ciência do Bosque da Ciência - INPA

Outras informações disponíveis

http://fas-amazonas.org/2012/07/inpa-e-fas-desvendam-um-espaco-novo- e-promissor-na-pro-
ducao-a-partir-de-materias-primas-regionais/

http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/2657-entrega-do-premio-sa 
muel-benchimol-2016-acontece-em-belem-do-para

http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/2658- pesquisador-do-inpa-recebe- 
premio-samuel-benchimol-projetos-de-natureza-economica-tecnologica
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n Semeando conhecimento e beleza através de sementes amazônicas

Equipe: Isolde Ferraz e colaboradores

Problema: Como aproveitar os insumos da floresta em 
pé gerando riquezas diversas sem comprometer o equi-
líbrio ecológico mantendo os serviços ambientais que a 
floresta nos fornece?

O que é? O aproveitamento de sementes amazônicas para 
produção de artesanatos e biojóias consiste em uma forma 
sustentável de uso da biodiversidade para geração de renda 
e afirmação da cultura regional. O conhecimento científico 
sobre a diversidade e propriedades das sementes é posto 
a serviço de grupos de pequenos produtores e artesãos.

Destaques

• Presença em diversas feiras e mostras regionais

• Realização de oficinas para construção de biojoias

• Apoio de discentes da pós-graduação e de iniciação científica

Outras informações disponíveis

http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/2303-semana-nacional-de-ciencia- 
e-tecnologia-do-inpa-apresenta-alternativas-para-problemas-ambientais
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n Palmhaste: Ferramenta para coleta de frutos de palmeiras

Equipe: Afonso Rabelo, Felipe França e Gláucio Belém 
da Silva

Problema: Como coletar frutos de palmeiras altas com 
segurança e maior conforto diminuindo as perdas de 
frutos?

O que é? Trata-se de uma ferramenta para coleta efi-
ciente e segura de frutos de palmeiras de altura até 18 
metros. Apresenta como vantagens a maior sustentação 
e equilíbrio no processo de coleta permitindo assim: 1. a 
prevenção de acidentes, 2. a exaustão dos trabalhadores, 
3. a melhor manutenção da integridade dos frutos, e 4. o 
consequente melhor aproveitamento das polpas.

Destaques

• Tecnologia de muito interesse dos extrativistas e 
produtores de frutos de palmeira

• Diversas unidades vendidas para organizações 
sociais para uso nas Reservas de Desenvolvimento 
Sustentável no Amazonas

• Vantagens multissetoriais: saúde, prevenção de aci-
dentes, economia, qualidade de vida, etc.

Outras informações disponíveis

http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/
2299-inpa-realiza-oficina-sobre-uso- da-ferramenta-de-coleta-
-para-cachos-de-frutos-para-ajudar-no-extrativismo-sustenta-
do-na-amazonia

http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/
3013-oficia-da-semana-de-c-t-do-inpa-apresenta-ferramenta-
-para-colheita-de-cachos-de-palmeiras

http://amazonia.org.br/2015/10/inpa-realiza-oficina-sobre-uso-
de-ferramenta-de-coleta-para-cachos-de-frutos-de-palmeiras/

http://frutasnativasdaamazonia.blogspot.com.br/2015/05/
ferramentas-para-coleta-de-cachos-de-20.html

https://www.youtube.com/watch?v=1VqQcbzuScA

https://www.youtube.com/watch?v=XQ6BxrdtQR8

http://fas-amazonas.org/2017/12/parceria-do-inpa-com-a-fas-
-leva-ferramenta-de-colheita-de-acai-para-extrativistas/

http://frutasnativasdaamazonia.blogspot.com.br/2015/10/
tecnicos-do-inpa-capacitam-comunitarios.html?m=1
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n Óleo de buriti para a indústria de cosméticos  
a partir da produção da farinha

Equipe: Claudia Blair e Paulo de Tarso Sampaio

Problema: Como aproveitar os recursos da floresta rica 
em buritis para produzir um produto de alto valor agre-
gado e de interesse da indústria cosmética?

O que é? O projeto volta-se para a capacitação de pro-
dutores rurais de comunidades do interior do Amazonas 
em Silves, para o manejo participativo do buriti e para a 
produção de farinha como matéria prima para extração 
de óleo, de interesse da indústria de cosméticos.

Destaques

• Envolve forte componente de organização comunitária

• Parcerias com outras organizações locais e grupos 
organizados da sociedade civil

• Projeto de tecnologia social certificada pela Fundação 
Banco do Brasil em 2013

• Desenvolvimento de tecnologias para aproveitamento  
da biodiversidade vegetal amazônica

• Oferta de alternativas econômicas para comunidades rurais

• Capacitação para produção e comercialização da farinha de buriti 

• Produção de cartilhas informativas

Outras informações disponíveis

http://ambientalvidafeliz.blogspot.com.br/2015/09/oleo-de-buriti-para-industria-de.html

http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/951-projetos-do-inpa-sao-certifica-
dos-pela-fundacao-banco-do-brasil-como-tecnologias-sociais

http://www.fapeam.am.gov.br/grupos-sociais-e-pesquisadores-debatem-a-promocao-de-tecno-
logias-sociais-no-amazonas/
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n Geração de trabalho e renda pelo processamento  
de pescados para aproveitamento integral

Equipe: Nilson Luiz de Aguiar Carvalho e colaboradores

Problema: Há um enorme desperdício de resíduos de 
valor proveniente do tratamento dado ao pescado, em 
especial seu couro. Ao mesmo tempo, a produção de 
diversos produtos alimentícios derivados da carne pode 
ser bastante simples e nutritiva, o que indica grande 
potencial para a geração de renda.

