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Pesquisadores desenvolvem sucedâneo de caviar com alto valor agregado 

 
Sucedâneos de caviar, preparados com ovas de truta arco-íris (golden e salmonada), e o caviar tradicional, produzido com ovas de esturjão. 

Tradicionalmente associado à riqueza e a um consumo sofisticado, 100 gramas de caviar, iguaria feita com ovas normalmente do 

peixe esturjão não fertilizadas, chegam a custar RS 720,00 na cidade de São Paulo (SP). E este preço tende a aumentar, já que 

em função da sobrepesca, o peixe esturjão está na lista dos animais ameaçados de extinção, o que diminuiu a oferta do produto 

em todo o mundo. 

Nos últimos anos, diversos estudos com várias espécies de peixes, entre elas os salmonídeos, têm sido realizadas em busca de 

substitutos para o caviar. Uma dessas pesquisas, liderada pelo Instituto de Pesca de São Paulo, está desenvolvendo um 

sucedâneo do caviar a partir de ovas golden (de coloração dourada) e salmonadas (que tendem para o vermelho), ambas claras, 

diferentes das ovas negras do esturjão. Esses substitutos do caviar são produzidos com ovas de truta arco-íris. Leia mais. 

 

Biotecnologia para Biosseguridade (Visão 1) 

» Defesa Agropecuária investiga surto de gripe equina 

» Vacinação contra raiva será retomada em São Paulo 

» Maior parte do Brasil começou a vacinar dia 1º de maio 

» Ministério da Agricultura restringe trânsito de animais em 

seis Estados 

» Ministério restringe uso de animais em experimentos 

» Castração imunológica diminui perdas 

» Primeira diretoria da Agência de Defesa Agropecuária 

» Revista publica estudo ‘censurado’ sobre vírus da gripe aviária 

 
Revista Nature publica estudo que mostra como cientistas produziram 

uma versão mutante do vírus H5N1. Fonte: Revista Exame 
 

» Novo status para doença da vaca louca reabrirá mercados para 

produtos brasileiros 
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toma posse  

» Kroetz quer Paraná livre de aftosa sem vacinação 

» Filhotes de aves causam contaminação com salmonela 

nos EUA 

» Excesso de açúcar pode afetar a memória 

 

Genética e Melhoramento Animal (Visão 2) 

» Produção e comércio de clones de animais 

» Chineses criam ovelha transgênica com gordura que faz bem 

ao coração 

 
Para obter a ovelha transgênica, os cientistas inseriram o gene ligado 
à produção de gorduras insaturadas do nematódeo C.elegans. Fonte: 

Reuters/Peng Lui/BGI Ark Biotechnology co.Ltd/Divulgação 
 

» Expocarambeí reúne o melhor do gado leiteiro holandês 

» Nova tecnologia acelera a produção de animais 

geneticamente modificados 

 
Ninhada nascida de uma fêmea modificada geneticamente pelo novo 
método. A roedora mãe transmite a alteração genética para sua prole. 

(Foto: Cell/ Elsevier) 
 

» Dinamarca pesquisa método para eliminar odor do 

suíno macho 

Meio Ambiente na Indústria Animal (Visão 3) 

» Pesquisadores desenvolvem tecnologia que elimina odor de 

churrascaria e diminui poluição  

 
Pesquisadores do Tecpar ao lado dos reatores biológicos de 

microalgas. Nova tecnologia é resultado da articulação da Rota 
Estratégica de Biotecnologia Agrícola e Florestal dos Observatórios 

SESI/SENAI/IEL (Foto: Gilson Abreu) 
 
 

» Michel Temer visita a Fiesp e fala de novo projeto de lei caso 

o Código Florestal seja vetado 

» Ruralistas consideram veto total ao Código Florestal uma 

‘afronta’ à Câmara e ao setor rural 

» Dilma veta 12 itens e faz 32 mudanças no Código Florestal 

» Agronegócio ajuda na redução do aquecimento global 

» Documento prospectivo é entregue à Embrapa Florestas 

pela Fiep 

» Criação de peixes em represas de hidrelétricas é alternativa 

de renda para ribeirinhos e operários 

» Em parceria com SENAI-MT, empresa lança novo cosmético a 

base de casca do ovo de avestruz 

 
Produtos da Ostrich Cosméticos são resultados do Edital Senai Sesi 

de Inovação. Foto: Divulgação 
 
 

