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Um ingrediente muito presente na culinária amazônica, o tucupi, poderá chegar à mesa dos 
consumidores  de  uma  forma  diferente.  Pesquisadores  do  Instituto  Federal  de  Educação, 
Ciência e Tecnologia (Ifam), no Amazonas, trabalham no projeto “Tucupi de Prateleira”, que 
visa  enaltecer  o  produto  regional,  o  envasamento  dentro  dos  padrões estabelecidos  pelos 
órgãos de fiscalização e controle de segurança alimentar e ainda aumento da produtividade.
 
O tucupi é uma espécie de molho feito a partir da extração do sumo da mandioca brava, que é 
descascada, ralada e prensada.
 
Atualmente o produto é vendido em garrafas pet reaproveitadas. Segundo a estudante de 
Tecnologia em Processos Químicos do Ifam e responsável  pela  pesquisa,  Suane Costa,  os 
produtores  vendem  o  tucupi  para  os  comerciantes  que  fazem o  processo  de  tempero  e 
embalagem.  Com o  projeto,  o  tucupi  será  comercializado  em uma  embalagem tipo  saco 
plástico com rótulo.

    “Hoje o tucupi, na forma como ele é comercializado, o prazo de validade médio é de 15 
dias. Com a técnica que nós vamos aplicar, esse prazo sobre para três a seis meses. Nós não 
vamos interferir  totalmente na cadeia,  mas no processo de extração da matéria-prima do 
tucupi nós vamos padronizar com a máquina prensa que está sendo desenvolvida que será 
disponibilizada ao produtor em sistema de Comodata (empréstimo gratuito).“ 

Segundo o coordenador de Culturas Industriais do estado, Alexandre Araújo, essa máquina de 
prensa, que vai ser emprestada aos produtores, vai possibilitar um maior aproveitamento da 
matéria-prima.
 
Seu Jorge do Tucupi, como prefere ser chamado, trabalha com o produto há mais de 30 anos e 
demonstra interesse em comercializá-lo na nova embalagem.

    “Se vier isso, embalado e com preço menor, talvez seja melhor. Talvez a gente tenha 
menos despesa. Tem muita despesa pra levar, trazer, comprar embalagem, rótulo.” 
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Lidiane Gomes vende tucupi há dois anos na Feira Manaus Moderna. Ela considera vantajosa a 
industrialização.

    “Fica bem higiênico, mais bem conservado. Pelo menos do ponto de vista da gente que 
trabalha com a venda ficaria ótimo.” 

 
A  expectativa  é  que  o  tucupi  em  nova  embalagem  já  esteja  disponível  no  mercado 
amazonense até dezembro deste ano. A iniciativa é desenvolvida em parceria com a Fapeam, 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas.

http://radios.ebc.com.br/jornal-da-amazonia-1a-edicao/edicao/2016-02/pesquisa-quer-
adequar-o-tucupi-normas-de-seguranca

http://radios.ebc.com.br/jornal-da-amazonia-1a-edicao/edicao/2016-02/pesquisa-quer-adequar-o-tucupi-normas-de-seguranca
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Os resultados da pesquisa estão publicados na revista Science desta semana. Participam do 

trabalho 16 instituições brasileiras e estrangeiras, lideradas pela Universidade do Arizona e 

pelo Inpa.

A reportagem foi publicada por amazonia.org.br, 27-02-2016.

Uma pesquisa recente explica a sazonalidade na fotossíntese da floresta na Amazônia Central. 

Liderado por Jin Wu durante seu doutorado na Universidade do Arizona, o estudo usou uma 

combinação de câmeras e dados de fluxo de gás carbônico entre a atmosfera e a floresta, 

registrados pelas torres do Programa de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia 

(LBA), coordenado pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI).

“Já era conhecido que o gás carbônico da atmosfera é fixado pela floresta com maiores taxas 

no fim da estação seca e no início da chuvosa, e fixado com taxas menores no final da estação 

chuvosa e no início da seca”, diz o pesquisador do Inpa e coautor do artigo, Dr. Bruce Nelson. 

Segundo o pesquisador, a novidade está em demonstrar que esta sazonalidade da fotossíntese 

não ocorre apenas em função da variação da luz, da temperatura ou da umidade ao longo do 

ano.

