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DESTAQUE 

Brasil quer estar entre os 5 maiores na pesca 

Com a expectativa de se tornar o quinto maior produtor de pescado em cativeiro (aquicultura) do mundo nos próximos 
dez anos, o Brasil deve fechar 2011 com uma produção superior a 570 mil toneladas de peixes, contra as 500 mil 
esperadas neste ano. 
 

 
DCI - Diário do Comércio & Indústria 

 

Atualmente ocupando a 18ª posição no consumo mundial de pescados, o Brasil quer chegar a 2015 com um consumo 
médio de 12 quilos por habitante. Pesquisas e investimentos deverão avançar muito nos próximos anos, para chegar à 

estimativa de 1 milhão de toneladas de peixes cultivados, tornando o Brasil um dos dez maiores produtores mundiais até 
2015. Leia mais 

 
Matérias relacionadas:  

» Ministro da Pesca libera R$ 1 milhão para Iguatemi e M. Novo 
» Equipamentos modernos mudam cenário da aqüicultura em Alagoas 
» Santarém ganha obras de saneamento e incentivo para piscicultura 

» Rigidez e desonerações continuarão nas finanças do Ceará - Atualmente, o Estado produz 88 mil toneladas de 
pescados por ano, o que o coloca atrás dos estados de Santa Catarina, maior produtor, do Pará e da Bahia 

» Projetos capixabas de piscicultura e maricultura são exemplos para o Paraná 
» Produção de peixe ganha impulso no norte do Paraná 

» Ideli prevê recursos curtos e propõe 'multiplicação dos peixes' 
» Pesca em destaque: Ministra da Pesca afirma que desafio para 2011 é que o setor tenha o impulso e a visibilidade da 

agricultura e da agropecuária 
» A imprensa e o peixe, por Hélio A. Schuch – Prof. UFSC 
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P&D – TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
 

» Para analistas, inovação segue em passo lento 
» Brasil fica para trás na corrida por patente 
» Pedidos e concessões de patentes crescem em 2010 
» Nanotecnologia vai revolucionar a vida das empresas e 
das pessoas 
» CNPq recebe mais US$ 100 milhões de cota para 
importação científica e tecnológica»  
» PD em química analítica com Bolsa da FAPESP 
» Capes aprova projetos da Universidade de intercâmbio 
estudantil com a França 
» Embrapa fez parceria com laboratório 
» Embrapa desenvolve inseticida anticarrapato 
» Cientistas desenvolvem porco que não cheira mal 

 por Globo Rural 
Online 

 
» Cientistas criam “ecoporco” 
» Estudo identifica gene capaz de melhorar a carne 
bovina 
» Estudo revela diversidade de espécies entre bagres 
» Fábrica de clones ganha versão para drosófilas 
» The Economist destaca atuação da FAPESP 
» Parque tecnológico, no campus da USP é esperado em 
2012 
» Pesquisadores desenvolvem técnicas sofisticadas para 
obter soro contra o veneno de abelhas 
» Enzima de salamandra pode ajudar na regeneração de 
órgãos 
» Pesquisadores descobrem proteína capaz de restaurar 
a memória 
» Sequenciamento de DNA – Genética 2.0 
» Lobo-guará atropelado por caminhão faz tratamento 
com células-tronco 
 
 

NUTRIÇÃO E MELHORAMENTO ANIMAL 

 

» Fazenda São José, de Tapiratiba, SP, uma das 
precursoras do agronegócio no país, produz 65 mil litros de 
leite por dia e acaba de ser premiada com o Balde de Ouro 
da pecuária 

 
Foto: Rogério Cassimiro 

Funcionário fiscaliza uma das ordenhas; volume de leite vai saltar de 65 mil 
litros por dia para 90 mil 

