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Pesquisadores do Amazonas desenvolvem telha sustentável

Pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) estão desenvolvendo o protótipo 
de uma telha sustentável. Ela é feita, principalmente, com fibras naturais da Amazônia, como 
a malva e  a juta,  e  com uma argamassa que inclui  areia,  resíduos de cerâmica  e  pouco 
cimento.Essa composição, segundo o subcoordenador da pesquisa, o doutor em engenharia 
João de Almeida Melo Filho,  dá mais  resistência  ao material  e pode melhorar  a sensação 
térmica nas residências localizadas nas regiões mais  quentes do país.“Além de ter  menos 
cimento em sua constituição, ela tem também areia, que se torna um material mais barato, 
além das fibras naturais. A matriz que utiliza o cimento é muito frágil e as fibras naturais é que 
vão dar a verdadeira resistência a esse material. O conjunto que a gente chama de “material 
compósito” vai produzir um material com maior resistência mecânica. E a gente já verificou 
que tem maior desempenho térmico devido ao uso de resíduos cerâmicos”, garantiu.
Baixo custo. Para o pesquisador, a telha sustentável terá boa aceitação pelos consumidores, 
porque,  além de ser mais  barata,  será parecida com as disponíveis  no mercado.  João de 
Almeida acredita que a utilização das fibras naturais para a produção das ecotelhas também 
vai estimular o trabalho de produtores ribeirinhos.“A gente acredita que o fato de o cultivo 
dessas fibras ser  feito,  principalmente,  por comunidades ribeirinhas,  a  utilização delas,  no 
desenvolvimento de um material de construção e a possibilidade de que seja usado em grande 
escala,  vai  incentivar  essas  comunidades  a  produzir  e  aumentar  sua renda.O pesquisador 
informou que o protótipo da ecotelha deve ficar pronto em 12 meses. Após esse processo, ele 
disse que será necessário um patrocínio para adquirir o maquinário destinado à produção em 
larga escala.  O projeto recebe o apoio  da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas. A entidade concede R$ 50 mil, por meio do programa Sinapse da Inovação, para o 
desenvolvimento de tecnologias inovadoras.

http://noticias.cancaonova.com/pesquisadores-do-amazonas-desenvolvem-telha-sustentavel/
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Varanda verde para ambientes urbanos 

A busca por uma alimentação saudável, livre de conservante e agrotóxico, vem motivando 

consumidores  há  deixar  as  prateleiras  dos  supermercados  e  as  bancas  das  feiras,  para 

produzirem seus alimentos em casa, ou melhor, na varanda de casa. Essa ideia surgiu a partir 

de um projeto simples e inovador, denominado 'Varanda Verde', criado pela administradora de 

empresas, Ananda Aguiar, tem por objetivo também dar a população urbana uma opção de 

cultivar temperos e hortaliças de forma sustentável, assim como acontece na zona rural de 

Manaus. Em fase final  de estudos, o projeto conta com o apoio do governo do Estado do 

Amazonas por meio da Fapeam (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas).

Com a correria  da  sociedade pós-moderna,  essa iniciativa foi  pensada para oferecer  mais 

qualidade de vida à população urbana, além de aliar praticidade e propiciar o contato com a 

natureza. "São vários os benefícios desse suporte: primeiro a conexão do ser humano com o 

meio  ambiente  e,  depois  também é  educativo,  pois  as  crianças  aprendem a  respeitar  a 

natureza. Nosso produto busca dar mais praticidade como a vida moderna pede", garante 

Ananda.

Neste cenário, quem já pensou em cultivar alimentos mais saudáveis na varanda da sua casa, 

e o melhor, sem precisar regar todos os dias, as hortaliças e ainda utilizar o lixo orgânico 

doméstico para produzir a compostagem, ou seja, o próprio adubo? Tudo isso já é possível por 

meio da 'Varanda Verde'.  Além de oferecer benefícios à saúde, este projeto ainda oferece 

economia de água por meio de um sistema de irrigação autônomo que dura em média 15 dias.
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Segundo Ananda,  alguns  protótipos já  estão produzindo  e vários  clientes  estão  na fila  de 

espera para iniciar o cultivo residencial. "Começamos com plantio de temperos e evoluímos 

para hortaliças como alface, rúcula, couve e outras", disse. Outra vantagem é que a varanda 

verde despertou o espírito do empreendedorismo, em consumidores que já tinham por hábito 

pesquisar os melhores locais e preços para adquirirem seus alimentos.

Agora  os  microempreendedores,  tem a  possibilidade  de  desenvolver  esse  suporte  para  o 

plantio de hortaliças em ambientes urbanos, para consumo direto e comercialização. "A ideia é 

que a pessoa pare de usar temperos industrializados, que fazem mal a saúde, e comecem a 

cultivar seus próprios temperos dentro de casa", observou Ananda.

Viabilidade econômica

Em 2015,  a  'Varanda  Verde'  foi  um dos  40  projetos  aprovados  no  Programa Sinapse  da 

Inovação no Amazonas, fruto de uma parceria firmada entre a Fapeam com a Fundação Certi 

(Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras), que visa transformar os resultados de 

projetos de pesquisa  de universidades e  instituições de ciência,  tecnologia  e inovação em 

produtos inovadores competitivos, além de fortalecer o empreendedorismo inovador, na busca 

por uma economia sustentável nas regiões urbanas.

Para  a  criadora  do  projeto  todas  as  orientações  recebidas  durante  as  capacitações  do 

Programa Sinapse foram fundamentais para a realização do projeto. "Durante os encontros, 

aperfeiçoamos a nossa ideia conforme a necessidade do nosso cliente. Esse apoio dado pelas 

instituições  fez  com  que  o  projeto  evoluísse  como  proposta  de  negócio.  Isso  foi  muito 

importante, é um diferencial", reconhece Ananda Aguiar.

Funcionalidade

A varanda verde é basicamente um suporte que pode ser colocado em áreas externas de 

apartamentos e casas. O projeto possui um sistema de horta com alta irrigação por meio da 

capilaridade utilizando as próprias plantas para irrigar da raiz até as folhas. Com capacidade 

para armazenar até seis litros de água e 35 quilos de terra, a varanda verde permite uma 

maior autonomia e redução no tempo dedicado ao cuidado das plantas. "Com esse suporte a 

pessoa pode cultivar os próprios alimentos e tirar dali algo que ela mesma plantou, ou seja, 

ela  sabe  de  onde  vem  a  hortaliças  que  estão  sendo  consumidas  diariamente,  longe  de 

agrotóxicos", explica Ananda.