“Nos meses mais secos (entre junho e novembro) a floresta exibe uma troca acelerada das 
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folhas. A quantidade de folhas nas copas das árvores não muda muito durante o ano, mas sua 

idade, sim”, explica o pesquisador. “Até o final da estação chuvosa, as folhas lançadas nos 

meses secos têm menos vigor, reduzindo a fotossíntese”, acrescenta Bruce Nelson.

Para  decifrar  esta  dinâmica  das  folhas,  em  2010,  os  pesquisadores  montaram  câmeras 

automáticas em duas torres do LBA, uma a 60 km de Manaus (AM),  e outra na Floresta 

Nacional do Tapajós, a 67 km ao sul de Santarém, no Pará. Em 2013, foi equipada uma das 

torres do Observatório da Torre Alta da Amazônia (Atto), na Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável (RDS) do Uatumã, a 150 quilômetros de Manaus. Os dados para as duas torres 

perto de Manaus foram analisados pelas mestrandas Suelen Marostica, Julia Tavares e Aline 

Lopes, que também assinam o artigo na Science.

“Gravamos um grande número de fotos em cada dia do ano para facilitar a filtragem e a 

correção de artefatos de iluminação”, explica o pesquisador. Ele ressalta, ainda, que o ciclo das 

idades das folhas coincide muito bem com a sazonalidade do “verdor” da floresta captada 

anteriormente por satélites.

Segundo Bruce Nelson, estes dados dos satélites provocaram polêmica entre os cientistas, pois 

são influenciados pelo ângulo do sol e pela nebulosidade, ambas com tendências sazonais. 

“Agora, as câmeras nos três sítios são concordantes entre si e concordantes com os dados dos 

satélites. A floresta se torna mais verde ao longo da estação seca, devido ao lançamento de 

folhas novas”, diz.

O  pesquisador  revela  que  em  breve  se  terá  um  entendimento  melhor  das  mudanças 

fisiológicas das folhas com a idade, já que as informações ainda estão sendo aprimoradas por 

um  grupo  de  pesquisadores  e  mestrandos  do  Inpa,  liderados  pelo  professor  doutor  da 

Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Marciel Ferreira, dentro do projeto GoAmazon.

Para o pesquisador doutor Scott Saleska, orientador de Jin Wu, a importância maior do estudo 

reside em demonstrar uma deficiência nos modelos que preveem a resposta da floresta às 

futuras mudanças climáticas. “Estes modelos não incorporam os efeitos da fenologia foliar e, 

portanto, não conseguem reproduzir corretamente a variação sazonal da fotossíntese”, diz.

A  pesquisa  foi  financiada  pela  Parceria  para  Pesquisa  e  Educação  Internacional  (Pire)  da 

Fundação Nacional de Ciências Norte-Amercana (US NSF); pela Fundação Agnese Nelms Haury 



da  Universidade  do  Arizona;  pelo  projeto  GoAmazon,  financiado  conjuntamente  pelo 

Departamento de Energia Norte-Americano e pelas agências brasileiras de apoio à pesquisa 

dos Estados de São Paulo (Fapesp) e do Amazonas (Fapeam); pelo Ministério da Educação e 

Pesquisa da Alemanha (BMBF) e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) do Brasil.

A coleta de dados teve suporte do LBA/Inpa e da Sociedade Max Planck, além da Universidade 

do Estado do Amazonas (UEA) e da RDS Uatumã.

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/552088-cameras-instaladas-em-torres-do-inpa-decifram-

ritmo-sazonal-da-fotossintese-na-floresta-amazonica

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/552088-cameras-instaladas-em-torres-do-inpa-decifram-ritmo-sazonal-da-fotossintese-na-floresta-amazonica
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/552088-cameras-instaladas-em-torres-do-inpa-decifram-ritmo-sazonal-da-fotossintese-na-floresta-amazonica
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O Amazonas pode contar com um software que garantirá um menor tempo de espera nas 

paradas  de  ônibus  do  sistema  de  transporte  público  a  partir  de  2018.  Além disso,  mais 

conforto durante o deslocamento e, consequentemente, uma maior satisfação da população, 

são os objetivos do software desenvolvido pelo pesquisador Edry Antônio Garcia.

A proposta  é  ajudar  no aumento  da  produtividade dos  veículos do sistema de transporte 

público,  em  Manaus.  O  software  irá  permitir  os  cálculos  dos  indicadores  classe  mundial 

aplicável na manutenção dos ônibus de transporte público de Manaus. Estes índices, segundo o 

pesquisador, fornecem elementos para tomar decisões e estabelecer metas.

