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Estudantes da UFRGS criam projeto para eliminar agrotóxico da água 
Filtro-boia tem microrganismos programados biologicamente para degradar resíduos de glifosato 
presentes na água de rios e lagos. Para dar sequência ao trabalho, equipe pretende participar da 
maior competição de biologia sintética do mundo, nos Estados Unidos. 
Por G1 RS 

Estudantes da UFRGS contam com apoio para realizar projeto 'filtro-boia' 

G1 RS 
Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul criaram um projeto para eliminar o agrotóxico da 
água. O GlyFloat é um filtro-boia com microrganismos 
programados biologicamente para degradar resíduos de 
glifosato na água. 
O projeto foi desenvolvido pela Equipe de Biologia 
Sintética da UFRGS, que reúne 18 estudantes dos 
cursos de Biotecnologia, Biologia, Jornalismo, 
Engenharia Física e Design de Produto. 
O glifosato é um agrotóxico frequentemente utilizado na 
produção agrícola e está presente nos rios e lagos do 
país. Segundo os estudantes, já foram encontradas concentrações desse produto em quantidades até 
cinco vezes maiores do que em rios europeus. 
O protótipo de filtro que a equipe prepara pode reduzir a presença de agrotóxicos na água. 
‘‘Dentro das nossas pesquisas, a gente descobriu que existe um uso excessivo de defensivos agrícolas 
como o glifosato na região, e esses defensivos, devido ao mau uso, se acumularam nas nossas águas. 
Isso tem um enorme impacto na flora e na fauna da região’’, explica a estudante de Biotecnologia 
Deborah Schafhauser, uma das integrantes da equipe. 
‘‘A fim de resolver esse problema, nós descobrimos uma maneira de produzir uma bateria segura e 
capaz de usar esse glifosato como fonte de nutriente para ela mesma. E, então, ela consegue limpar 
esse produto da água, assim como seus derivados também tóxicos’’, complementa a estudante. 
 
O projeto foi criado pela Equipe de Biologia Sintética da 
UFRGS que reúne 18 estudantes. — Foto: Arquivo pessoal 
Saiba como funciona: 
Saiba como vai funcionar o filtro-boia — Foto: Alunos da 
UFRGS/Divulgação 
Campanha na internet 
Para poder dar prosseguimento ao trabalho, o grupo pretende 
participar da edição de 2019 da International  



 
Genetically Engineered Machine Competition (iGEM), em 
Boston, nos Estados Unidos, considerada a maior 
competição de biologia sintética do mundo. 
Para participar da iGEM 2019, a equipe precisa, até 31 de 
março, pagar uma taxa de inscrição, que tem um custo de 
5 mil dólares (aproximadamente R$ 20 mil). Esse valor 
constitui um fundo que, posteriormente, será utilizado 
para financiar todos os materiais necessários para a 
realização dos projetos. 
A equipe precisa agora custear a inscrição e para isso os 
alunos realizam uma campanha de financiamento 
coletivo na internet, aberta até o dia 20 de março. 
Competição internacional 
A competição faz parte de um dos mais concorridos 

programas da International Genetically Engineered Machine, fundação independente sem fins lucrativos 
dedicada à educação e à competição, ao avanço da biologia sintética e ao desenvolvimento de uma 
comunidade científica aberta e colaborativa. 
Os resultados dos trabalhos realizados no âmbito do concurso serão apresentados em Boston, Estados 
Unidos, entre 31 de outubro e 4 de novembro, momento em que se promoverão encontros de equipes de 
universidades de todo o mundo. Inicialmente, a competição era exclusivamente para alunos de 
graduação, mas hoje conta com divisões especiais para alunos de ensino médio, empreendedores e 
programadores de software. 
O objetivo é a criação de dispositivos inovadores que permitam a solução de problemas relevantes para 
a sociedade, seja na área da saúde, dos biocombustíveis, da preservação ambiental, da produção de 
alimentos e de manufaturas, entre outros. 
No Brasil, já participaram desta competição equipes da Universidade Estadual Paulista (Unesp), da 
Universidade de São Paulo (USP), da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), da Universidade 
Federal de São Carlos (Ufscar) e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A equipe da 
UFRGS pode ser a primeira participante do Sul do país. 