Esse suporte se adequa às varandas e áreas externas residenciais, podendo ser pendurado na 

parede, fixo no chão ou com rodinhas que permite a melhor locomoção da ferramenta. Com 

um design inovador,  o  produto oferece várias  opções de cores para  o  cliente  e  deve ser 

comercializado,  a  partir  do  segundo  semestre  de  2016,  apenas  online  neste  primeiro 

momento. Hoje, elaborar um manual com informações sobre adubação e cultivo de hortaliças 



em residências e ambientes urbanos para ser disponibilizado junto com a 'Varanda Verde' é o 

próximo passo da equipe de pesquisa.

SERVIÇO

O QUE É: Varanda Verde

QUANDO: Venda a partir de junho/2016

ONDE: Online

APOIO: Fapeam
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Estudo pretende elevar a produção de etanol de segunda geração no Amazonas 

O pesquisador Thiago José Mesquita está desenvolvendo, com apoio do Governo do Estado, via 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam),  uma técnica usando 

softwares de simulação, modelagem e otimização para elevar a produção de etanol de segunda 

geração no Amazonas.  A previsão é que a primeira etapa do estudo seja concluída em 2017.

“Foi proposta a construção de um software sensor. Esses softsensors são sensores baseados 

em modelos matemáticos, precisam de um conhecimento fenomenológico prévio do processo; 

e que também podem usar informações de sistemas similares para inferir  valores. A ideia 

principal se baseia em usar informações online que são processadas em conjunto, para estimar 

variáveis de um cultivo que seriam difíceis de medir diretamente”, disse o pesquisador.

O estudo é desenvolvido no âmbito do Programa de Apoio à Formação de Recursos Humanos 

Pós-Graduados do Estado do Amazonas (RH-Mestrado) da Fapeam.

Aproveitamento – Segundo o pesquisador, para que a produção industrial de bioetanol 2G seja 
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economicamente  viável,  é  necessário  que  todos  os  açúcares  presentes  no  bagaço  sejam 

aproveitados, como a fração C6 (celulose) e a fração C5 (hemicelulose). Essas frações são 

submetidas  a  processos  de  hidrólise  (alteração  de  uma  substância  pela  água),  onde  são 

formadas glicose e xilose, respectivamente.

“A  glicose  é  facilmente  convertida  em  etanol  em  uma  fermentação  pela  Saccharomyces 

cerevisiae,  processo  bem conhecido.  A  xilose,  por  sua  vez,  deve  sofrer  a  conversão  em 

xilulose, por um processo de isomerização, pelo uso da enzima glicose isomerase a fim de ser 

consumida pela levedura. Além disso, a utilização da xilulose como fonte de carbono para 

fabricação de etanol  requer um controle minucioso da concentração de oxigênio dissolvido 

(COD) no biorreator para que a rota metabólica do etanol seja maximizada”, disse.

Controle – Ao longo do estudo, Thiago José Mesquita caracterizará o resíduo agroindustrial e 

as cepas de leveduras para estabelecer as condições para fermentação da cepa de levedura 

escolhida. A partir daí, é necessário reduzir os produtos secundários e, por fim, estabelecer um 

controle por intermédio de softwares específicos.

“O projeto se encontra na etapa de implementação e validação do sistema de equações, que 

irá  compor  o  sensor  baseado  em software,  como  um novo  módulo  de  um  programa  de 

supervisionamento  desenvolvido  em  trabalhos  anteriores  na  Universidade  Federal  de  São 

Carlos (UFSC). Posteriormente, serão aplicados os sistemas de controle para que as variáveis 

estudadas  guiem  o  metabolismo  das  leveduras  para  a  via  metabólica  responsável  pela 

produção de álcool, aumentando o rendimento do produto de interesse e reduzindo outros 

componentes que não sejam interessantes”, disse o pesquisador.

Sobre  o  RH-Mestrado  –  O  Programa  tem  como  objetivo  conceder  bolsas  de  mestrado  a 

profissionais interessados em realizar curso de pós-graduação stricto sensu em Programas de 

Pós-graduação  recomendados  pela  Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível 

Superior (Capes).

http://www.holofotemanaus.com.br/amazonas/estudo-pretende-elevar-a-producao-de-etanol-

de-segunda-geracao-no-amazonas/

http://www.holofotemanaus.com.br/amazonas/estudo-pretende-elevar-a-producao-de-etanol-de-segunda-geracao-no-amazonas/
http://www.holofotemanaus.com.br/amazonas/estudo-pretende-elevar-a-producao-de-etanol-de-segunda-geracao-no-amazonas/
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Jovem de Manaus cria oculos de realidade virtual feitos de fibra de carbono

Inspirado pela ideia de aparelhos como o Cardboard da Google, o Gear VR da Samsung e 

muitos  outros  dispositivos  similares  já  disponíveis  no  mercado,  o  estudante  amazonense 

Gabriel de Oliveira está desenvolvendo seu próprio dispositivo de realidade virtual, o High Tech 

VR. Buscando produzir  algo de qualidade que também fosse acessível para todos, o rapaz 

utilizou a fibra de carbono como o material do seu equipamento.

Segundo Oliveira, a ideia surgiu durante pesquisas feitas principalmente na internet, na qual 

ele pôde observar os aparatos de RV que já estão no mercado. A escolha da fibra de carbono 

se deu pelo fato de ela ser resistente, leve e apresentar muito potencial  de inovação. De 

acordo com o Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), a novidade é o 

primeiro dispositivo do tipo no mundo a ser feito desse material.

Além de permitir que o usuário insira um smartphone na parte frontal dos óculos, o High Tech 

VR também pode ser conectado a um computador para transmissão de conteúdo, seja por 

meio de cabo USB ou por redes WiFi. Oliveira afirma que seu aparelho pode ser útil na área de 
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educação, no mercado corporativo, como forma de entretenimento e para o tratamento de 

fobias.

Olhando para o futuro

Estudante da 3ª série do Ensino Médio na Escola Estadual Benjamin Magalhães Brandão, em 

Manaus, Gabriel de Oliveira recebeu apoio do Fapeam e do centro de empreendedorismo da 

Uninorte para realizar o projeto. Um dos próximos passos é melhorar a ergonomia e o design 

do protótipo.

Depois disso, o jovem deseja viabilizar a produção do High Tech VR em larga escala e firmar 

parcerias  para  criação  de  aplicativos,  experiências  personalizadas  e  comercialização  do 

produto. Segundo Oliveira, a expectativa é que os óculos de realidade virtual comecem a ser 

vendidos ainda em 2016 e custem até R$ 350.