 
» Alta comercializa 10 milhões de doses de Sêmen em 2010 
» Ácidos Graxos na Carne Bovina: confinamento VS 
pastoreio 
» Pesquisa investe em “fábrica” de clones 
» Animal clonado deve ter genética superior 
» CRV Lagoa impulsiona a criação de gado leiteiro funcional 
e rentável 
» MT pretende ampliar em cinco vezes o rebanho de ovinos 
» Instituições firmam cooperação pra ampliar o Troca de 
Ovinos 
» A descoberta da raça zebu e os avanços na pecuária 
» Equideocultura registra crescimento em MT  
» Fruto do dendê pode ser utilizado em rações para aves 
poedeiras, diz estudo 
» Poli-Nutri amplia fábrica no Nordeste 
» Estudos Avançados vol. 24, Nº 70 - Dossiê Biotecnologia 
» Embrapa busca "superpeixe" nacional com melhoramento 
genético 
» Sucesso do IV Clana marca balanço positivo do CBNA em 
2010 
» Bellman Nutrição Animal é premiada na Mostra ABMR&A 
» Relatório de Suínos em Dezembro do USDA - Por Jim 
Long 
» Participação portuguesa sobre bovinos europeus 
» Cientista portuguesa participa em estudo exaustivo sobre 
bovinos europeus 
» História da Pecuária Nacional – Honorina Lemos Costa: A 
rainha da origem do gado Gir Nacional 

ECONOMIA 
 

» Perspectivas 2011: Expectativas são boas para o 
agronegócio neste ano 
» Setor cooperativista do PR pretende investir R$ 1,3 
bilhão em 2011 
» Cooperativas do Paraná: Investimentos de R$ 900 
milhões em indústrias 
» Commodities agrícolas terão novo ano de altas em 
2011  
» Embrapa Meio-Norte avança com projetos de 
aquicultura e pesca 
» Zapatero fecha 14 novos acordos com a China 
» Rússia e Cuba reforçam relações multilaterais 
» Brasil é destino cada vez mais atraente para jovens 
cientistas, diz The Economist 
» Projeto Balde Cheio fortalece a cadeia produtiva do 
leite em Cuiabá 
» Phibro fatura US$ 100 milhões e prevê crescer 40% ao 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

» Presidente Dilma Rousseff reafirma compromisso com 
desenvolvimento científico e tecnológico 
» Sergio Rezende faz balanço positivo dos últimos cinco 
anos no MCT 
» Regulamentada lei de tratamento do lixo no setor 
agropecuário 
» Alimento animal está dispensado de registro prévio 
» Campanha de vacinação contra aftosa atinge índice de 
97,43% de cobertura no Paraná 
» Iagro ajusta cumprimento da rastreabilidade para equídeos 
» Investimentos contra aftosa crescem quase 1.700% em 
oito anos 
» Mapa fiscaliza entrada de passageiros com alimentos no 
país para proteger a agropecuária nacional 
» Aftosa: Brasil amplia área livre de febre aftosa para mais 
18 municípios - Ministério da Agricultura espera 
reconhecimento internacional das regiões pela OIE 
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ano 
» Investimento na melhoria do gado fica com 44% dos 
recursos do FCO no Mato Grosso do Sul 

Foto: Bruno 
Henrique/ Arquivo 
Pecuaristas de Mato Grosso do Sul recorreram ao fundo para investir 
no melhoramento genético bovino 

 
» Agroceres PIC promove Seminários Técnicos na 
Cooper A1 e Copérdia 
» O empurrão que a ovinocultura precisava  
» Pecuária teve valores recordes e surpreendeu mercado 
no último ano 
» Grupo EW cria a Lohmann do Brasil 
 

» Normas para credenciar laboratórios agropecuários estão 
em consulta pública 
» Definidas normas para credenciar laboratórios 
» Novo decreto regulamenta relação com fundações de 
apoio 
» Leishmaniose visceral está se alastrando pelo país 
» Animais de rua - opinião 

Foto: Divulgação 
 

» Dificuldade de atendimento a animais de rua feridos é 
polêmica 
» Vacinação de cães e gatos contra raiva está mantida em 
todo o Brasil 
» Instituto Estadual de Florestas apresenta balanço da 
gestão da fauna em Minas Gerais  
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Saúde Animal 
 