 
Equipe pretende criar um protótipo de filtro de águas. — Foto: 
Arquivo pessoal 

https://benfeitoria.com/igemUFRGS2019?fbclid=IwAR2lu8kdwldfAguLnD9Nrlvrq-QRJ3NiNrTWZR_sAfQWR4Y5LHBWwINltTU
https://benfeitoria.com/igemUFRGS2019?fbclid=IwAR2lu8kdwldfAguLnD9Nrlvrq-QRJ3NiNrTWZR_sAfQWR4Y5LHBWwINltTU
https://benfeitoria.com/igemUFRGS2019?fbclid=IwAR2lu8kdwldfAguLnD9Nrlvrq-QRJ3NiNrTWZR_sAfQWR4Y5LHBWwINltTU
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Filmes vencedores do Oscar deste ano são exibidos na Ufam 
'Roma', 'A Favorita' e 'Green Book: O Guia' têm sessões gratuitas nesta semana. 
Por G1 AM 

17/03/2019 17h24  Atualizado há 16 horas 
 

Cena do filme mexicano 'Roma' — Foto: Divulgação 

Esta semana o Cine Vídeo Tarumã dedica sua 
programação para os filmes que receberam prêmios na 
última edição do Oscar. O projeto irá exibir os 
vencedores dos prêmios de Melhor Direção, Melhor Atriz 
e Melhor Filme, respectivamente, nos dias 18, 20 e 22. 
As sessões são gratuitas e ocorrem sempre às 12h30 no 
auditório Rio Negro, localizado no hall do IFCHS, na UFAM. 
Na segunda-feira, (18) o projeto exibirá "Roma", filme que recebeu os prêmios de Melhor Direção, 
Fotografia e Filme Estrangeiro na cerimônia, além de outras sete indicações. O filme é dirigido por 
Alfonso Cuarón, de sucessos como "Gravidade" e "Filhos da Esperança". A história é baseada na 
infância do cineasta. No longa, acompanhamos a vida da doméstica Cleo, de descendência indígena, 
que trabalha para uma família de classe média alta no bairro Roma, na Cidade do México. 
Olivia Colman discursa após receber o Oscar de Melhor Atriz por 
'A Favorita' — Foto: Mike Blake/Reuters 
Na quarta-feira (20) é a vez de exibir "A Favorita", do cineasta 
grego Yorgos Lanthimos. Conhecido pelos filmes "O Lagosta" e 
"Dentes Caninos", Lanthimos dessa vez investe na corte da 
Rainha Anne da Inglaterra. O filme se passa no início do século 
18 e reflete as contradições e excessos da corte de Anne, onde 
esta entra em conflito para escolher quem será sua favorita. O 
filme conta com a vencedora do Oscar de Melhor Atriz, Olivia 
Colman, além de Rachel Weisz e Emma Stone. 
Emma Stone, Olivia Colman e Rachel Weisz em detalhe do 
cartaz de 'A favorita' — Foto: Divulgação 
Na sexta-feira (22), o projeto encerra sua programação com 
vencedor do Oscar de Melhor Filme, "Green Book: O Guia". 
Dirigido por Peter Farrelly e com os atores Viggo Mortensen e 
Mahershala Ali nos papéis principais, o filme conta a história da 
amizade entre Tony "Lip" e Don Shirley. Shirley é pianista e é 
convidado para uma turnê pelo sul racista norte-americano. Ele 
chama o igualmente racista Tony "Lip" para ser seu motorista, 
mas a viagem acaba mudando as concepções deste último. 
Além do prêmio de Melhor Filme, "Green Book" recebeu os 



 
Oscars de melhor roteiro original e ator coadjuvante para Mahershala Ali. 