Resta agora saber se a fibra de carbono e os demais atrativos da novidade serão o bastante 

para justificar o investimento, já que experiências muitos similares podem ser obtidas por 

meio de projetos como o Cardboard VR da Google. Embora o papelão certamente não tenha a 

mesma durabilidade que o material do High Tech VR, a diferença de preços dos dois é bastante 

considerável

Fonte(s)

• Fapeam/Francisco Santos

Imagen(s)

• Fapeam/Lana Santos

http://www.tecmundo.com.br/realidade-virtual/92571-jovem-manaus-cria-oculos-realidade-virtual-
feitos-de-fibra-de-carbono.htm

http://www.tecmundo.com.br/realidade-virtual/92571-jovem-manaus-cria-oculos-realidade-virtual-feitos-de-fibra-de-carbono.htm
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 Estudo apoiado pelo Governo do Amazonas pretende elevar a produção de etanol de 

segunda geração no Amazonas   

O pesquisador Thiago José Mesquita está desenvolvendo, com apoio do Governo do Estado, via 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam),  uma técnica usando 

softwares de simulação, modelagem e otimização para elevar a produção de etanol de segunda 

geração no Amazonas.  A previsão é que a primeira etapa do estudo seja concluída em 2017.

“Foi proposta a construção de um software sensor. Esses softsensors são sensores baseados 

em modelos matemáticos, precisam de um conhecimento fenomenológico prévio do processo; 

e que também podem usar informações de sistemas similares para inferir  valores. A ideia 

principal se baseia em usar informações online que são processadas em conjunto, para estimar 

variáveis de um cultivo que seriam difíceis de medir diretamente”, disse o pesquisador.

O estudo é desenvolvido no âmbito do Programa de Apoio à Formação de Recursos Humanos 

Pós-Graduados do Estado do Amazonas (RH-Mestrado) da Fapeam.

Aproveitamento - Segundo o pesquisador, para que a produção industrial de bioetanol 2G seja 
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economicamente  viável,  é  necessário  que  todos  os  açúcares  presentes  no  bagaço  sejam 

aproveitados, como a fração C6 (celulose) e a fração C5 (hemicelulose). Essas frações são 

submetidas  a  processos  de  hidrólise  (alteração  de  uma  substância  pela  água),  onde  são 

formadas glicose e xilose, respectivamente.

“A  glicose  é  facilmente  convertida  em  etanol  em  uma  fermentação  pela  Saccharomyces 

cerevisiae,  processo  bem conhecido.  A  xilose,  por  sua  vez,  deve  sofrer  a  conversão  em 

xilulose, por um processo de isomerização, pelo uso da enzima glicose isomerase a fim de ser 

consumida pela levedura. Além disso, a utilização da xilulose como fonte de carbono para 

fabricação de etanol requer um controle minucioso da concentração de oxigênio  dissolvido 

(COD) no biorreator para que a rota metabólica do etanol seja maximizada”, disse.

Controle - Ao longo do estudo, Thiago José Mesquita caracterizará o resíduo agroindustrial e as 

cepas  de leveduras  para  estabelecer  as  condições para fermentação  da  cepa de levedura 

escolhida. A partir daí, é necessário reduzir os produtos secundários e, por fim, estabelecer um 

controle por intermédio de softwares específicos.

“O projeto se encontra na etapa de implementação e validação do sistema de equações, que 

irá  compor  o  sensor  baseado  em software,  como  um novo  módulo  de  um programa  de 

supervisionamento  desenvolvido  em  trabalhos  anteriores  na  Universidade  Federal  de  São 

Carlos (UFSC). Posteriormente, serão aplicados os sistemas de controle para que as variáveis 

estudadas  guiem  o  metabolismo  das  leveduras  para  a  via  metabólica  responsável  pela 

produção de álcool, aumentando o rendimento do produto de interesse e reduzindo outros 

componentes que não sejam interessantes”, disse o pesquisador.

Sobre  o  RH-Mestrado  -  O  Programa  tem  como  objetivo  conceder  bolsas  de  mestrado  a 

profissionais interessados em realizar curso de pós-graduação stricto sensu em Programas de 

Pós-graduação  recomendados  pela  Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível 

Superior (Capes).

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/01/estudo-apoiado-pelo-governo-do-amazonas-

pretende-elevar-a-producao-de-etanol-de-segunda-geracao-no-amazonas/

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/01/estudo-apoiado-pelo-governo-do-amazonas-pretende-elevar-a-producao-de-etanol-de-segunda-geracao-no-amazonas/
http://www.amazonas.am.gov.br/2016/01/estudo-apoiado-pelo-governo-do-amazonas-pretende-elevar-a-producao-de-etanol-de-segunda-geracao-no-amazonas/
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Pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas desenvolvem telha sustentável 

Pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) estão desenvolvendo o protótipo 

de uma telha sustentável. Ela é feita, principalmente, com fibras naturais da Amazônia, como 

a malva  e a  juta,  e  com uma argamassa que inclui  areia,  resíduos de cerâmica e pouco 

cimento.

Essa composição, segundo o subcoordenador da pesquisa, o doutor em engenharia João de 

Almeida Melo Filho, dá mais resistência ao material e pode melhorar a sensação térmica nas 

residências localizadas nas regiões mais quentes do país. “Além de ter menos cimento em sua 

constituição, ela tem também areia, que se torna um material mais barato, além das fibras 

naturais. A matriz que utiliza o cimento é muito frágil e as fibras naturais é que vão dar a 

verdadeira resistência a esse material. O conjunto que a gente chama de “material compósito” 

vai produzir um material com maior resistência mecânica. E a gente já verificou que tem maior 

desempenho térmico devido ao uso de resíduos cerâmicos”, garantiu.

Para o pesquisador, a telha sustentável terá boa aceitação pelos consumidores porque, além 

de ser mais barata, será parecida com as disponíveis no mercado. João de Almeida acredita 
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que a utilização das fibras naturais para a produção das ecotelhas também vai estimular o 

trabalho de produtores ribeirinhos. “A gente acredita que o fato de o cultivo dessas fibras ser 

feito,  principalmente,  por  comunidades  ribeirinhas,  a  utilização  dessas  fibras  no 

desenvolvimento de um material de construção e a possibilidade de que seja usado em grande 

escala vai incentivar essas comunidades a produzir e aumentar sua renda.

O pesquisador informou que o protótipo da ecotelha deve ficar pronto em 12 meses. Após esse 

processo, ele disse que será necessário um patrocínio para adquirir o maquinário destinado à 

produção em larga escala. O projeto recebe o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado  do  Amazonas.  A  entidade  concede  R$ 50  mil,  por  meio  do  programa Sinapse  da 

Inovação, para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras.