» Rio+20 é a chance do agronegócio brasileiro mostrar 

sua grandeza 

» Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial (CPCE) 

promove em Curitiba uma oficina de capacitação sobre o 

Pacto Global 
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Nutrição Animal (Visão 4) 

» Indústria de alimentação animal projeta produzir cerca de 

3% mais em 2012 

» UEL estabelece parceria com as empresas Tectron e Big 

Frango para P&D em nutrição de aves 

 
A Unidade foi construída para avaliação e pesquisa em frangos 

de corte e representa a união da academia com a iniciativa 
privada. Foto: Folha de Londrina 

 

» Consumidores: carne de frango não tem hormônios  

»  Alimentação do gado deve ser suplementada durante 

estações frias 

 

» União Europeia adia regras para uso de alimentos orgânicos na 

ração animal 

» Agricultura proíbe uso de dois antibióticos em rações 

 
Mapa proíbe a importação, fabricação e uso das substâncias espiramicina 

e eritromicina, antibióticos utilizados como aditivos alimentícios para 
promover o crescimento de aves e suínos. 

 

» Futuro: suinocultura precisa se preparar para as restrições no uso 

de antimicrobianos 

» Por que hoje é difícil produzir sem antibióticos? 

Outras Notícias 

» UEPG é sede de encontro sobre produtos lácteos 

 
Os representantes das instituições envolvidas na realização do 

evento participam do Projeto de Articulação das Rotas 
Estratégicas para o futuro da Indústria Paranaenses. 

 

» Governo propõe a frigorífico ampliar integração de aviários 

no Paraná 

» Projeto Carne Paraná: governo vai incentivar a pecuária 

de corte 

» Associação de Suinocultores do Espírito Santo, em 

parceria com o Sebrae, promove iniciativa para aumentar o 

consumo da carne suína 

» Finep adota nova política operacional 

» Fiesp lança estudo com projeções do agronegócio para 

2022 

» A valorização do mel de melato da bracatinga 

 
Mel mais escuro: produto foi durante muitos anos desvalorizado. 

 

» Edital do CNPq, aberto até julho, atende todas as áreas 

do conhecimento 

» Edital SENAI SESI de Inovação disponibilizará R$ 30 milhões 

para financiamento de projetos de inovação tecnológica e social 

» Bolsas de pós-graduação serão reajustadas em 10% em julho 

» UEM promove III Simpósio de Ciências Aplicadas à Sericicultura 

» Curitiba terá Rodada de Negócios e Fórum Econômico Brasil 

& Itália 

» Projeto Cão-Guia do SESI-SP está com inscrições abertas 

» Em alta, velocistas quarto-de-milha saem à média de R$ 70 mil  
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DESTAQUES FIEP 

» Sistema Fiep é homenageado no Dia da Indústria 

da UTFPR 

» Fiep apresenta potencialidades do Paraná para 

União Europeia 

 
Trabalhos desenvolvidos pelos Observatórios SESI/SENAI/IEL 

despertam interesse de embaixadores e diplomatas da UE. 

 

» Conheça o Catálogo de Produtos do Sistema FIEP 

Dividido em três áreas – Educação, Soluções para Empresas e Ações 
para Sociedade – este catálogo representa o guia de tudo que a indústria 

paranaense precisa. Da micro à grande empresa. 
 