Viggo Mortensen e Mahershala Ali em 'Green Book: 
O Guia' — Foto: Divulgação 
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“No vestibular, os primeiros lugares sempre eram do Colégio Estadual” 
  
Instituição que teve alunos renomados como o escritor 
Thiago de Mello, o professor Mário Ypiranga Monteiro, o 
economista Osíris Silva e o ex-vice-governador Samuel 
Hanan, o Colégio Estadual D. Pedro II completou 150 
anos na última quinta-feira, dia 14 de março. 
Com uma história que se confunde com a do 
Amazonas, por ser o primeiro colégio do estado, foi na 
comemoração dos 100 anos de fundação que os 
primeiros grandes resultados de ensino começaram a 
ser registrados. 

Diretor  do Colégio Estadual no ano de seu centenário em 1969, o professor Manoel do Carmo Chaves 
Neto, conhecido como Maneca, hoje com 74 anos, relembra a época. 
Foi durante sua gestão que o Estadual passou a ser protagonista nas aprovações no vestibular para a 
Universidade do Amazonas- UA ( hoje Ufam). 
“No ano de seu centenário, em 1969, o Colégio Estadual passou a ser protagonista nas aprovações no 
vestibular para a (UA), Universidade do Amazonas, hoje Ufam”, destaca Maneca. 
Foi também com Maneca que as fronteiras da instituição se alargaram para contemplar o esporte. 
“Com o Colégio Estadual gozando de elevado prestígio e começamos a expandir a atuação para o 
esporte que passou a protagonizar importantes momentos no desporto estudantil de sua época”, conta, 
com orgulho. 
E no desfile de 5 de setembro de 1969, um marco inédito: 
“Desde os seis primeiros alunos foi contada no decorrer da apresentação do Colégio, com a evolução do 
fardamento nas diversas épocas e as alegorias que o Colégio apresentou em anos anteriores na frente 
dos desfiles. Foi um trabalho muito bonito e enriquecedor para todos nós”. 
Confira trechos da entrevista com o professor Maneca, concedida ao BNC Amazonasneste sábado, dia 
16. 
  
1. Como foi administrar e preparar o Colégio Estadual para o seu centenário, em 1969? 
Eu fui convidado pelo professor Bartolomeu Dias, então diretor do [escola estadual] Sólon de Lucena, a 
assumir, em  1968, a vice-diretoria do Colégio Estadual. O Professor Bartolomeu Dias era um nome 
bastante respeitado na Educação do Amazonas e estava fazendo um trabalho de excelência no Sólon de 
Lucena quando foi convidado para assumir a a diretoria do Colégio Estadual (ficaria na diretoria de 
ambos os colégios), tendo aceitado na condição de eu ser seu vice-diretor no Estadual. Assim se deram 
os fatos. Assumi a vice-diretoria do Colégio Estadual em meados de 1968 e como os resultados foram 
bons, assumi definitivamente a diretoria em 1969, o ano de centenário. 
Naquela época era preciso fazer um trabalho de reconstrução da imagem do Colégio Estadual, 
melhorando sua eficiência, então passei a reunir com os professores mensalmente a fim de detectar os 
problemas e corrigi-los. Começamos implementando uma política para que todos os tempos de aula 
fossem, de fato, ministrados aos alunos e que o conteúdo programático das matérias fosse abordado em 
sua plenitude em sala de aula, cumprindo a programação. 



 
  
“Com o Colégio Estadual gozando de elevado prestígio, começamos a expandir a atuação para o 
esporte que passou a protagonizar importantes momentos no desporto estudantil de sua época.” 
  
Os resultados foram aparecendo, e no ano seguinte, em 1969, assumi de maneira efetiva a diretoria do 
Colégio Estadual e seguimos com essa política em busca da excelência levando este conceito até às 
últimas consequências ao ponto de, como diretor, chegar a dar aula de matemática no lugar de 
professores que eventualmente não compareciam. Com isso, consegui sensibilizar os colegas a não 
faltar porque era constrangedor para eles o diretor dar aula de matemática em seu lugar. 
Chegamos ao ano do centenário, 1969, com o Colégio Estadual gozando de elevado prestígio e 
começamos a expandir a atuação para o esporte que passou a protagonizar importantes momentos no 
desporto estudantil de sua época. 
No ano de seu centenário, em 1969, o Colégio Estadual passou a ser protagonista nas aprovações no 
vestibular para a (UA), Universidade do Amazonas, hoje Ufam. 
  