Por: Bianca Paiva

Fonte: Agência Brasil – EBC

dição: Graça Adjuto

http://amazonia.org.br/2016/01/pesquisadores-da-universidade-federal-do-amazonas-

desenvolvem-telha-sustentavel/
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Pesquisadores criam  telha sustentável com fibras naturais da Amazônia

http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2016/01/1726366-pesquisadores-criam-

telha-sustentavel-com-fibras-naturais-da-amazonia.shtml
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No Amazonas pesquisadores desenvolvem sistema para encontrar vagas disponíveis 
em estacionamentos em tempo real

Maridilson Ribeiro, responsável pelo projeto da pesquisa declarou que a ferramenta, intitulada 
de “Busca Vaga”,  poderá gerenciar todo o tráfego de entrada e saída nos estacionamentos 
onde estiver instalado e,disponibilizando em tempo real, as vagas disponíveis.

Segundo Ribeiro, por ser um sistema online, a resposta do gerenciamento é em tempo real, ou 
seja, a partir do momento que for gerado um comprovante de entrada para um veículo em um 
estacionamento,  o  sistema  atualizará  mostrando  que  uma  vaga  estará  ocupada.  E,  no 
momento que for feito a baixa do veículo no estacionamento, a vaga automaticamente ficará 
disponível para visualização.

O  sistema  também  pretende  fazer  com  que  o  usuário  possa  fazer  com  antecedência  o 
agendamento da vaga.

A ideia de criar o “Busca Vaga” é fruto do trabalho de conclusão de curso da faculdade,a 
previsão é que o “Busca Vaga” esteja pronto até outubro deste ano.O sistema poderá ser 
visualizado  em  qualquer  smartphone  em  diferentes  sistemas  operacionais  (Android,  IOS, 
Windows Phone e outros).

O “Busca Vaga” é um dos 40 projetos aprovados no âmbito do Programa Sinapse da Inovação. 
Fruto  da  parceria  firmada  entre  a  Fapeam com  a  Fundação  Centros  de  Referência  em 
Tecnologias Inovadoras (Certi), que visa transformar os resultados de projetos de pesquisa de 
universidades  e  instituições  de  ciência,  tecnologia  e  inovação  em  produtos  inovadores 
competitivos, além de fortalecer o empreendedorismo inovador.
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Para o pesquisador o apoio que estão tendo do Governo do Estado do Amazonas por meio da 
Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapeam) é fundamental,  possibilitando o desenvolvimento 
do  projeto, para com isso, gerar emprego e renda para o Amazonas.

http://portaldoamazonas.com/no-amazonas-pesquisadores-desenvolvem-sistema-para-encontrar-
vagas-disponiveis-em-estacionamentos-em-tempo-real
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Pesquisadores da Ufam desenvolvem telha sustentável 
Pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) estão desenvolvendo o protótipo 
de uma telha sustentável. Ela é feita, principalmente, com fibras naturais da Amazônia, como 
a malva e  a juta,  e  com uma argamassa que inclui  areia,  resíduos de cerâmica  e  pouco 
cimento.Essa composição, segundo o subcoordenador da pesquisa, o doutor em engenharia 
João de Almeida Melo Filho,  dá mais  resistência  ao material  e pode melhorar  a sensação 
térmica nas residências localizadas nas regiões mais quentes do país. “Além de ter menos 
cimento em sua constituição, ela tem também areia, que se torna um material mais barato, 
além das fibras naturais. A matriz que utiliza o cimento é muito frágil e as fibras naturais é que 
vão dar a verdadeira resistência a esse material. O conjunto que a gente chama de “material 
compósito” vai produzir um material com maior resistência mecânica. E a gente já verificou 
que tem maior desempenho térmico devido ao uso de resíduos cerâmicos”, garantiu.Para o 
pesquisador, a telha sustentável terá boa aceitação pelos consumidores porque, além de ser 
mais barata, será parecida com as disponíveis no mercado. João de Almeida acredita que a 
utilização das fibras naturais para a produção das ecotelhas também vai estimular o trabalho 
de produtores ribeirinhos. “A gente acredita que o fato de o cultivo dessas fibras ser feito, 
principalmente, por comunidades ribeirinhas, a utilização dessas fibras no desenvolvimento de 
um material de construção e a possibilidade de que seja usado em grande escala vai incentivar 
essas comunidades a produzir e aumentar sua renda.O pesquisador informou que o protótipo 
da ecotelha deve ficar pronto em 12 meses. Após esse processo, ele disse que será necessário 
um patrocínio para adquirir o maquinário destinado à produção em larga escala. O projeto 
recebe  o  apoio  da  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  do  Amazonas.  A  entidade 
concede R$ 50 mil, por meio do programa Sinapse da Inovação, para o desenvolvimento de 
tecnologias inovadoras.
Fonte: Agência Brasil 
http://www.ampost.com.br/2016/01/pesquisadores-da-ufam-desenvolvem-telha-sustentavel/
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Estudo pretende elevar a produção de etanol de segunda geração no Amazonas 

O pesquisador Thiago José Mesquita está desenvolvendo com apoio do governo do Estado via 
Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  do  Amazonas  (Fapeam)  uma  técnica  usando 
softwares de simulação, modelagem e otimização para elevar a produção de etanol de segunda 
geração no Amazonas.  A previsão é que a primeira etapa do estudo seja concluída em 2017.

 “Foi proposta a construção de um software sensor. Esses softsensors são sensores baseados 
em modelos matemáticos, precisam de um conhecimento fenomenológico prévio do processo; 
e que também podem usar informações de sistemas similares para inferir  valores. A ideia 
principal se baseia em usar informações online que são processadas em conjunto, para estimar 
variáveis de um cultivo que seriam difíceis de medir diretamente”, disse o pesquisador.

 O estudo é desenvolvido no âmbito do Programa de Apoio à Formação de Recursos Humanos 
Pós-Graduados do Estado do Amazonas (RH-Mestrado) da Fapeam.

 Segundo o pesquisador, para que a produção industrial de bioetanol 2G seja economicamente 
viável, é necessário que todos os açúcares presentes no bagaço sejam aproveitados como: a 
fração C6 (celulose) e a fração C5 (hemicelulose). Estas frações são submetidas a processos 
de hidrólise (alteração de uma substância pela água), onde são formadas glicose e xilose, 
respectivamente.

 “A  glicose  é  facilmente  convertida  em etanol  em uma fermentação  pela  Saccharomyces 
cerevisiae,  processo  bem conhecido.  A  xilose,  por  sua  vez,  deve  sofrer  a  conversão  em 
xilulose, por um processo de isomerização, pelo uso da enzima glicose isomerase a fim de ser 
consumida pela levedura. Além disso, a utilização da xilulose como fonte de carbono para 
fabricação de etanol  requer um controle minucioso da concentração de oxigênio dissolvido 
(COD) no biorreator para que a rota metabólica do etanol seja maximizada”, disse.
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Ao longo do estudo, Thiago José Mesquita caracterizará o resíduo agroindustrial e as cepas de 
leveduras para estabelecer as condições para fermentação da cepa de levedura escolhida. A 
partir daí, é necessário reduzir os produtos secundários e, por fim, estabelecer um controle por 
intermédio de softwares específicos. 

