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Ninguém duvide! O ano de 2016 não será nada fácil para a Ciência e a Tecnologia no País e no 
Estado  do  Amazonas.  Os  recursos  serão  escassos  e  nenhuma  das  agências  de  fomento 
escondeu isso de ninguém. Deve-se dar graças a deus se o Conselho de Desenvolvimento 
Científico  e  Tecnológico (CNPq) e a Coordenação  de Aperfeiçoamento de Pessoal  de Nível 
Superior (CAPES) conseguirem manter os investimentos com os quais encerraram o ano de 
2015. Os cortes foram brutais e exigiram habilidade de negociação das instituições de nível 
superior a fim de que as principais atividades da Pesquisa e da Pós-graduação não parassem. 
Não será diferente em 2016. Com o agravante de que, no caso do Amazonas, a Fundação de 
Amparo à Pesquisa (FAPEAM) teve sérias dificuldades para pagar os bolsistas nos últimos três 
meses do ano em função de entraves na Secretaria de Estado da Fazenda. Os primeiros três 
meses,  certamente,  darão o  tom de como será o ano de 2016 para a Educação superior 
brasileira. As perspectivas são de dicifuldades e muitos ajustes nos investimentos.

http://ufamparaofuturo.blogspot.com.br/2016/01/um-ano-dificil-para-ciencia.html
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Utilizado como matéria-prima em indústrias farmacêuticas e de bebidas, o guaraná (Paullinia 
cupana  kunth)  também poderá  ser  usado  para  obtenção  de  biocombustíveis,  segundo  o 
projeto de pesquisa desenvolvido com apoio do governo do Estado via Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) pela mestranda Janainna Chaves Pereira.

Segundo a pesquisadora, o projeto de pesquisa tem como objetivo avaliar o potencial dos 
resíduos do fruto, especificamente as sementes, como biomassa para a geração de energia 
através de processos de conversão termoquímica.

Os estudos são realizados no âmbito do Programa de Apoio à Formação de Recursos Humanos 
Pós-graduados do Estado do Amazonas (RH-Mestrado) e devem ser concluídos até abril de 
2016.

“O trabalho trata-se de um estudo inicial  com pesquisas exploratórias  e deve beneficiar  a 
sociedade nas questões do reaproveitamento da biomassa para tornar o meio ambiente mais 
sustentável, na obtenção de energia limpa a partir de uma fonte renovável e na contribuição 
para o desenvolvimento regional com a obtenção de um biocombustível. Pequenos e grandes 
produtores da cultura do fruto do guaraná poderão utilizar  o  resíduo como uma fonte  de 
combustível renovável em sistemas de geração de energia (elétrica, térmica e mecânica) para 
o próprio processamento das sementes de guaraná”, disse a pesquisadora.

Aplicação das sementes

 

Os  materiais  do  guaraná,  casca  e  casquilho,  não  utilizados  são  disponibilizados  de  forma 
sazonal entre os meses de novembro a janeiro pela agroindústria amazonense.

A equipe de pesquisa  verificou que há a geração de resíduo de semente do processo de 
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extração para a obtenção do extrato de guaraná. Estas sementes são comumente descartadas 
no meio ambiente. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
em 2014, a estimativa da produção, por ano, de sementes secas de guaraná no Brasil variou 
entre 2,9 e 4,6 toneladas nos últimos dez anos.

“As  sementes  podem ou  não  ser  reincorporadas  à  própria  cultura  do  guaranazeiro  como 
fertilizante. Este material, diferente da casca e do casquilho, pode ser gerado ao longo do ano. 
Desse modo, o resíduo de semente do fruto do guaraná passou a ser o alvo de investigação da 
pesquisa por sua ampla disponibilidade e sem aplicação imediata de reaproveitamento”, disse 
Janainna Pereira.

Segundo a pesquisadora,  a  partir  da caracterização física,  química  e  térmica e  do estudo 
cinético  da reação de decomposição térmica da biomassa residual,  pode-se afirmar  que o 
resíduo de semente do fruto do guaraná tem potencialidade de ser utilizado para obtenção de 
biocombustíveis a partir da aplicação do processo de conversão térmica.