O que podia ser celebrado naquela época, período da ditadura militar no Brasil? 
Olha, os colégio tinham liberdade ampla para implantar o seu ensino. Não havia interferência dos 
militares no nosso ensino. Sempre fui muito bem tratado pelos militares, com respeito e dignidade. 
Sempre me convidavam para as solenidades nos quarteis e nos eventos por eles realizados. Havia 
respeito mútuo. 
  
No que a rotina de funcionários e alunos se diferenciava dos dias atuais? 
No Colégio Estadual exigíamos uma aplicação maior dos estudantes para que mais tarde eles 
galgassem sucesso. 
  
Quais os três momentos mais marcantes que o Colégio Estadual viveu durante a sua  
administração? 
Pontuando, podemos dizer que primeiro trabalhamos a reconstrução da imagem do Colégio Estadual, 
em seguida implantamos política de ensino, passamos a investir no esporte, tudo isso junto vai resultar 
em bons resultados, que levam, por exemplo, à aprovação de nossos alunos nos exames de 
vestibulares. Nossos alunos passaram a ser protagonistas no quesito aprovação na Universidade do 
Amazonas. 
  
“Acredito que naquela época o ensino era melhor devido ao sistema, havia maior exigência do sistema.” 
  
Com relação ao Centenário do Colégio Estadual, ocorrido em minha gestão, posso dizer que o ponto alto 
da festa do Centenário foi o desfile de 5 de Setembro quando os professores fizeram ampla pesquisa em 
torno dos cem anos de história e a reproduziram através do desfile na Eduardo Ribeiro. A história do 
Colégio desde os seis primeiros alunos foi contada no decorrer da apresentação do Colégio, com a 
evolução do fardamento nas diversas épocas e as alegorias que o Colégio apresentou em anos 
anteriores na frente dos desfiles. Foi um trabalho muito bonito e enriquecedor para todos nós. 
  
Como a educação da época se diferenciava da educação atual? Na sua opinião, o  que mudou, 
seja para melhor ou para pior? 
Fiquei na direção do Colégio estadual até fevereiro de 1973 e, ao sair, assumi a diretoria de ensino da 
Escola Técnica Federal do Amazonas (antiga Etfam, hoje, Ifam – Instituto de Federal de Educação do 
Amazonas). Acredito que naquela época o ensino era melhor devido ao sistema, havia maior exigência 
do sistema. Mas havia resultado positivo. Os melhores alunos saíam das escolas públicas. 
  
Quais ilustres amazonenses foram alunos durante a sua administração, ou até mesmo antes e 
depois, em especial, da política? O senhor teve contato direto com eles? Lembra-se de algum 
episódio relevante? 
Os melhores alunos sempre se destacam, por exemplo, nos exames vestibulares. Via de regra, os 
primeiros lugares sempre eram do Colégio Estadual. Eu me recordo de nomes como Nelson Hanan, que 
se destacou no campo da pesquisa nos Estados Unidos. Temos no campo político, Samuel Hanan, ex-
vice governador e que também foi secretário de Fazenda. Mas temos muitos professores destaques no 
nosso Estado oriundos do Colégio Estadual, como por exemplo, Manoel Octavio Rodrigues de Souza, 



 
lecionava História Geral. O Mário Ypiranga Monteiro, professor de Geografia, História, um dos grandes 
nomes do Amazonas, que dá nome a uma de nossas principais avenidas em Manaus. E o professor 
Farias de Carvalho (Carlos Farias Ouro de Carvalho), que ministrava aulas de Língua Portuguesa e 
Literatura e foi um jornalista destacado, tendo contribuído com grandes jornais da época. 
  
“Os melhores alunos saíam das escolas públicas” 
  
O Colégio Estadual completa 150 anos de existência em 2019. O que o senhor espera que seja 
feito pela  instituição por parte de gestores, alunos e poder público? 
Espero que o Colégio Estadual ofereça uma boa qualidade de ensino e que possamos continuar 
formando gerações que contribuam com o desenvolvimento do ensino do nosso Estado, como fazíamos 
na época do Centenário. E, que os professores continuem atuando com o mesmo entusiasmo e 
dedicação dos de minha época. 
  