» Altas temperaturas exigem cuidados especiais na 
produção de frangos: aditivo da empresa Phibro Animal 
Health, diminui o efeito negativo do stress por calor 
» Ribeirão Preto está sob ameaça de sofrer com surto de 
raiva em breve 
» Tocantins bate mais um recorde e vacina 99,52% do 
rebanho contra aftosa 
» Índice de vacinação contra aftosa pode superar 2009 
» Investimentos em prevenção cresceram 1.700% 
» Pesquisadores retiram peixes vivos da Baía de 
Paranaguá para investigar causas de acidente 
» EU: Autoridades questionam segurança alimentar após 
escândalo da dioxina 
 

 
Contaminação com substância cancerígena já causou a interdição de 

mais de mil granjas na Alemanha e o sacrifício de mais de 8 mil frangos. 
 
 

» Bruxelas quer reforçar monitorização de dioxinas em 
rações 
» CEM deve divulgar novo relatório sobre a mortandade 
de peixes no litoral paranaense  
» Alurabiffa® é a solução da Merial contra a raiva bovina 
» Anemia infecciosa equina preocupa criadores do Ceará 
» Anemia infecciosa equina assusta criadores do Oeste 
da Bahia 
» Vigilância alerta sobre morcegos na área urbana de 
Botucatu 
» O guardião da sanidade animal de Santa Catarina 
 

Outras Notícias 
 
» Obras do Centro de Biotecnologia da UnB começam em agosto 
de 2011 
» Oficina gastronômica quebra preconceito contra carne 
suína 
» Vantagens da ordenha com higiene 
» Tintura e alcoolatura – Técnica Rural ensina produtores a 
usar plantas medicinais em tratamentos e higienização 
» Embrapa Gado de Corte tem novo chefe-geral 
» Fazenda São João/True Type, de Inhaúma, MG, investe 
na profissionalização e na gestão de recursos humanos para 
ganhar em produtividade e elevar a rentabilidade 

 
Flávio Guarani, dono da São João, administra a propriedade em parceria 

com especialista em gestão de RH (por Patrícia Carvalho). Foto: João 
Marcos Rosa 

 

» Manaus: A capital do Tambaqui 
» Ovos de granjas alemãs não apresentam riscos à saúde, 
diz agência britânica 
» Restaurante para cães na Zona Sul do Rio serve comida 
natural 
» Glauco Arbix é o novo presidente da Finep 
» Para investir mais em inovação Finep pode virar banco, 
diz Mercadante  
» Tecnologia inovadora reduz impacto ambiental  
» C,T&I para a Exploração dos Recursos do Mar ganha 
reforço  
» Retrospectiva Agro 2010 
» Inovação no Brasil não é fácil - Roberto Nicolsky, diretor-
geral da Sociedade Brasileira Pró-Inovação Tecnológica 
(PROTEC) 
» Vida urbana e aumento da classe C podem influenciar em 
alta da população de gatos 
» Professor da UFMT lança manual para produção de feno a 
campo 
» Empresas estão cada vez mais preocupadas com o 
consumo de água 
» Revista ‘Science’ elege os principais marcos científicos, 
entre eles descobertas sobre o DNA 
» UNESP realiza o 2º Simpósio da Cadeia Produtiva de 
Bubalinocultura 
» A resistência do cavalo pantaneiro para o trabalho - 
Embrapa contribui para a preservação da espécie 
 

CHAMADAS PARA PROJETOS - EDITAIS 

» FINEP lança chamada com R$ 360 milhões para infraestrutura de pesquisa – Data final para envio eletrônico da 
proposta 24/03/2011. Data final para envio da cópia impressa 25/03/2011. 
 