A conversão térmica (denominada de pirólise) é considerada como a decomposição térmica 
direta dos componentes orgânicos da biomassa na ausência de oxigênio.

Os produtos correspondem a uma variedade de componentes químicos e distribuem-se entre 
sólido (carvão vegetal), líquido (bio-óleo) e gases combustíveis. Converter a biomassa em um 
combustível líquido através da pirólise é vantajoso, segundo a pesquisadora, por simplificar o 
manuseio  com  transporte  e  armazenamento  deste  produto,  que  possui  maior  densidade 
energética quando comparado à biomassa residual.
Autor: www.ac24horas.com
Fonte: www.ac24horas.com 

http://www.onortao.com.br/noticias/guarana-da-amazonia-pode-gerar-biocombustivel
%2c58919.php

http://www.onortao.com.br/noticias/guarana-da-amazonia-pode-gerar-biocombustivel%2C58919.php
http://www.onortao.com.br/noticias/guarana-da-amazonia-pode-gerar-biocombustivel%2C58919.php
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Um óculos de realidade virtual, feito com fibra de carbono, que utiliza aparelhos smartphones 
para gerar cenários virtuais, com som e imagens em 360 graus. Esse é o protótipo High Tech 
VR, projeto inédito no país desenvolvido por um estudante amazonense de 19 de anos.

Gabriel de Oliveira está concluindo o 3º ano na Escola Estadual Benjamin Magalhães Brandão, 
em Manaus. A iniciativa inovadora tem o apoio da Fapeam, o Fundo de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Amazonas, e do centro de empreendedorismo da Uninorte, União Educacional do 
Norte.

Gabriel disse que a ideia do projeto surgiu por meio de pesquisas, principalmente na internet, 
para saber o que já existia no mercado na área de realidade virtual. "Então, o que a gente 
resolveu foi criar algo novo, baseado no que já existia, mas que fosse melhor e mais acessível 
às pessoas”.

Para o estudante amazonense,  a  intenção é colocar  o usuário  do equipamento no mundo 
virtual de “forma imersiva e interativa, fazendo ele se sentir lá dentro e conseguir interagir 
com o ambiente em 360 graus, ou seja, para onde ele olhar, vai ver alguma coisa", explicou. 

Para Gabriel,  a fibra de carbono foi  escolhida para compor os óculos por ser um material  
resistente e inovador no mercado. Segundo ele, a utilização é feita inserindo o aparelho de 
celular  (smartphone)  no  suporte  frontal  dos  óculos.  Também é  possível  conectá-lo  a  um 
computador, via cabo USB, rede wireless (sem fio)/wi-fi.

Segundo  o  estudante,  o  High  Tech  VR  pode  ser  útil  nas  áreas  de  educação,  trabalho  e 
entretenimento.
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"Na  educação  pode  se  usar  em  aulas,  tanto  dentro  de  escolas  tradicionais  quanto  nas 
universidades; na maioria dos cursos, principalmente, medicina, engenharia e arquitetura. No 
trabalho,  pode  ser  usado,  principalmente,  por  quem  trabalha  com  demonstração  de 
apartamentos, no caso de corretores imobiliários. Mas, também, por diversas empresas que 
vão usar gráficos em 3D, e que precisam de imersão. Já no caso do entretenimento pode ser 
utilizado em jogos, para assistir vídeos". 

O óculos virtual também pode ser um aliado no tratamento de fobias, pois, de acordo com o 
estudante, o aparelho cria a impressão de que a pessoa está vendo algo real e pode enfrentar 
seus medos sem perigo.