Foto do Centenário: Arquivo/Professor Maneca.  Da esquerda para à direita: Aloisio Nogueira de Melo, 
Júlio Silva, Ernani Barbosa, Manoel Chaves Neto, Francisco Sales Evangelhista, Patriarca ,Claudio 
Chaves e Tu de Moutinho da Costa Filho. 
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Ex-reitores criticam projeto que desmembra Ufam em três universidades 
Para Nelson Fraiji, mudança irá reduzir drasticamente a capacidade de atuação nas microrregiões onde 
serão constituídas. Hidembergue Frota afirma que projeto é desmonte da interiorização da 
Ufam15/03/2019 às 20:43 - Atualizado em 15/03/2019 às 22:26 

 
Foto: Arquivo/AC 
acritica.comManaus (AM) 
Dois ex-reitores da Universidade Federal do Amazonas 
(Ufam), Nelson Fraiji e Hidembergue Frota, criticam o 
projeto que prevê o desmembramento da instituição em 
três universidades federais no Estado, proposto por meio 
da mensagem presidencial nº 799 de 28/12/2018. 
Nelson Fraiji, que foi reitor de 1994 a 1997, classifica a 
proposta como “absolutamente equivocada, 
profundamente demagógica e literalmente deslocada do 
propósito de solucionar os problemas de capacitação e 

investigação que temos que resolver”. Para Hidembergue, se aprovado e implementado, o projeto 
significa o desmonte da Ufam. 
A criação de duas universidades, a Universidade Federal do Médio e Baixo Amazonas e a Universidade 
Federal do Médio e Alto Solimões, pelo desmembramento da Ufam, veio ao apagar das luzes da gestão 
do ex-presidente Michel Temer, desconsiderando a autonomia didático-científica, administrativa e de 
gestão financeira e patrimonial garantida constitucionalmente à Ufam, apontam os docentes. 
No entendimento de Nelson Fraiji, em vez de potencializar todo o esforço até aqui implementado pela 
Ufam, a mudança irá reduzir drasticamente a sua capacidade de atuação nas microrregiões onde serão 
constituídas, dado que as novas instituições não terão a capacidade docente e de infraestrutura 
dispostas hoje na universidade para lidar com o largo espectro da formação de nível superior, assim 
como para os desafios da pesquisa e da extensão. 
“A pulverização das estruturas da Ufam, com a proposta de criação das novas universidades, reduz e 
amesquinha a função institucional de cada uma das universidades propostas dada a sua estrutura 
reduzida e precária, tanto no sentido da infraestrutura quanto do quadro docente”, adverte ele, que é 
médico hematologista. 
Além disso, observa Fraiji, está predisposto a estas futuras universidades serem meros produtores de 
diplomas nas áreas restritas às dos cursos que já estão instituídos e sem a integração da formação 
acadêmica com a pesquisa e extensão. 
“Na proposta está determinada que não haverá aumento de despesas e, por isso, os recursos estarão 
congelados ao que ela possui na sua criação, o que indica o objetivo de elevar o número de matriculas a 
qualquer custo, para alcançar o previsto no Plano Nacional de Educação: expandir as matriculas de nível 
superior no setor público em 40 % ao ano para que a meta seja atingida até o ano de 2024”, explica. 
Outro aspecto é o fato desta proposta não ser discutida e ainda ser exclusiva da Ufam, deixando as 
demais universidades da região fora. “A Universidade Federal do Pará (UFPA) também compartilha de 
muitos problemas semelhantes aos da Ufam, na esfera da formação de seus jovens e nos desafios da 