 

» Fiep lança a Bússola da Inovação 

EVENTOS/ CURSOS 

 
NACIONAIS 
 
» FENACAM 2012 – Feira Internacional do Camarão Em 
paralelo ao IX Simpósio Internacional de Carcinicultura/ VI 
Simpósio Internacional de Aqüicultura/ IX Feira Internacional 
de Serviços e Produtos para Aqüicultura/ IX Festival 
Gastronômico de Frutos do Mar 
- 11 a 14 de junho de 2012, Natal – RN  
 
» IX Simpósio Brasileiro de Melhoramento Animal 
- 12 a 15 de junho de 2012, João Pessoa – PB 
 
» Aquaciência 2012 
- 01 a 05 de julho de 2012, Palmas – TO  
 
» 49ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de 
Zootecnia 
- 23 a 26 de julho de 2012, Brasília – DF  
 
» XXIV Congresso Mundial de Avicultura (WPC 2012) 
- 05 a 09 de agosto de 2012, Centro de Convenções de 
Salvador -  Bahia  
 
» 16° Congresso Mundial de Ciência e Tecnologia de 
Alimentos 
- 05 a 09 de agosto de 2012, Foz do Iguaçu - PR 
 
 
INTERNACIONAIS 
 
» Congresso Internacional da Sociedade de Veterinários 
de Suínos (IPVS) 
- 10 a 13 de junho de 2012, Coreia do Norte  
 
» Congresso Mundial de Saúde Animal Asia 2012 
- 11 a 14 de junho de 2012, Singapura, China. 
 
 
 

 
 
 
» 2ª Agrinsumos & Induspec Expo&Business (Feira de Insumos, 
Equipamentos e Serviços para Agropecuária), II Congresso 
ANDAV e I Congresso Induspec 
- 07 a 09 de agosto de 2012, Transamerica Expo Center, São Paulo 
– SP 
 
» Simpósio Internacional de Doenças Infecciosas, Genéticas e 
Metabólicas dos Equinos (SINDEQ) 
- 24 a 25 de agosto de 2012, Belo Horizonte – MG 
 
» XVII Congresso Brasileiro de Parasitologia Veterinária 
- 03 a 06 de setembro de 2012, São Luís – MA 
 
» II Congresso Brasileiro de Recursos Genéticos 
- 24 a 28 de setembro de 2012, Belém - PA 
 
» VII Congresso Brasileiro de Células-Tronco e Terapia Celular 
- 03 a 06 de outubro de 2012, Fecomércio, São Paulo –SP  
 
» XXI Congresso Latino-Americano de Microbiologia (CLAM 
2012)  
- 28 de outubro a 01 de novembro de 2012, Mendes Convention 
Center, Santos – SP  
 
 
 
 
 
» 10º Congresso Internacional de Biologia Celular 
- 25 a 28 de julho de 2012, Riocentro Convention Center, no Rio de 
Janeiro – RJ. 
 
» 17º Simpósio Internacional de Reprodução Animal (ICAR 
2012)  
- 29 de Julho a 02 de Agosto de 2012, Vancouver, British Columbia, 
Canada. 
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»  4ª. Conferência Internacional de Genética Quantitativa 
- 17 a 22 de junho de 2012, Edinburgh International 
Conference Centre, Edinburgh, Escócia, Reino Unido 
 
» Convenção Internacional BIO 
- 18 a 21 de junho de 2012, Boston Convention & Exhibition 
Center, Massachusetts, EUA.  
 
» Conferência da Sociedade Internacional de Genética 
Animal 
- 15 a 20 de julho de 2012, Cairns, Queensland, Austrália. 
 

» 16TH World Congress of Food and Science Technology  
- 5 a 9 de Agosto de 2012, Foz do Iguaçu – PR 
 
» Livestock Biotech Summit “Developing Global Solutions 
Through Animal Biotechnology” 
- 19 a 21 de setembro de 2012, Kansas City, Missouri, EUA. 
 
» V Congresso Latinoamericano de Nutrição Animal (CLANA) 
- 23 a 26 de outubro de 2012, Convention Center de Puerto 
Vallarta, Mexico 
 

 
CHAMADAS PARA PROJETOS – EDITAIS 

 
 
» Programa Ciência sem Fronteiras (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) – Ciência sem Fronteiras é um programa 
que busca promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade 
brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. 
 
» 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).  
 
 » Chamada Pública 01/2012 da Fundação Araucária - Organização de Eventos Técnico-Científicos – Com o objetivo de 
apoiar financeiramente as Instituições de Ensino Superior, Institutos de Pesquisa e Associações ou Sociedades Técnico-
Científicas, de natureza pública ou privada, sem fins lucrativos, de utilidade pública, com sede e CNPJ do Estado do Paraná na 
organização de eventos relacionados com ciência e tecnologia, nas diversas áreas de conhecimento, destinados ao intercâmbio de 
experiências entre pesquisadores e a divulgação dos resultados de seus trabalhos, cuja realização ocorra no âmbito estadual de 15 
de março a 31 de dezembro de 2012.   
Data limite para submissão de propostas 15/06/2012. 
 