Os  próximos  passos  do  projeto,  segundo  Gabriel,  são  melhorar  a  ergonomia  (estudo  das 
relações entre homem e máquina) e o design dos óculos, viabilizar a produção em larga escala 
e firmar parcerias para criação de aplicativos, trabalhos personalizados e comercialização do 
produto. Gabriel diz que a expectativa é que os óculos de realidade virtual comecem a ser 
vendidos em 2016 custando até R$ 350,00.
http://www.parana-online.com.br/editoria/cidades/news/926539/?
noticia=ESTUDANTE+DO+AMAZONAS+DESENVOLVE+OCULOS+DE+REALIDADE+VIRTUAL

http://www.parana-online.com.br/editoria/cidades/news/926539/?noticia=ESTUDANTE+DO+AMAZONAS+DESENVOLVE+OCULOS+DE+REALIDADE+VIRTUAL
http://www.parana-online.com.br/editoria/cidades/news/926539/?noticia=ESTUDANTE+DO+AMAZONAS+DESENVOLVE+OCULOS+DE+REALIDADE+VIRTUAL
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As plantas amazônicas podem auxiliar no combate a mais uma doença no Estado: a malária. 

Um projeto  de  pesquisa  desenvolvido  com apoio  do  governo  do  Estado  via  Fundação  de 

Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), está em busca de novos antimaláricos 

a  partir  de  plantas  amazônicas.Segundo  o  pesquisador  responsável  pelo  estudo,  Dilcindo 

Barros Trindade, o projeto de pesquisa faz parte de uma série de esforços de pesquisadores de 

todo o mundo na tentativa de reduzir a incidência de malária até erradicar a doença em todo o 

mundo.“Os causadores da Malária são protozoários do gênero Plasmodium. Neste gênero, as 

quatro espécies P. vivax, P. falciparum, P. malariae e P. ovale são consideradas de grande 

importância na epidemiologia do agravo. Além dessas, estudos apontam mais uma espécie 

relacionada  a  essa  enfermidade:  P.  knowlesi.  Então,  Dessas  espécies  P.vivax  é  a  mais 

espalhada  nas  regiões  tropicais  e  subtropicais  e  a  que  causa  maior  mortalidade  é  P. 

falciparum“, disse Barros.

De acordo com coordenador, o projeto de pesquisa está na fase de aprimoramento da cultura 

in vitro dos parasitos. A busca por plantas que tenham potencial de bloqueio de transmissão 

de malária continua sendo o desafio do grupo. A previsão de conclusão do estudo é para 2018.
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“Futuramente, a sociedade poderá se beneficiar de uma nova alternativa de antimalárico ou 

descoberta de uma substância que venha servir de bloqueio de transmissão da doença. Acho 

importante destacar a importância da bolsa da  Fapeam, pois o apoio financeiro incentiva a 

qualificação  profissional  e  com  isso  desenvolve-se  melhor  a  pesquisa  em  benefício  da 

sociedade”, disse Dilcindo Barros.

Resistência

Segundo dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), na 

capital  amazonense  mais  de  8,2  mil  casos  de  malária  provocados  pelo  P.  vivax  foram 

registrados nos últimos 11 meses. Já nos municípios de Ipixuna, Eirunepé e Lábrea o órgão 

confirmou 5,9 mil, 5,4 mil e 4,1 mil casos do mesmo protozoário, respectivamente.

De acordo com a Fundação, o número de casos provocados pelo P. falciparum, que causa 

maior mortalidade, ocorreu na cidade de cidade de Atalaia do Norte (869 casos), seguida por 

Lábrea (561) e Ipixuna (508). Devido ao uso indiscriminado de antimaláricos a espécie P. 

falciprum criou resistência  aos medicamentos o que agravou mais  a situação,  conforme o 

pesquisador. Atualmente, P. vivax também já demonstra resistência. Tal  cenário foi  o que 

motivou o grupo de pesquisa a estudar a temática.

“O fato  da  resistência  está  ocorrendo nesses  parasitos  nos  levou  a  pensar  em investigar 

possíveis  novos antimaláricos  a partir  de plantas  da  Amazônia.  Sabemos que os  vegetais 

sempre foram usados pelo homem como alternativa de medicamentos para a cura de várias 

doenças e um dos principais medicamentos utilizado, hoje, contra a malária, a artemisinina, 

tem origem a partir da Artemisia annua uma espécie vegetal”, disse o pesquisador.