 
pesquisa, com o nosso estado. Então, porque esta brilhante ideia não foi proposta para fatiar a UFPA?”, 
questiona o ex-reitor. 
Desmonte 
Outro crítico do projeto é professor Hidembergue Ordozgoith Frota, que foi reitor da Ufam por dois 
mandados, entre 2001 e 2009. De acordo com ele, não se trata apenas de um simples 
desmembramento, mas do desmonte do processo de interiorização vitorioso de mais de quatro décadas 
da Ufam. 
“Os recursos que ora o MEC pretende despender para realizar o mesmo que a Ufam já vem realizando 
nas regiões do médio e baixo Amazonas e do médio e alto Solimões, seriam melhor usados na 
implantação de duas novas unidades acadêmicas no alto rio Negro e na calha do rio Juruá”, afirmou 
Hidebergue. 
Para ele, se a Ufam pudesse contar com esses recursos, poderia ser dada continuidade ao processo de 
interiorização na instituição, que tem se mostrado capaz de realizar essa missão, e atenderia aos jovens 
amazonenses das regiões que ainda não têm acesso aos cursos de nível superior. 
Ao destacar a vocação amazônica da Ufam, Hidembergue, que é professor titular do Departamento de 
Física/ICE, lamenta a iniciativa do Poder Executivo, e a aparente anuência da Reitoria. “O jogo já foi 
jogado, a portões fechados, sem a presença de seus principais players, o Conselho Universitário, órgão 
máximo de deliberação da Universidade, a comunidade universitária e a sociedade amazonense”, 
afirmou. 
Ao destacar como fato natural que todos os amazônidas sejam favoráveis à criação de novas 
universidades federais no Estado, Hidembergue sugere que se dê prioridade à criação de novas 
oportunidades de curso superior nas mesorregiões cujas populações ainda não estejam assistidas por 
instituições federais de ensino superior. Como por exemplo, na Mesorregião Norte Amazonense, onde se 
inclui o município de São Gabriel da Cachoeira, no Alto rio Negro, e na Mesorregião do Sudoeste 
Amazonense, na qual se situa o município de Eirunepé, no rio Juruá. 
Para Hidembergue, entretanto, as “novas universidades” se destacam pela criação de novos cargos 
comissionados e funções gratificadas, no total de 324 cargos, o que corresponde a uma despesa para o 
contribuinte de mais de R$10 milhões anuais. 
“Em contraste com esse alto custo operacional para o aumento da máquina administrativa, o MEC nada 
oferece de investimento em infraestrutura para a criação de novos campi associados a essas novas 
universidades”, disse o ex-reitor. 
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Governo retira de tramitação proposta da área educacional elaborada por gestão Temer 
18 DE MARÇO DE 2019 
 
O governo decidiu retirar de tramitação o Projeto de Lei 11279/19, que atualmente aguarda análise na 
Câmara dos Deputados. A mensagem de retirada, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada 
nesta segunda-feira (18) no Diário Oficial da União, não informa as razões do governo. 

O projeto foi elaborado pela gestão Michel Temer. O texto trata de diversos temas ligados à 
administração da educação pública federal. Entre outros pontos, cria duas universidades a partir do 
desmembramento da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), acaba com o mestrado e doutorado 
acadêmicos nos institutos federais e com a cota de 20% das vagas para formação de professores da 
educação básica. Cria ainda o conceito de “matrícula-equivalente” para calcular a participação do ensino 
médio nos institutos federais. 

O projeto foi muito criticado por especialistas e representantes sindicais da educação pública, que 
alegam que ele fragiliza os institutos federais. Em fevereiro, estudantes do ensino técnico se reuniram 
com membros da Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos Federais para discutir a proposta. 

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/572130-PROJETO-CRIA-DUAS-UNIVERSIDADES-FEDERAIS-NO-INTERIOR-DO-AMAZONAS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/572685-FEDERACAO-NACIONAL-DOS-ESTUDANTES-EM-ENSINO-TECNICO-REIVINDICA-INVESTIMENTOS-EM-EDUCACAO.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/572685-FEDERACAO-NACIONAL-DOS-ESTUDANTES-EM-ENSINO-TECNICO-REIVINDICA-INVESTIMENTOS-EM-EDUCACAO.html
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Novas alternativas para produção de laranja são desenvolvidas em pesquisa no AM 
Por  Redação 

O Amazonas produz cerca de 385 milhões de laranjas e 
exporta parte dessa produção para Roraima- foto: 
divulgação/Assessoria 
O Amazonas produz cerca de 385 milhões de laranjas e 
exporta parte dessa produção para Roraima. Com o 
objetivo de oferecer possibilidades da produção de 
outras variedades de laranjeiras e adaptá-las ao 
processo de cultivo local,  pesquisa científica apoiada 
pela a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas (Fapeam) é realizada pelo agrônomo e 
doutor em botânica José Ferreira, da Universidade 
Federal do Amazonas (Ufam). 