“Este indicadores fornecerão relatórios de  forma concisos sobre a produtividade do transporte 

público.  O   software  ainda  favorece  o  gerenciamento  da  manutenção  e  garante  a 

disponibilidade da função dos ônibus de modo a atender a um processo de produção ou serviço 

com confiabilidade, segurança, preservação do meio ambiente e custos adequados”, explica 

Garcia.

Doutor em Ciências Técnicas pela Universidad de Holguin Oscar Lucero Moya, em Cuba, ele 
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explicou que com isso, será possível diminuir o índice de veículos quebrados durante o trajeto, 

ou seja, menos tempo de espera nas paradas, mais conforto para população no processo de 

deslocamento e maior satisfação pelo usuário do transporte coletivo na cidade.

“Ele esta sendo feito numa linguagem de programação chamada Java, teria em essência um 

módulo de entrada de dados, um módulo de processamento de dados e um módulo de saída 

de resultados que seriam dados em forma de indicadores e gráficos que expressam tendências 

na manutenção”, disse o pesquisador.

Além do software, também será produzido um livro de manutenção que abrange os conceitos e 

tendências atuais da manutenção visando a sua utilização na prática produtiva nas empresas 

de  transporte  público  de  Manaus.  O  livro  também poderá  ser  adotado  para  o  Ensino  de 

disciplinas da Engenharia Mecânica e de Manutenção pelas universidades. O software conta 

com apoio do governo do Estado por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 

Amazonas (Fapeam)

http://portalamazonia.com/noticias-detalhe/ciencia-e-tecnologia/software-deve-ajudar-a-

reduzir-tempo-no-sistema-de-transporte-publico-de-manaus/?

cHash=7a73df6850079eacddb27b8b4e7e0980

http://portalamazonia.com/noticias-detalhe/ciencia-e-tecnologia/software-deve-ajudar-a-reduzir-tempo-no-sistema-de-transporte-publico-de-manaus/?cHash=7a73df6850079eacddb27b8b4e7e0980
http://portalamazonia.com/noticias-detalhe/ciencia-e-tecnologia/software-deve-ajudar-a-reduzir-tempo-no-sistema-de-transporte-publico-de-manaus/?cHash=7a73df6850079eacddb27b8b4e7e0980
http://portalamazonia.com/noticias-detalhe/ciencia-e-tecnologia/software-deve-ajudar-a-reduzir-tempo-no-sistema-de-transporte-publico-de-manaus/?cHash=7a73df6850079eacddb27b8b4e7e0980
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O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) realizou, por meio da Gerência de 
Controle  Florestal,  nos  dias  24  e  25  deste  mês,  o  1º  Seminário  Florestal  do  Amazonas 
(Seminflor 2016). O evento ocorreu na cidade de Humaitá (a 696 quilômetros em linha reta de 
Manaus).

 A  abertura  foi  feita  pela  diretora-presidente  do  Ipaam, Ana  Eunice  Aleixo.  “Esse  projeto 
nasceu da necessidade detectada em campo no dia a dia do nosso trabalho. Assim, aliamos o 
conhecimento empírico  ao  técnico da  área.  Somos guardiões  da  nossa  floresta,  mas para 
preservar temos que conhecer”, completou.

O objetivo do Seminário foi promover a troca de experiências e a divulgação da importância da 
identificação correta das espécies florestais  madeireiras,  junto ao setor  florestal  do sul  do 
Estado.

Programação – Ao todo foram ministradas oito palestras. Entre os temas debatidos estiveram: 
a identificação botânica, metodologia Modeflora, ferramentas de identificação, profissional da 
Botânica,  acompanhamento  técnico  e  requisitos  administrativos  e  técnicos  para  o 
licenciamento de empreendimentos de base florestal.