Edital CNPq Nº 73/2010 
Seleção pública de propostas para a execução de projetos conjuntos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D&I) 
em biomassa e biotecnologia, no âmbito do Convênio CNPq/JST (Japão). Data limite para submissão de propostas 
22.02.2011 
 
» Edital CNPq Nº 72/2010 
Seleção pública de propostas para apoio financeiro a projetos que visem contribuir significativamente para o 
desenvolvimento científico e tecnológico e inovação do País, apoiando atividades de pesquisa científica, tecnológica e 
de inovação, no âmbito dos Convênios Bilaterais de cooperação científica e tecnológica internacional com a Alemanha. 
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Data limite para submissão de propostas 28.02.2011 
 
» Edital MCT/SETEC/CNPq Nº 75/2010 - RHAE Pesquisador na Empresa 
O presente Edital tem por objetivo selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem contribuir 
significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e inovação do País. 
Datas para submissão de propostas: 
1ª Rodada: 27/12/2010 a 18/02/2011 
2ª Rodada: 20/04/2010 a 03/06/2011 
3ª Rodada: 20/07/2010 a 02/09/2011 
 
» Ciência e tecnologia terá R$ 106,4 milhões em 2011 
 
» CHAMADA DE PROJETOS nº 13/2010 - Cooperação Bilateral Fundação Araucária/INRIA 
Seleção pública de propostas para intercâmbio de pesquisadores de instituições públicas de ensino superior e pesquisa 
do Estado de Paraná e do INRIA, França, no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica entre o Institut National de 
Recherche en Informatique et Automatique - INRIA, França, e a Fundação Araucária. Data Limite para submissão de 
propostas 01.03.2011. 
 
» Chamada de Projetos nº 12/2010 - Programa de Apoio a Publicações Científicas 
A FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná, vinculada à Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) do Estado do Paraná, em conformidade com suas finalidades, torna 
pública a presente Chamada que estabelece as normas e condições para a submissão de projetos ao PROGRAMA DE 
APOIO A PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS. Data limite para submissão de propostas 28.03.2011. 
 
» Programa de Apoio à Organização de Eventos Técnico-Científicos 2010 
- Os projetos serão apoiados com recursos do Fundo Paraná, instituído pela Lei Estadual 12.020/98. Data limite para 
submissão de propostas: de agosto/2010 a abril/2011 No mínimo 75 dias de antecedência. 
 
» Chamada Pública MEC/MDIC/MCT 
- Com o objetivo de Incentivar a pesquisa, o desenvolvimento de processos e produtos inovadores no País por meio da 
associação entre instituições científicas e tecnológicas (ICTs) e empresas, além de dinamizar a obtenção de direitos de 
propriedade industrial e intelectual pelas ICTs e pelas empresas nacionais, mediante concessão de incentivos fiscais a 
projetos de pesquisa científica e de inovação tecnológica, os projetos podem ser apresentados a qualquer tempo para 
apreciação (fluxo contínuo). 

DESTAQUES FIEP 

 

» MBA Inovação - PRÉ-INSCRIÇÕES 

MBA Internacional em Gestão Estratégica da Inovação. 
Com módulo internacional totalmente incluso. 
INÍCIO 
Março de 2011 
DURAÇÃO 
18 meses 
LOCAL 
Unindus - Cietep  
Av. Comendador Franco, 1341 
Jardim Botânico | Curitiba – PR 
 
 
» Pós-Graduação – Gestão de Recursos Humanos 
para a Indústria 

 
 

 
» Capacitação em Negociações Coletivas Sindicais - Para 
representantes dos sindicatos vinculados a FIEP e para 
representantes das indústrias que querem estar capacitados 
no gerenciamento de negociações e mediações coletivas e 
intersindicais. Início fevereiro de 2011. 
 
» C2i e Unindus têm novo Diretor Executivo - Filipe Cassapo 
assume o Centro Internacional de Inovação e a 
Universidade da Indústria. 
 