(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas)

http://jeacontece.com.br/?p=254653

http://jeacontece.com.br/?p=254653
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Um óculos de realidade virtual, feito com fibra de carbono, que utiliza aparelhos smartphones 

para gerar cenários virtuais, com som e imagens em 360 graus. Esse é o protótipo High Tech 

VR, projeto inédito no país desenvolvido por um estudante amazonense de 19 de anos.Gabriel 

de Oliveira está concluindo o 3º ano na Escola Estadual Benjamin Magalhães Brandão, em 

Manaus. A iniciativa inovadora tem o apoio da Fapeam, o Fundo de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Amazonas, e do centro de empreendedorismo da Uninorte, União Educacional do 

Norte.

Gabriel disse que a ideia do projeto surgiu por meio de pesquisas, principalmente na internet, 

para saber o que já existia no mercado na área de realidade virtual. "Então, o que a gente 

resolveu foi criar algo novo, baseado no que já existia, mas que fosse melhor e mais acessível 

às  pessoas”.

Para o estudante amazonense,  a  intenção é colocar  o usuário  do equipamento no mundo 

virtual de “forma imersiva e interativa, fazendo ele se sentir lá dentro e conseguir interagir 

com o ambiente em 360 graus, ou seja, para onde ele olhar, vai ver alguma coisa", explicou. 

Para Gabriel,  a fibra de carbono foi  escolhida para compor os óculos por ser um material  

resistente e inovador no mercado. Segundo ele, a utilização é feita inserindo o aparelho de 
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celular  (smartphone)  no  suporte  frontal  dos  óculos.  Também é  possível  conectá-lo  a  um 

computador,  via  cabo  USB,  rede  wireless  (sem  fio)/wi-fi.

óculos  de  realidade  virtual  em  fibra  de  carbono.

Segundo  o  estudante,  o  High  Tech  VR  pode  ser  útil  nas  áreas  de  educação,  trabalho  e 

entretenimento.

"Na  educação  pode  se  usar  em  aulas,  tanto  dentro  de  escolas  tradicionais  quanto  nas 

universidades; na maioria dos cursos, principalmente, medicina, engenharia e arquitetura. No 

trabalho,  pode  ser  usado,  principalmente,  por  quem  trabalha  com  demonstração  de 

apartamentos, no caso de corretores imobiliários. Mas, também, por diversas empresas que 

vão usar gráficos em 3D, e que precisam de imersão. Já no caso do entretenimento pode ser 

utilizado  em  jogos,  para  assistir  vídeos".  

O óculos virtual também pode ser um aliado no tratamento de fobias, pois, de acordo com o 

estudante, o aparelho cria a impressão de que a pessoa está vendo algo real e pode enfrentar 

seus  medos  sem  perigo.

Os  próximos  passos  do  projeto,  segundo  Gabriel,  são  melhorar  a  ergonomia  (estudo  das 

relações entre homem e máquina) e o design dos óculos, viabilizar a produção em larga escala 

e firmar parcerias para criação de aplicativos, trabalhos personalizados e comercialização do 

produto. Gabriel diz que a expectativa é que os óculos de realidade virtual comecem a ser 

vendidos  em  2016  custando  até  R$  350,00.

Agência Brasil 

 https://www.portalaz.com.br/noticias/geral/359385_estudante_do_amazonas_desenvolve_oc

ulos_de_realidade_virtual

https://www.portalaz.com.br/noticias/geral/359385_estudante_do_amazonas_desenvolve_oculos_de_realidade_virtual
https://www.portalaz.com.br/noticias/geral/359385_estudante_do_amazonas_desenvolve_oculos_de_realidade_virtual
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 A partir da caracterização física, química e térmica pode-se afirmar que o resíduo de semente 
do fruto do guaraná pode ser utilizado para obtenção de biocombustíveis.

Utilizado como matéria-prima em indústrias farmacêuticas e de bebidas, o guaraná (Paullinia 
cupana  kunth)  também poderá  ser  usado  para  obtenção  de  biocombustíveis,  segundo  o 
projeto de pesquisa desenvolvido com apoio do governo do Estado via Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) pela mestranda Janainna Chaves Pereira.