“Fico muito grato de ter sido convidado para palestrar no evento e tenho certeza que essa 
troca de conhecimentos acrescentou a todos que participaram, principalmente, para quem está 
na ponta do processo de identificação das espécies”, disse o doutor e pesquisador do Inpa, 
Alberto Vicentini.O Seminflor registrou participantes dos municípios de Apuí, Labréa, Manicoré, 
Humaitá e Novo Aripuanã. Entre palestrantes e público foram aproximadamente 115 pessoas. 
A ação que foi organizada pelo Ipaam, contou com o apoio da Prefeitura de Humaitá, WWF-
Brasil, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema)

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/02/seminario-florestal-organizado-pelo-ipaam-movimenta-a-
cidade-de-humaita/
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A partir de 2018, o Amazonas pode contar com um software que garantirá um menor tempo 
de espera nas paradas de ônibus do sistema de transporte público, mais conforto durante o 
deslocamento  e,  consequentemente,  uma maior  satisfação  da  população.  Trata-se  de  um 
software que está sendo desenvolvido pelo pesquisador Edry Antônio Garcia, com apoio do 
Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas 
(Fapeam), para ajudar no aumento da produtividade dos veículos do sistema de transporte 
público, em Manaus.

O software irá permitir os cálculos dos indicadores classe mundial aplicável na manutenção dos 
ônibus  de  transporte  público  de  Manaus.  Estes  índices,  segundo  o  pesquisador,  fornecem 
elementos para tomar decisões e estabelecer metas.

 “Este indicadores fornecerão relatórios de  forma concisos sobre a produtividade do transporte 
público.  O   software  ainda  favorece  o  gerenciamento  da  manutenção  e  garante  a 
disponibilidade da função dos ônibus de modo a atender a um processo de produção ou serviço 
com confiabilidade, segurança, preservação do meio ambiente e custos adequados”, explicou o 
Edry Antônio Garcia.

 Doutor em Ciências Técnicas pela Universidad de Holguin Oscar Lucero Moya, em Cuba, ele 
explicou que com isso, será possível diminuir o índice de veículos quebrados durante o trajeto, 
ou seja, menos tempo de espera nas paradas, mais conforto para população no processo de 
deslocamento e maior satisfação pelo usuário do transporte coletivo na cidade.

 “Ele esta sendo feito numa linguagem de programação chamada Java, teria em essência um 
módulo de entrada de dados, um módulo de processamento de dados e um módulo de saída 
de resultados que seriam dados em forma de indicadores e gráficos que expressam tendências 
na manutenção”, disse o pesquisador.

Livro - Além do software, também será produzido um livro de manutenção que abrange os 
conceitos e tendências atuais da manutenção visando a sua utilização na prática produtiva nas 
empresas de transporte público de Manaus. O livro também poderá ser adotado para o Ensino 

Sim

Não

Sim Não



de disciplinas da Engenharia Mecânica e de Manutenção pelas universidades.

Funcionamento do software - De acordo com o Edry Garcia, o usuário do software (responsável 
pela manutenção dos veículos e/ou a diretoria da empresa) irá fazer um cadastro com os 
dados dos ônibus. Após isso, a cada intervenção de manutenção será necessário digitar os 
dados solicitados pelo software.

“Estes dados específicos correspondem a ações de manutenção e materiais utilizados, além do 
tempo de trabalho e de paradas para manutenção, o total  de quilômetros percorridos e o 
combustível  consumido durante o período de trabalho do ônibus entre uma manutenção e 
outra.  Os  resultados  mostrarão  os  índices  da  classe  mundial  que  atuariam  como  uma 
ferramenta norteadora para tomada de decisões na manutenção dos ônibus, auxiliando na 
diminuição de custos e aumento da produtividade”, explicou o pesquisador.

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/02/pesquisa-apoiada-pelo-governo-do-amazonas-
desenvolvera-software-para-otimizacao-dos-onibus-do-sistema-de-transporte-publico-em-
manaus/

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/02/pesquisa-apoiada-pelo-governo-do-amazonas-desenvolvera-software-para-otimizacao-dos-onibus-do-sistema-de-transporte-publico-em-manaus/
http://www.amazonas.am.gov.br/2016/02/pesquisa-apoiada-pelo-governo-do-amazonas-desenvolvera-software-para-otimizacao-dos-onibus-do-sistema-de-transporte-publico-em-manaus/
http://www.amazonas.am.gov.br/2016/02/pesquisa-apoiada-pelo-governo-do-amazonas-desenvolvera-software-para-otimizacao-dos-onibus-do-sistema-de-transporte-publico-em-manaus/
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A partir de 2018, o Amazonas pode contar com um software que garantirá um menor tempo 
de espera nas paradas de ônibus do sistema de transporte público, mais conforto durante o 
deslocamento e, consequentemente, uma maior satisfação da população.

Trata-se de um software que está sendo desenvolvido pelo pesquisador Edry Antônio Garcia, 
com apoio do governo do Estado por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas (Fapeam) para ajudar no aumento da produtividade dos veículos do sistema de 
transporte público, em Manaus.