“O projeto se encontra na etapa de implementação e validação do sistema de equações, que 
irá  compor  o  sensor  baseado  em software,  como  um novo  módulo  de  um  programa  de 
supervisionamento  desenvolvido  em  trabalhos  anteriores  na  Universidade  Federal  de  São 
Carlos (UFSC). Posteriormente, serão aplicados os sistemas de controle para que as variáveis 
estudadas  guiem  o  metabolismo  das  leveduras  para  a  via  metabólica  responsável  pela 
produção de álcool, aumentando o rendimento do produto de interesse e reduzindo outros 
componentes que não sejam interessantes”, disse o pesquisador.

 Sobre o RH-Mestrado

 O Programa tem como objetivo conceder bolsas de mestrado a profissionais interessados em 
realizar curso de pós-graduação stricto sensu em Programas de Pós-graduação recomendados 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

 *Com informações da assessoria de comunicação. 

http://acritica.uol.com.br/amazonia/Manaus-Amazonas-Amazonia-Estudo-pretende-producao-
geracao-Amazonas_0_1499250093.html
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Pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) estão desenvolvendo o protótipo 
de uma telha sustentável. Ela é feita, principalmente, com fibras naturais da Amazônia, como 
a malva e  a juta,  e  com uma argamassa que inclui  areia,  resíduos de cerâmica  e  pouco 
cimento.

Essa composição, segundo o subcoordenador da pesquisa, o doutor em engenharia João de 
Almeida Melo Filho, dá mais resistência ao material e pode melhorar a sensação térmica nas 
residências localizadas nas regiões mais quentes do país. “Além de ter menos cimento em sua 
constituição, ela tem também areia, que se torna um material mais barato, além das fibras 
naturais. A matriz que utiliza o cimento é muito frágil e as fibras naturais é que vão dar a 
verdadeira resistência a esse material. O conjunto que a gente chama de “material compósito” 
vai produzir um material com maior resistência mecânica. E a gente já verificou que tem maior 
desempenho térmico devido ao uso de resíduos cerâmicos”, garantiu.Para o pesquisador, a 
telha sustentável terá boa aceitação pelos consumidores porque, além de ser mais barata, será 
parecida com as disponíveis no mercado. João de Almeida acredita que a utilização das fibras 
naturais  para  a  produção  das  ecotelhas  também vai  estimular  o  trabalho  de  produtores 
ribeirinhos. “A gente acredita que o fato de o cultivo dessas fibras ser feito, principalmente, 
por comunidades ribeirinhas, a utilização dessas fibras no desenvolvimento de um material de 
construção  e  a  possibilidade  de  que  seja  usado  em  grande  escala  vai  incentivar  essas 
comunidades a produzir e aumentar sua renda.O pesquisador informou que o protótipo da 
ecotelha deve ficar pronto em 12 meses. Após esse processo, ele disse que será necessário um 
patrocínio para adquirir o maquinário destinado à produção em larga escala. O projeto recebe 
o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas. A entidade concede R$ 50 
mil,  por  meio  do  programa Sinapse  da  Inovação,  para  o  desenvolvimento  de  tecnologias 
inovadoras. (Agência Brasil/Bianca Paiva)

http://cartacampinas.com.br/2016/01/xxtelha-sustentavel-pesquisadores-da-amazonica-
criam-telha-ecologica-e-d
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Uma telha sustentável, criada a partir de materiais como a malva e a juta, fibras naturais da 
Amazônia, está sendo desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas 
(UFAM).  O produto possui uma argamassa que inclui  areia,  resíduos de cerâmica e pouco 
cimento. 

“Além de ter menos cimento em sua constituição, ela tem também areia, que se torna um 
material mais barato, além das fibras naturais. A matriz que utiliza o cimento é muito frágil, e  
as fibras naturais é que vão dar a verdadeira resistência a esse material. O conjunto que a 
gente  chama  de  "material  compósito"  vai  produzir  um  material  com  maior  resistência 
mecânica.  E  a  gente  já  verificou  que  tem  maior  desempenho  térmico  devido  ao  uso  de 
resíduos cerâmicos”, garantiu o subcoordenador da pesquisa, o doutor em engenharia João de 
Almeida Melo Filho.

Para o pesquisador, a telha sustentável terá boa aceitação pelos consumidores porque, além 
de ser mais barata, será parecida com as disponíveis no mercado.

João de Almeida acredita que a utilização das fibras naturais para a produção das ecotelhas 
também vai estimular o trabalho de produtores ribeirinhos.

“A  gente  acredita  que  o  fato  de  o  cultivo  dessas  fibras  ser  feito,  principalmente,  por 
comunidades ribeirinhas, a utilização dessas fibras no desenvolvimento de um material  de 
construção  e  a  possibilidade  de  que  seja  usado  em  grande  escala  irão  incentivar  essas 
comunidades a produzir e aumentar sua renda."

O pesquisador informou que o protótipo da ecotelha deve ficar pronto em 12 meses. Após esse 
processo, ele disse que será necessário um patrocínio para adquirir o maquinário destinado à 
produção em larga escala.

O projeto recebe o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas. A 
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entidade  concede  R$  50  mil,  por  meio  do  programa  Sinapse  da  Inovação,  para  o 
desenvolvimento de tecnologias inovadoras.

Fonte: Portal Brasil, com informações da Agência Brasil

http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2016/01/pesquisadores-desenvolvem-telha-
sustentavel
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Pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) estão desenvolvendo o protótipo 
de uma telha sustentável. Ela é feita, principalmente, com fibras naturais da Amazônia, como 
a malva e  a juta,  e  com uma argamassa que inclui  areia,  resíduos de cerâmica  e  pouco 
cimento.Essa composição, segundo o subcoordenador da pesquisa, o doutor em engenharia 
João de Almeida Melo Filho,  dá mais  resistência  ao material  e pode melhorar  a sensação 
térmica nas residências localizadas nas regiões mais quentes do país. “Além de ter menos 
cimento em sua constituição, ela tem também areia, que se torna um material mais barato, 
além das fibras naturais. A matriz que utiliza o cimento é muito frágil e as fibras naturais é que 
vão dar a verdadeira resistência a esse material. O conjunto que a gente chama de “material 
compósito” vai produzir um material com maior resistência mecânica. E a gente já verificou 
que tem maior desempenho térmico devido ao uso de resíduos cerâmicos”, garantiu.Para o 
pesquisador, a telha sustentável terá boa aceitação pelos consumidores porque, além de ser 
mais barata, será parecida com as disponíveis no mercado. João de Almeida acredita que a 
utilização das fibras naturais para a produção das ecotelhas também vai estimular o trabalho 
de produtores ribeirinhos. “A gente acredita que o fato de o cultivo dessas fibras ser feito, 
principalmente, por comunidades ribeirinhas, a utilização dessas fibras no desenvolvimento de 
um material de construção e a possibilidade de que seja usado em grande escala vai incentivar 
essas comunidades a produzir e aumentar sua renda.O pesquisador informou que o protótipo 
da ecotelha deve ficar pronto em 12 meses. Após esse processo, ele disse que será necessário 
um patrocínio para adquirir o maquinário destinado à produção em larga escala. O projeto 
recebe  o  apoio  da  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  do  Amazonas.  A  entidade 
concede R$ 50 mil, por meio do programa Sinapse da Inovação, para o desenvolvimento de 
tecnologias inovadoras.Por Bianca Paiva, da Agência Brasil, in EcoDebate, 06/01/2016