Segundo a pesquisadora, o projeto de pesquisa tem como objetivo avaliar o potencial dos 
resíduos do fruto, especificamente as sementes, como biomassa para a geração de energia 
através de processos de conversão termoquímica.

Os estudos são realizados no âmbito do Programa de Apoio à Formação de Recursos Humanos 
Pós-graduados do Estado do Amazonas (RH-Mestrado) e devem ser concluídos até abril de 
2016.

“O trabalho trata-se de um estudo inicial  com pesquisas exploratórias  e deve beneficiar  a 
sociedade nas questões do reaproveitamento da biomassa para tornar o meio ambiente mais 
sustentável, na obtenção de energia limpa a partir de uma fonte renovável e na contribuição 
para o desenvolvimento regional com a obtenção de um biocombustível. Pequenos e grandes 
produtores da cultura do fruto do guaraná poderão utilizar  o  resíduo como uma fonte  de 
combustível renovável em sistemas de geração de energia (elétrica, térmica e mecânica) para 
o próprio processamento das sementes de guaraná”, disse a pesquisadora.

Aplicação das sementes

Os materiais  do  guaraná,  casca  e  casquilho,  não  utilizados  são  disponibilizados  de  forma 
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sazonal entre os meses de novembro a janeiro pela agroindústria amazonense.

A equipe de pesquisa verificou que há a geração de resíduo de semente do processo de 
extração para a obtenção do extrato de guaraná. Estas sementes são comumente descartadas 
no meio ambiente. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
em 2014, a estimativa da produção, por ano, de sementes secas de guaraná no Brasil variou 
entre 2,9 e 4,6 toneladas nos últimos dez anos.

“As  sementes  podem ou  não  ser  reincorporadas  à  própria  cultura  do  guaranazeiro  como 
fertilizante. Este material, diferente da casca e do casquilho, pode ser gerado ao longo do ano. 
Desse modo, o resíduo de semente do fruto do guaraná passou a ser o alvo de investigação da 
pesquisa por sua ampla disponibilidade e sem aplicação imediata de reaproveitamento”, disse 
Janainna Pereira.

Segundo a pesquisadora,  a  partir  da caracterização física,  química  e  térmica e  do estudo 
cinético  da reação de decomposição térmica da biomassa residual,  pode-se afirmar  que o 
resíduo de semente do fruto do guaraná tem potencialidade de ser utilizado para obtenção de 
biocombustíveis a partir da aplicação do processo de conversão térmica.

A conversão térmica (denominada de pirólise) é considerada como a decomposição térmica 
direta dos componentes orgânicos da biomassa na ausência de oxigênio.

Os produtos correspondem a uma variedade de componentes químicos e distribuem-se entre 
sólido (carvão vegetal), líquido (bio-óleo) e gases combustíveis. Converter a biomassa em um 
combustível líquido através da pirólise é vantajoso, segundo a pesquisadora, por simplificar o 
manuseio  com  transporte  e  armazenamento  deste  produto,  que  possui  maior  densidade 
energética quando comparado à biomassa residual.

Fonte: Ac24horas

 
http://www.biomassaworld.com.br/noticia/274/guaran-a%20da%20amaz-enia%20pode
%20gerar%20biocombust-avel

http://www.biomassaworld.com.br/noticia/274/guaran-a%20da%20amaz-enia%20pode%20gerar%20biocombust-avel
http://www.biomassaworld.com.br/noticia/274/guaran-a%20da%20amaz-enia%20pode%20gerar%20biocombust-avel


Veículo: Tudo BH Editoria: Pag: 