» Chamada MCTI/CNPq/FINEP Nº 06/2012 – ARC - A presente Chamada tem por objetivo selecionar propostas para apoio 
financeiro a realização, no Brasil, de congressos, simpósios, workshops , seminários, ciclos de conferências e outros eventos 
similares, de abrangência nacional ou internacional, relacionados à Ciência, Tecnologia e Inovação, que venham a ocorrer no 
período de 1º de julho de 2012 a 31 de dezembro de 2014. 
Inscrições: 16/03/2012 a 20/09/2012 
 
» Chamada no 06/2011 da Fundação Araucária - Programa de Apoio à Participação em Eventos Técnico-Científicos Nacionais e 
Internacionais, no período de 01 de outubro de 2011 a 31 de dezembro de 2012. 
 
» Chamada Universal – MCTI/CNPq nº 14/2012 - A presente Chamada tem por objetivo selecionar propostas para apoio 
financeiro a projetos que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e inovação do País, em 
qualquer área do conhecimento. Submissão de projetos de 24 de maio de 2012 a 02 de julho de 2012.  
 

 
PATENTES: BASE DE PESQUISA Scirus for scientific information only 

Palavra-chave: Transgenic animals 
 

Nº Patente Título da patente  
Data 

depósito  
Inventor Depositante 

WO2012004322 
(A1) 

A Transgenic Animal as a Model for 
Identifying Adult Stem Cells, and 
Uses Thereof    

12/01/2012  
 

Sassoon David [FR]; 
Besson Vanessa [FR]; 
Marazzi Giovanna [FR]  

Univ Paris Curie [FR]; 
Sassoon David [FR]; Besson 
Vanessa [FR]; Marazzi 
Giovanna [FR] 

EP2141985 (A2) 
 

Transgenic Animal Models of 
Disease 

13/01/2010 
Welsh Michael [US]; 
Rogers Christopher [US]; 
Prather Randall [US]; 

Univ Iowa Res Found [US]; 
Univ Missouri [US] 
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Engelhardt John [Us]; 
Yan Ziying [Us] 

JP2011167196 
(A)  
 

Stabilization of Milk from Transgenic 
Animal    

01/09/2011 
Cottingham Ian Robert; 
Mccreath Graham 
Edward 

Pharming Intellectual Pty Bv 

WO2012016427   
(A1)  
 

Culture Medium of Pig Cells 09/02/2012 
Li Wei [CN]; Liang Yan 
[CN]; Liu Huan [CN] 

Bgi Shenzhen Co Ltd [CN]; 
Bgi Ark Biotechnology Co 
Ltd [CN]; Li Wei [Cn]; Liang 
Yan [CN]; Liu Huan [CN] 

WO9954443(A1) 
 

Human Bile Salt-Stimulated Lipase 
(Bssl) Obtainable from Transgenic 
Sheep    

28/10/1999 
 

Dalrymple Michael [GB]; 
Lundberg Lennart [SE]; 
Stroemqvist Mats [SE] 

Astra Ab [SE]; Ppl 
Therapeutics [GB]; 
Dalrymple Michael [GB]; 
Lundberg Lennart [SE]; 
Stroemqvist Mats [SE] 

WO9958703 (A1)  
A Method of Preparing Transgenic 
Sheep 

18/11/1999 
Huang Shuzheng [CN]; 
Zeng Yitao [CN] 

Shanghai Inst Of Medical 
Genet [CN]; Huang 
Shuzheng [CN]; Zeng Yitao 
[CN] 

Cadastre-se para receber news do blog 
rotabiotecanimal.wordpress.com 
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O Informativo dos Observatórios SESI/ SENAI/ IEL do Paraná – Setor Biotecnologia – Animal é uma produção mensal. 

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

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

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: adriane.bainy@fiepr.org.br. 
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