http://www.ecodebate.com.br/2016/01/06/pesquisadores-da-universidade-federal-do-
amazonas-desenvolvem-telha-sustentavel/
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O amazonense Thiago José Mesquita está desenvolvendo uma técnica usando softwares de 
simulação, modelagem e otimização para elevar a produção de etanol de segunda geração 
(2G) no Estado. A previsão é que a primeira etapa do estudo seja concluída em 2017. Para que 
a produção industrial de bioetanol 2G seja economicamente viável, é necessário que todos os 
açúcares presentes no bagaço sejam aproveitados como fração.

"Foi proposta a construção de um software sensor. Esses softsensors são sensores baseados 
em modelos matemáticos, precisam de um conhecimento fenomenológico prévio do processo; 
e que também podem usar informações de sistemas similares para inferir  valores. A ideia 
principal se baseia em usar informações online que são processadas em conjunto, para estimar 
variáveis de um cultivo que seriam difíceis de medir diretamente”, disse o pesquisador.

O estudo é desenvolvido no âmbito do Programa de Apoio à Formação de Recursos Humanos 
Pós-Graduados do Estado do Amazonas (RH-Mestrado) da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Amazonas (Fapeam). 

Segundo o pesquisador, para que a produção industrial de bioetanol 2G seja economicamente 
viável, é necessário que todos os açúcares presentes no bagaço sejam aproveitados como: a 
fração C6 (celulose) e a fração C5 (hemicelulose). Estas frações são submetidas a processos 
de hidrólise (alteração de uma substância pela água), onde são formadas glicose e xilose, 
respectivamente.

"A  glicose  é  facilmente  convertida  em  etanol  em  uma  fermentação  pela  Saccharomyces 
cerevisiae,  processo  bem conhecido.  A  xilose,  por  sua  vez,  deve  sofrer  a  conversão  em 
xilulose, por um processo de isomerização, pelo uso da enzima glicose isomerase a fim de ser 
consumida pela levedura. Além disso, a utilização da xilulose como fonte de carbono para 
fabricação de etanol  requer um controle minucioso da concentração de oxigênio dissolvido 
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(COD) no biorreator para que a rota metabólica do etanol seja maximizada", disse.

Ao longo do estudo, Thiago José Mesquita caracterizará o resíduo agroindustrial e as cepas de 
leveduras para estabelecer as condições para fermentação da cepa de levedura escolhida. A 
partir daí, é necessário reduzir os produtos secundários e, por fim, estabelecer um controle por 
intermédio de softwares específicos. 

"O projeto se encontra na etapa de implementação e validação do sistema de equações, que 
irá  compor  o  sensor  baseado  em software,  como  um novo  módulo  de  um  programa  de 
supervisionamento  desenvolvido  em  trabalhos  anteriores  na  Universidade  Federal  de  São 
Carlos (UFSC). Posteriormente, serão aplicados os sistemas de controle para que as variáveis 
estudadas  guiem  o  metabolismo  das  leveduras  para  a  via  metabólica  responsável  pela 
produção de álcool, aumentando o rendimento do produto de interesse e reduzindo outros 
componentes que não sejam interessantes", disse o pesquisador.

Sobre o RH-Mestrado

O Programa tem como objetivo conceder bolsas de mestrado a profissionais interessados em 
realizar curso de pós-graduação stricto sensu em Programas de Pós-graduação recomendados 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

http://portalamazonia.com/noticias-detalhe/economia/estudo-quer-elevar-a-producao-de-
etanol-de-segunda-geracao-no-amazonas/?cHash=ec13537db6657c1b71b9564f2f35a229
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Pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) estão desenvolvendo o protótipo 
de uma telha sustentável. Ela é feita, principalmente, com fibras naturais da Amazônia, como 
a malva e  a juta,  e  com uma argamassa que inclui  areia,  resíduos de cerâmica  e  pouco 
cimento.

Essa composição, segundo o subcoordenador da pesquisa, o doutor em engenharia João de 
Almeida Melo Filho, dá mais resistência ao material e pode melhorar a sensação térmica nas 
residências localizadas nas regiões mais quentes do país.

“Além de ter menos cimento em sua constituição, ela tem também areia, que se torna um 
material mais barato, além das fibras naturais. A matriz que utiliza o cimento é muito frágil e 
as fibras naturais é que vão dar a verdadeira resistência a esse material. O conjunto que a 
gente  chama  de  “material  compósito”  vai  produzir  um  material  com  maior  resistência 
mecânica.  E  a  gente  já  verificou  que  tem maior  desempenho  térmico  devido  ao  uso  de 
resíduos cerâmicos”, garantiu.

Baixo custo

Para o pesquisador, a telha sustentável terá boa aceitação pelos consumidores, porque, além 
de ser mais barata, será parecida com as disponíveis no mercado. João de Almeida acredita 
que a utilização das fibras naturais para a produção das ecotelhas também vai estimular o 
trabalho de produtores ribeirinhos.

“A  gente  acredita  que  o  fato  de  o  cultivo  dessas  fibras  ser  feito,  principalmente,  por 
comunidades ribeirinhas, a utilização delas, no desenvolvimento de um material de construção 
e a possibilidade de que seja usado em grande escala, vai incentivar essas comunidades a 
produzir e aumentar sua renda.

Sim

Não

Sim Não



O pesquisador informou que o protótipo da ecotelha deve ficar pronto em 12 meses. Após esse 
processo, ele disse que será necessário um patrocínio para adquirir o maquinário destinado à 
produção em larga escala. O projeto recebe o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado  do  Amazonas.  A  entidade  concede  R$ 50  mil,  por  meio  do  programa Sinapse  da 
Inovação, para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras.

Por Agência Brasil

http://salvatorianos.org.br/pesquisadores-do-amazonas-desenvolvem-telha-sustentavel.html
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Pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) estão desenvolvendo o protótipo 
de uma telha sustentável. Ela é feita, principalmente, com fibras naturais da Amazônia, como 
a malva  e a  juta,  e  com uma argamassa que inclui  areia,  resíduos de cerâmica e pouco 
cimento.