Assunto: Estudante do Amazonas desenvolve óculos de realidade virtual
Cita a 

FAPEAM: Release da assessoria         

Release de outra instituição

Matéria articulada pela assessoria  

Iniciativa do próprio veículo de comunicação

Conteúdo:
- Positivo 

- Negativo

Publicado no site da FAPEAM:            Data: 03/01/2016

Um óculos de realidade virtual, feito com fibra de carbono, que utiliza aparelhos smartphones 
para gerar cenários virtuais, com som e imagens em 360 graus. Esse é o protótipo High Tech 
VR, projeto inédito no país desenvolvido por um estudante amazonense de 19 de anos. Gabriel 
de Oliveira está concluindo o 3º ano na Escola Estadual Benjamin Magalhães Brandão, em 
Manaus. A iniciativa inovadora tem o apoio da Fapeam, o Fundo de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Amazonas, e do centro de empreendedorismo da Uninorte, União Educacional do 
Norte.

Gabriel disse que a ideia do projeto surgiu por meio de pesquisas, principalmente na internet, 
para saber o que já existia no mercado na área de realidade virtual. “Então, o que a gente 
resolveu foi criar algo novo, baseado no que já existia, mas que fosse melhor e mais acessível 
às pessoas”.

Para o estudante amazonense,  a  intenção é colocar  o usuário  do equipamento no mundo 
virtual de “forma imersiva e interativa, fazendo ele se sentir lá dentro e conseguir interagir 
com o ambiente em 360 graus, ou seja, para onde ele olhar, vai ver alguma coisa”, explicou.

Para Gabriel,  a fibra de carbono foi  escolhida para compor os óculos por ser um material  
resistente e inovador no mercado. Segundo ele, a utilização é feita inserindo o aparelho de 
celular  (smartphone)  no  suporte  frontal  dos  óculos.  Também é  possível  conectá-lo  a  um 
computador, via cabo USB, rede wireless (sem fio)/wi-fi.

Segundo  o  estudante,  o  High  Tech  VR  pode  ser  útil  nas  áreas  de  educação,  trabalho  e 
entretenimento.

“Na  educação  pode  se  usar  em  aulas,  tanto  dentro  de  escolas  tradicionais  quanto  nas 
universidades; na maioria dos cursos, principalmente, medicina, engenharia e arquitetura. No 
trabalho,  pode  ser  usado,  principalmente,  por  quem  trabalha  com  demonstração  de 
apartamentos, no caso de corretores imobiliários. Mas, também, por diversas empresas que 
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vão usar gráficos em 3D, e que precisam de imersão. Já no caso do entretenimento pode ser 
utilizado em jogos, para assistir vídeos”.

O óculos virtual também pode ser um aliado no tratamento de fobias, pois, de acordo com o 
estudante, o aparelho cria a impressão de que a pessoa está vendo algo real e pode enfrentar 
seus medos sem perigo.

Os  próximos  passos  do  projeto,  segundo  Gabriel,  são  melhorar  a  ergonomia  (estudo  das 
relações entre homem e máquina) e o design dos óculos, viabilizar a produção em larga escala 
e firmar parcerias para criação de aplicativos, trabalhos personalizados e comercialização do 
produto. Gabriel diz que a expectativa é que os óculos de realidade virtual comecem a ser 
vendidos em 2016 custando até R$ 350,00.

http://tudobh.com.br/estudante-do-amazonas-desenvolve-oculos-de-realidade-virtual/

http://tudobh.com.br/estudante-do-amazonas-desenvolve-oculos-de-realidade-virtual/
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Substância

A pesquisadora da Ufam,  Marne Vasconcellos,  está  analisando, com apoio do governo do Estado,  via 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), substâncias e extratos da Amazônia 

que possam auxiliar no tratamento do câncer de pele.

. Segundo ela, em busca dos resultados, já foi feito uma triagem com várias substâncias que podem ter 

potencial para agir contra as células melanoma, tipo de câncer de pele que tem origem nos melanócitos 

(células produtoras de melanina, substância que determina a cor da pele).

. Para a pesquisadora, que é doutora em Farmacologia pela Universidade Federal do Ceará, apesar do 

estudo ainda estar em fase experimental, os resultados podem beneficiar milhares de pessoas que 

acometidas com o câncer de pele.

http://www.conteudoam.com.br/2013/
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