O estudo pretende avaliar combinações de copas e porta-enxertos com alto potencial de adaptabilidade 
ao ambiente, resistência a pragas e doenças, além de oferecer variedades do fruto ao citricultor. 
Conforme o pesquisador, as combinações que apresentarem um bom desempenho no crescimento e no 
desenvolvimento serão excelentes opções para o produtor sair da tradicional combinação laranja-pera 
sobre limão cravo, que praticamente constitui os pomares de citros no Amazonas. 
“Atualmente o produtor local tem apenas uma opção de cultivo de laranja,  que é a laranja-pera sobre 
limão cravo. No entanto, pragas e doenças de um pomar podem trazer certos prejuízos ao agricultor e 
destruir todo um plantio de citricultura e isso é muito arriscado. A ideia do projeto é essa: tentar oferecer 
novas opções de cultivo de laranja através de copa e porta-enxerto”, disse. 
Processo 
O pesquisador explica que porta-enxerto significa  parte de uma planta que recebe a copa de outra 
planta para formar uma só, como por exemplo: porta-enxerto de limão, vem da muda de limão que foi 
enxertada com um pedaço (gema) de uma laranja-pera, onde essa parte cresce distribuindo  os  frutos. 
O projeto vai além de contribuir com a economia do agronegócio em citros no Amazonas, a proposta 
geral é priorizar a sustentabilidade ambiental através de um manejo integrado. 
Testes 
Com foco no plantio de laranja, os testes experimentais são aplicados em propriedades privadas  no Rio 
Preto da Eva, na AM 010, km 113, fazenda Progresso; em Iranduba, na propriedade da Embrapa; e em 
Manaus,  na propriedade Brejo do Matão, no km 14 da BR174. Os pomares implantados são, em sua 
maioria, pertencentes a agricultores familiares com áreas que variam entre 1 a 4 ha. 
Pró-Estado 
A expectativa é que até o final do projeto seja possível identificar quais das coberturas vegetais 
estudadas são mais eficientes para mitigar as emissões dos gases de efeito estufa (GEEs)  pelo 
aumento do sequestro do carbono acima e abaixo do solo, bem como para o aumento de produtividade 
da cultura e rentabilidade do citricultor. 
O estudo está sendo realizado por meio do Programa de Apoio à Consolidação das Instituições 
Estaduais de Ensino e/ou Pesquisa (Pró-Estado), que visa fortalecer e ampliar a formação de recursos 

https://manausalerta.com.br/author/kamyla/


 
humanos em nível de pós-graduação stricto sensu, além de apoiar, com recursos financeiros, a melhoria 
da infraestrutura de pesquisa de instituições vinculadas ao Governo do Estado do Amazonas. 
A pesquisa é uma continuação do projeto de Pesquisa e Transferência de Tecnologias para o 
Desenvolvimento da Citricultura no Estado do Amazonas, iniciado em 2013 em parceria  com a 
Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e Fapeam. 
Produção 
De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do 
Amazonas (Idam), dentro dos sistemas produtivos desenvolvidos no Estado do Amazonas, a citricultura 
representa uma das principais potencialidades da fruticultura, com um total de 4.075 produtores 
familiares em todo Estado. 
A produção da laranja envolve um total de área plantada de 4.142,31 hectares e uma estimativa de 
produção de 385 milhões de frutos. A fruta  é exportada para o Estado de Roraima, totalizando em 2017 
cerca de 4 milhões de frutos, envolvendo 8 produtores rurais devidamente credenciados pelo Ministério 
da Agricultura e assistidos pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do 
Estado do Amazonas (Idam), órgão oficial do Amazonas. 
Com informações da assessoria 
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