Essa composição, segundo o subcoordenador da pesquisa, o doutor em engenharia João de 
Almeida Melo Filho, dá mais resistência ao material e pode melhorar a sensação térmica nas 
residências localizadas nas regiões mais quentes do país.

“Além de ter menos cimento em sua constituição, ela tem também areia, que se torna um 
material mais barato, além das fibras naturais. A matriz que utiliza o cimento é muito frágil e 
as fibras naturais é que vão dar a verdadeira resistência a esse material. O conjunto que a 
gente  chama  de  “material  compósito”  vai  produzir  um  material  com  maior  resistência 
mecânica.  E  a  gente  já  verificou  que  tem  maior  desempenho  térmico  devido  ao  uso  de 
resíduos cerâmicos”, garantiu.

Baixo custo

Para o pesquisador, a telha sustentável terá boa aceitação pelos consumidores, porque, além 
de ser mais barata, será parecida com as disponíveis no mercado. João de Almeida acredita 
que a utilização das fibras naturais para a produção das ecotelhas também vai estimular o 
trabalho de produtores ribeirinhos.

“A  gente  acredita  que  o  fato  de  o  cultivo  dessas  fibras  ser  feito,  principalmente,  por 
comunidades ribeirinhas, a utilização delas, no desenvolvimento de um material de construção 
e a possibilidade de que seja usado em grande escala, vai incentivar essas comunidades a 
produzir e aumentar sua renda.
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O pesquisador informou que o protótipo da ecotelha deve ficar pronto em 12 meses. Após esse 
processo, ele disse que será necessário um patrocínio para adquirir o maquinário destinado à 
produção em larga escala. O projeto recebe o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado  do  Amazonas.  A  entidade  concede  R$ 50  mil,  por  meio  do  programa Sinapse  da 
Inovação, para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras.

Por Agência Brasil

http://www.nossasenhoradobrasil.com.br/pesquisadores-do-amazonas-desenvolvem-telha-
sustentavel.html
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O Brasil é o primeiro país a apresentar um protótipo de dispositivo de realidade virtual em 
fibra de carbono, de acordo com o site do Fapeam. Mais precisamente, o estado do Amazonas 
foi  onde  Gabriel  de  Oliveira,  estudante  da  Escola  Estadual  Benjamin  Magalhães  Brandão, 
idealizou e produziu o aparelho, com apoio do governo do Estado através da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

O High Tech VR, de acordo com Oliveira, foi confeccionado com fibra de carbono para oferecer 
maior segurança e conforto, principalmente para crianças, uma vez que é um material leve e 
extremamente resistente. O aparelho é semelhante similares como o Google Cardboard, e o 
usuário deve encaixar um aparelho celular no suporte universal para smartphones de 4,3 a 6 
polegadas. Assim, é possível escolher o cenário virtual no aplicativo instalado no dispositivo 
móvel.

    Eles (os óculos de realidade virtual) podem ser utilizados em diversas áreas. Na Educação, o 
Hitch Tech VR pode ser utilizado nas aulas de Geografia, História, Biologia e de Ciências. Os 
óculos podem ser utilizados, ainda, para o tratamento de fobias e, até mesmo, nas aulas de 
medicina legal 

A ideia, no entanto, não para na criação do suporte de fibra de carbono. O estudante pretende, 
ainda em 2016, lançar o aparelho no mercado com cenários que remetam a pontos turísticos 
de Manaus. Após ser o único aluno de ensino médio a conseguir uma aprovação no Programa 
Sinapse da Inovação, a iniciativa foi apresentada durante a 12ª Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia (SNCT), no Amazonas. Ele pretende melhorar o desenvolvimento do aparato no que 
tange ao design e ergonomia, e então desenvolver os aplicativos de realidade virtual.
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    Estamos em tratativas para firmar parceria com a Secretaria de Estado da Cultura (SEC) 
para mapear todos os locais históricos e turísticos de Manaus e inserir  esses cenários em 
realidade virtual 

A  proposta  foi  uma  das  40  aprovadas  no  Sinapse,  programa  do  governo  do  Estado,  via 
Fapeam,  em parceria  com a Fundação Centros de Referência  em Tecnologias  Inovadoras 
(Certi).

http://www.tudocelular.com/acessorios/noticias/n65727/realidade-virtual-fibra-de-
carbono.html
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Pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) estão desenvolvendo o protótipo 
de uma telha sustentável. Ela é feita, principalmente, com fibras naturais da Amazônia, como 
a malva e  a juta,  e  com uma argamassa que inclui  areia,  resíduos de cerâmica  e  pouco 
cimento.

Essa composição, segundo o subcoordenador da pesquisa, o doutor em engenharia João de 
Almeida Melo Filho, dá mais resistência ao material e pode melhorar a sensação térmica nas 
residências localizadas nas regiões mais quentes do país. “Além de ter menos cimento em sua 
constituição, ela tem também areia, que se torna um material mais barato, além das fibras 
naturais. A matriz que utiliza o cimento é muito frágil e as fibras naturais é que vão dar a 
verdadeira resistência a esse material. O conjunto que a gente chama de “material compósito” 
vai produzir um material com maior resistência mecânica. E a gente já verificou que tem maior 
desempenho térmico devido ao uso de resíduos cerâmicos”, garantiu.

Para o pesquisador, a telha sustentável terá boa aceitação pelos consumidores porque, além 
de ser mais barata, será parecida com as disponíveis no mercado. João de Almeida acredita 
que a utilização das fibras naturais para a produção das ecotelhas também vai estimular o 
trabalho de produtores ribeirinhos. “A gente acredita que o fato de o cultivo dessas fibras ser 
feito,  principalmente,  por  comunidades  ribeirinhas,  a  utilização  dessas  fibras  no 
desenvolvimento de um material de construção e a possibilidade de que seja usado em grande 
escala vai incentivar essas comunidades a produzir e aumentar sua renda.

O pesquisador informou que o protótipo da ecotelha deve ficar pronto em 12 meses. Após esse 
processo, ele disse que será necessário um patrocínio para adquirir o maquinário destinado à 
produção em larga escala. O projeto recebe o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
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Estado  do  Amazonas.  A  entidade  concede  R$ 50  mil,  por  meio  do  programa Sinapse  da 
Inovação, para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras.