» Crescimento em 2011 será limitado por políticas públicas - 
Sondagem Industrial feita pela FIEP mostra que 
empresários industriais estão otimistas, mas enxergam 
gargalos como impostos e juros altos 
 
» Paraná precisa de projetos para buscar recursos que 
eliminem gargalos - Assunto foi discutido pelo Conselho 
Temático de Infraestrutura da FIEP, que pretende buscar 
maior diálogo com o governo do Estado a partir de 2011 
 
» Banco Europeu de Investimento tem linha para o Brasil - 
Escritório da FIEP ajuda empresas a buscar crédito junto à 
instituição europeia, que tem foco em energias renováveis e 
mitigação das mudanças climáticas 
 
» Paraná registra terceiro déficit comercial seguido - Em 
novembro, saldo do Estado ficou negativo em US$ 207 
milhões. No ano, resultado é o pior desde 2001 

EVENTOS – 2010/ 11 
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NACIONAIS 

 
» Manaus sedia o 19º Encontro Brasileiro de Ictiologia  

       
- 30 de janeiro a 4 de fevereiro de 2011, STUDIO 5 
CENTRO DE CONVENÇÕES, Manaus, AM 
 
» Global Forum America Latina  
- 3 a 5 de agosto de 2011, Foz do Iguaçu 
 
 

INTERNACIONAIS 
 

» Seminário Internacional Foresight – 2010  

Acesse as apresentações de cada palestra 

 

» 60th Western Poultry Disease Conference and ACPV 
Workshop 
- 20 a 23 de março de 2011, Sacramento – Califórnia (EUA) 
 
» II Simpósio da Cadeia Produtiva de Bubalinocultura 
1th International Symposium of Buffalo Production 
Chain 
- 07 a 09 de abril de 2011, UNESP – Botucatu SP 

 
» 6th International Symposium on Emerging and Re-
emerging Pig Diseases 
- 12 a 15 de junho de 2011, Barcelona – Espanha 
 
» 2º Congresso da OIPORC 
- 21 a 24 de junho de 2011, Lisboa - Portugal 

 

 

PATENTES: BASE DE PESQUISA INPI (http://www.inpi.gov.br/) 
 

A pesquisa das patentes foi realizada diretamente no site do INPI através de palavras-chave. Para maiores detalhes em 
caso de interesse, copie e cole o número da patente diretamente na área de pesquisa do site INPI. Todos os 
documentos de patentes publicados na Base de Dados do INPI a partir de agosto de 2006 estão disponíveis 

integralmente. A base disponibiliza patentes ainda entre os anos de 1982 e 1999. Os documentos digitalizados estão 
hospedados no site do Escritório Europeu de Patentes (informações INPI) 

 
Palavra-chave: Ração animal 

Nº Patente Depositante Inventor Título 
PI0900748-2 Serraria União de Bariri 

Ltda. (BR/SP) 
Izabel Cristina Faidiga Processo para fabricação de preparados 

enzimáticos obtidos de pena de aves, preparados 
enzimáticos assim fabricados, uso dos mesmos, 
ração animal e agente de transformação capilar 

PI0705372-0 Aida Maria Domarco Aloisi 
(BR/SP) 

Aida Maria Domarco 
Aloisi 

Processo de fabricação de ingredientes e/ ou ração 
animal peletizados a partir de resíduos de 
cervejaria 

PI0611535-7 Sensient Flavors INC. (US) Joseph James Sedmak Métodos para processar células de 
microorganismos e células de levedura, 
composição, suplemento alimentar, produto 
farmacêutico, cosmético ou produto nutracêutico e 
ração animal  
 

PI0608859-7 Novozymes A / S (DK) Lene Nonboe 
Andersen / Aurelia 
Seon / Carlos Simões - 
Nunes / Anna Maria 
Klunter / Bjorn Eggert 
Christensen / Peter 
Rahbek Oestergaard / 
Leonardo de Maria 

Polipeptideo isolado, sequência de ácido nucléico 
isolada, construção de ácido nucléico, vetor de 
expressão recombinante, célula hospedeira de 
Bacillus recombinante, uso de polipeptideo, 
métodos para produzir um polipeptideo, para 
melhorar a taxa de conversão de ração animal, e 
para modular a microflora intestinal de animal, 
aditivo de ração animal, e, composto de ração 
animal 
 

PI0610060-0 Hill´s Pet Nutrition, INC. 
(US) 