O que é? A produção de derivados do pescado pode ser 
de simples preparo e gera trabalho e renda para grupos de 
pequenos produtores, que não contam com recursos tec-
nológicos industriais. Na área alimentar são produzidos 
linguiças, hambúrgueres e picadinhos. O processamento 
do couro dos peixes regionais permite a confecção de 
diversos objetos de grande valor econômico e potencial 
para inclusão social.

Destaques

• Região amazônica tem vocação natural para a pesca 
e produção de derivados de pescado

• Grande mercado local consumidor 

• Diversas capacitações realizadas com grupos de 
pequenos produtores de pescado em diferentes lo-
calidades da Amazônia

• Produtos apresentados em diversas edições da Feira 
Internacional da Amazônia

Outras informações disponíveis

http://imirante.com/maranhao/noticias/2003/12/05/processamento-de-pescado-atrai-empre-
endedor.shtml

https://www.inpa.gov.br/noticias/noticia_sgno2.php?codigo=237

http://redessan-unasul.com.br/tecnologias-sociais/aproveitamento-dos-residuos- do-beneficia-
mento-do-pescado-para-elaboracao-de-co-produtos/

https://www.amazonas.am.gov.br/2011/06/1-encontro-de-negcios-sobre-resduos- de-pescado-
-encerra-com-indicativo-de-lei/
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n Solução de cravo-da-índia no controle do mosquito da dengue

Equipe: Eunice da Silva Medeiros e Wanderly Pedro Tadei

Problema: Como controlar a proliferação massiva de 
mosquitos da dengue que ocorrem em áreas urbanas 
e rurais sem prejudicar o meio ambiente, protegendo a 
saúde das pessoas?

O que é? Uso do cravo-da-índia, que contém eugenol, 
em forma de solução aquosa, como larvicida e adulticida 
para o combate ao mosquito da dengue nos vasos do-
mésticos. Preparo simples, com materiais de baixo custo, 
fácil acesso e alta efetividade e durabilidade coopera para 
a proteção dos ambientes em que classicamente se dá a 
proliferação do vetor.

Destaques

• Projeto certificado pela Fundação Banco do Brasil 
em 2013

• Diversas oficinas realizadas na Amazônia

• Folders informativos produzidos e utilizados em 
diversos eventos

• Modo de preparo simples, barato e efetivo

Outras informações disponíveis

https://www.inpa.gov.br/arquivos/Cartilha_para_controle_da_Dengue_ CRAVO_DA_INDIA.pdf

http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2013/03/no-amazonas-inpa-descobre- que-cravo-
da-india-mata-larvas-da-dengue.html

http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2013/03/cientistas-do-inpa-desenvolvem- um-insetici-
da-feito-com-cravos-da-india.html

http://www.canalciencia.ibict.br/pesquisa/0266-Cravo-da-india-contra-dengue-e-malaria.html
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n Cal e cloro no controle do mosquito da dengue

Equipe: Wanderly Pedro Tadei e colaboradores

Problema: As Lages dos prédios em construção, que 
permanecem longos meses descobertas, são grandes 
criadouros dos mosquitos que causam a dengue e outras 
doenças tropicais. Como eliminar esses criadouros?

O que é? Método de controle do mosquito da dengue 
que se prolifera em poças de água depositadas em lajes 
e outros locais. Através de procedimento simples, de 
baixo custo e fácil utilização se consegue o controle 
dos mosquitos. Para compor a mistura usamos cal para 
pintura; e cloro orgânico, usados na manutenção das 
águas das piscinas.

Destaques

• Diversas oficinas realizadas na Amazônia

• Folders informativos produzidos e utilizados em 
diversos eventos

• Modo de preparo simples, barato e efetivo.

• Treinamentos para construtores realizados em can-
teiros de obras de grandes companhias construtoras 
de Manaus

Outras informações disponíveis

http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/
2412-inpa-mostra-em-canteiro-de-obra-o-uso-da-mistura-cal-e-
cloro-no-combate-a-dengue

https://www.inpa.gov.br/arquivos/Cartilha_para_controle_
da_Dengue_Metodo_Cal_Cloro.pdf

https://www.inpa.gov.br/noticias/noticia_sgno2.php?codigo=1919

http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/2408-inpa-capacita- trabalhadores-
da-construcao-civil-no-combate-ao-mosquito-aedes-aegypti

http://radios.ebc.com.br/jornal-da-amazonia-1a-edicao/edicao/2015-12/policia-federal-em-rorai 
ma-deflagra-operacao-para

https://www.bonde.com.br/saude/noticias/mistura-de-cal-e-cloro-ajuda-no-combate-a-den-
gue-173405.html
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