O software irá permitir os cálculos dos indicadores classe mundial aplicável na manutenção dos 
ônibus  de  transporte  público  de  Manaus.  Estes  índices,  segundo  o  pesquisador,  fornecem 
elementos para tomar decisões e estabelecer metas.

“Este indicadores fornecerão relatórios de  forma concisos sobre a produtividade do transporte 
público.  O   software  ainda  favorece  o  gerenciamento  da  manutenção  e  garante  a 
disponibilidade da função dos ônibus de modo a atender a um processo de produção ou serviço 
com confiabilidade, segurança, preservação do meio ambiente e custos adequados”, explicou o 
Edry Antônio Garcia.

Doutor em Ciências Técnicas pela Universidad de Holguin Oscar Lucero Moya, em Cuba, ele 
explicou que com isso, será possível diminuir o índice de veículos quebrados durante o trajeto, 
ou seja, menos tempo de espera nas paradas, mais conforto para população no processo de 
deslocamento e maior satisfação pelo usuário do transporte coletivo na cidade.

“Ele esta sendo feito numa linguagem de programação chamada Java, teria em essência um 
módulo de entrada de dados, um módulo de processamento de dados e um módulo de saída 
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de resultados que seriam dados em forma de indicadores e gráficos que expressam tendências 
na manutenção”, disse o pesquisador.

Além do software, também será produzido um livro de manutenção que abrange os conceitos e 
tendências atuais da manutenção visando a sua utilização na prática produtiva nas empresas 
de  transporte  público  de  Manaus.  O livro  também poderá  ser  adotado  para  o  Ensino  de 
disciplinas da Engenharia Mecânica e de Manutenção pelas universidades.

Funcionamento do software

De  acordo  com o  Edry  Garcia,  o  usuário  do  software  (responsável  pela  manutenção  dos 
veículos e/ou a diretoria da empresa) irá fazer um cadastro com os dados dos ônibus. Após 
isso,  a  cada  intervenção  de  manutenção  será  necessário  digitar  os  dados  solicitados  pelo 
software.

"Estes dados específicos correspondem a ações de manutenção e materiais utilizados, além do 
tempo de trabalho e de paradas para manutenção, o total  de quilômetros percorridos e o 
combustível  consumido durante o período de trabalho do ônibus entre uma manutenção e 
outra.  Os  resultados  mostrarão  os  índices  da  classe  mundial  que  atuariam  como  uma 
ferramenta norteadora para tomada de decisões na manutenção dos ônibus, auxiliando na 
diminuição de custos e aumento da produtividade”, explicou o pesquisador. 

http://acritica.uol.com.br/noticias/Pesquisador-desenvolve-otimizacao-transporte-
Manaus_0_1531646840.html

http://acritica.uol.com.br/noticias/Pesquisador-desenvolve-otimizacao-transporte-Manaus_0_1531646840.html
http://acritica.uol.com.br/noticias/Pesquisador-desenvolve-otimizacao-transporte-Manaus_0_1531646840.html
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Pesquisador desenvolve novo software para melhorar sistema de transporte público 
em Manaus 

A partir de 2018, o Amazonas pode contar com um software que garantirá um menor tempo 
de espera nas paradas de ônibus do sistema de transporte público, mais conforto durante o 
deslocamento e, consequentemente, uma maior satisfação da população.

Trata-se de um software que está sendo desenvolvido pelo pesquisador Edry Antônio Garcia, 
com apoio do governo do Estado por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas (Fapeam) para ajudar no aumento da produtividade dos veículos do sistema de 
transporte público, em Manaus.

O software irá permitir os cálculos dos indicadores classe mundial aplicável na manutenção dos 
ônibus  de  transporte  público  de  Manaus.  Estes  índices,  segundo  o  pesquisador,  fornecem 
elementos para tomar decisões e estabelecer metas.

“Este indicadores fornecerão relatórios de forma concisos sobre a produtividade do transporte 
público.  O  software  ainda  favorece  o  gerenciamento  da  manutenção  e  garante  a 
disponibilidade da função dos ônibus de modo a atender a um processo de produção ou serviço 
com confiabilidade, segurança, preservação do meio ambiente e custos adequados”, explicou o 
Edry Antônio Garcia.

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=131085983

Sim

Não

Sim Não

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=131085983
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