William David 
Schoenherr / Kim 
Gene Friesen / Ryan 
Michael Yamka 

Método para promover a saúde ou bem estar em 
um animal adulto, método para regular a ingestão 
de rações por um animal adulto, kit, meios para 
comunicar informação sobre ou instruções para 
promover a saúde ou bem estar em um animal 
adulto, método para aumentar a retenção de 
nitrogênio por um animal adulto, processo para 
fabricar uma ração, produto, e, ração 

PI0609713-8 Syngenta Participations 
AG (CH) 

Royston E. Carter / 
John Steffens 

Método para modificação da composição de lignina 
de sabugos de milho, método para usar sabugos 
de milho com baixo teor de lignina em aplicações 
de conversão de biomassa, e método para 
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aumentar o rendimento nutricional da ração de um 
animal 

PI0515871-0 Hill'S Pet Nutrition, Inc. 
(US) 

Naina Kiran Shah / 
Fernando Qvyjt / 
TIMOTHY GLEN 
VANDE GIESSEN / 
MARK LEE DIERKING 
/ Luis Jose Monte-
Longo / Dennis Edward 
Jewell 

Composição de ração hipoalergênica, e, métodos 
de fabricar uma composição de ração 
hipoalergênica e de mitigar sintomas de alergia a 
ração em um animal 

PI0517379-5 Basf Plant Science Gmbh 
(DE) 

Xi-Qing Wang / 
Damian Allen / 
Ruoying Chen / Lori V. 
Mills / Nocha Van 
Thielen / Oswaldo da 
Costa e Silva / Bryan 
McKersie 

Acido nucléico isolado, vetor recombinante, célula 
da planta transgênica, métodos de modular o 
crescimento de uma planta sob condições limitadas 
de água e de produzir uma planta transgênica, e, 
rações para animais, gêneros alimentícios, 
cosméticos ou produtos farmacêuticos 

 

 

Links de Interesse Público 
 
» Sociedade Brasileira de Biotecnologia - http://www.sbbiotec.org.br/ 
 
» Fundación OPTI - http://www.opti.org/ 
 
» Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI – http://www.inpi.gov.br 
 
» Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas - http://www.sbrt.ibict.br 
 
» Portal Brasileiro da Informação Científica – Acesso livre a periódicos, bases de dados, referenciais com resumos, 
patentes, teses e dissertações entre outras publicações de acesso público - http://acessolivre.capes.gov.br/ 
 
» Trânsito de animais e produtos de origem animal – http://www.seab.pr.gov.br  
 
 

LEGISLAÇÃO DE INTERESSE DO SETOR 

 
Decreto nº 6.041, de 8 de fevereiro de 2007 – institui a política de desenvolvimento da Biotecnologia, cria o Comitê 
Nacional de Biotecnologia e dá outras providências. 
 
Lei nº 11.105 de 24 de março de 2005 – Lei de Biossegurança 
 
Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 – Regula direitos e obrigações relativas à Propriedade Industrial. 
 
Lei nº 9.456 de 25 de abril de 1997 – Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. 
 
Medida Provisória nº 2.186-16 de 23 de agosto de 2001 - Regulamenta o inciso II do § 1o e o § 4o do art. 225 da 
Constituição, os arts. 1o, 8o, alínea "j", 10, alínea "c", 15 e 16, alíneas 3 e 4 da Convenção sobre Diversidade Biológica, 
dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, a 
repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para sua conservação e utilização, e dá 
outras providências. 
 
LEGISLAÇÃO ESTADUAL - SANIDADE AVÍCOLA – Documento contendo Lei estadual 11.504, decretos estaduais nº 
2792, 3004 e outros. 

 
 

O Informativo dos Observatórios SESI/ SENAI/ IEL do Paraná – Setor Biotecnologia – Agrícola e Florestal é uma produção mensal. 

Caso não deseje mais receber nosso informativo, responda esse e-mail fazendo a solicitação. 

O Sistema FIEP é contra o SPAM. As ideias e opiniões expressadas pertencem aos autores e não refletem necessariamente a opinião do Sistema 

FIEP. 

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: ariane.hinca@fiepr.org.br ou oraide.woehl@fiepr.org.br 
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