Bianca Paiva – Correspondente da Agência Brasil em Manaus

http://www.cidadenewsonline.com.br/home/pesquisadores-da-universidade-federal-do-
amazonas-desenvolvem-telha-sustentavel/

http://www.cidadenewsonline.com.br/home/pesquisadores-da-universidade-federal-do-amazonas-desenvolvem-telha-sustentavel/
http://www.cidadenewsonline.com.br/home/pesquisadores-da-universidade-federal-do-amazonas-desenvolvem-telha-sustentavel/
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O Brasil é o primeiro país a apresentar um protótipo de dispositivo de realidade virtual em 
fibra  de  carbono  ,  de  acordo  com o  site  do  Fapeam .  Mais  precisamente,  o  estado  do 
Amazonas foi  onde Gabriel  de Oliveira,  estudante da Escola Estadual  Benjamin Magalhães 
Brandão,  idealizou  e  produziu  o  aparelho,  com  apoio  do  governo  do  Estado  através  da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).  O High Tech VR, de 
acordo com Oliveira, foi confeccionado com fibra de carbono para oferece 
leia mais em : 

http://eexponews.com/estudante-brasileiro-do-ensino-medio-cria-dispositivo-de-realidade-
virtual-com-fibra-de-carbono_5760027782545408
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 O amazonense Thiago José Mesquita está desenvolvendo uma técnica usando softwares de 
simulação, modelagem e otimização para elevar a produção de etanol de segunda geração 
(2G) no Estado. A previsão é que a primeira etapa do estudo seja concluída em 2017. Para que 
a produção industrial de bioetanol 2G seja economicamente viável, é necessário que todos os 
açúcares presentes no bagaço sejam aproveitados como fração.

'Foi proposta a construção de um software sensor. Esses softsensors são sensores baseados 
em modelos matemáticos, precisam de um conhecimento fenomenológico prévio do processo; 
e que também podem usar informações de sistemas similares para inferir  valores. A ideia 
principal se baseia em usar informações online que são processadas em conjunto, para estimar 
variáveis de um cultivo que seriam difíceis de medir diretamente”, disse o pesquisador.

O estudo é desenvolvido no âmbito do Programa de Apoio à Formação de Recursos Humanos 
Pós-Graduados do Estado do Amazonas (RH-Mestrado) da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Amazonas (Fapeam).

Segundo o pesquisador, para que a produção industrial de bioetanol 2G seja economicamente 
viável, é necessário que todos os açúcares presentes no bagaço sejam aproveitados como: a 
fração C6 (celulose) e a fração C5 (hemicelulose). Estas frações são submetidas a processos 
de hidrólise (alteração de uma substância pela água), onde são formadas glicose e xilose, 
respectivamente.

'A  glicose  é  facilmente  convertida  em  etanol  em  uma  fermentação  pela  Saccharomyces 
cerevisiae,  processo  bem conhecido.  A  xilose,  por  sua  vez,  deve  sofrer  a  conversão  em 
xilulose, por um processo de isomerização, pelo uso da enzima glicose isomerase a fim de ser 
consumida pela levedura. Além disso, a utilização da xilulose como fonte de carbono para 
fabricação de etanol  requer um controle minucioso da concentração de oxigênio dissolvido 
(COD) no biorreator para que a rota metabólica do etanol seja maximizada', disse.

Ao longo do estudo, Thiago José Mesquita caracterizará o resíduo agroindustrial e as cepas de 
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leveduras para estabelecer as condições para fermentação da cepa de levedura escolhida. A 
partir daí, é necessário reduzir os produtos secundários e, por fim, estabelecer um controle por 
intermédio de softwares específicos.

'O projeto se encontra na etapa de implementação e validação do sistema de equações, que 
irá  compor  o  sensor  baseado  em software,  como  um novo  módulo  de  um  programa  de 
supervisionamento  desenvolvido  em  trabalhos  anteriores  na  Universidade  Federal  de  São 
Carlos (UFSC). Posteriormente, serão aplicados os sistemas de controle para que as variáveis 
estudadas  guiem  o  metabolismo  das  leveduras  para  a  via  metabólica  responsável  pela 
produção de álcool, aumentando o rendimento do produto de interesse e reduzindo outros 
componentes que não sejam interessantes', disse o pesquisador.

Sobre o RH-Mestrado

O Programa tem como objetivo conceder bolsas de mestrado a profissionais interessados em 
realizar curso de pós-graduação stricto sensu em Programas de Pós-graduação recomendados 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
Fonte: Jornal do Comércio

http://www.revistatipo.com.br/economia/estudo-quer-elevar-a-producao-de-etanol-de-
segunda-geracao-no-am
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Pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) estão desenvolvendo o protótipo 

de uma telha sustentável. Ela é feita, principalmente, com fibras naturais da Amazônia, como 

a malva e  a juta,  e  com uma argamassa que inclui  areia,  resíduos de cerâmica  e  pouco 

cimento.

Essa composição, segundo o subcoordenador da pesquisa, o doutor em engenharia João de 

Almeida Melo Filho, dá mais resistência ao material e pode melhorar a sensação térmica nas 

residências localizadas nas regiões mais quentes do país.

“Além de ter menos cimento em sua constituição, ela tem também areia, que se torna um 

material mais barato, além das fibras naturais. A matriz que utiliza o cimento é muito frágil e 

as fibras naturais é que vão dar a verdadeira resistência a esse material. O conjunto que a 

gente  chama  de  “material  compósito”  vai  produzir  um  material  com  maior  resistência 

mecânica.  E  a  gente  já  verificou  que  tem maior  desempenho  térmico  devido  ao  uso  de 

resíduos cerâmicos”, garantiu.
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Baixo custo

Para o pesquisador, a telha sustentável terá boa aceitação pelos consumidores, porque, além 

de ser mais barata, será parecida com as disponíveis no mercado. João de Almeida acredita 

que a utilização das fibras naturais para a produção das ecotelhas também vai estimular o 

trabalho de produtores ribeirinhos.

“A  gente  acredita  que  o  fato  de  o  cultivo  dessas  fibras  ser  feito,  principalmente,  por 

comunidades ribeirinhas, a utilização delas, no desenvolvimento de um material de construção 

e a possibilidade de que seja usado em grande escala, vai incentivar essas comunidades a 

produzir e aumentar sua renda.

O pesquisador informou que o protótipo da ecotelha deve ficar pronto em 12 meses. Após esse 

processo, ele disse que será necessário um patrocínio para adquirir o maquinário destinado à 

produção em larga escala. O projeto recebe o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado  do  Amazonas.  A  entidade  concede  R$ 50  mil,  por  meio  do  programa Sinapse  da 

Inovação, para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras.

Por Agência Brasil

http://diocesedetiangua.com.br/pesquisadores-do-amazonas-desenvolvem-telha-

sustentavel.html
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Pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) estão desenvolvendo o protótipo 

de uma telha sustentável. Ela é feita, principalmente, com fibras naturais da Amazônia, como 

a malva  e a  juta,  e  com uma argamassa que inclui  areia,  resíduos de cerâmica e pouco 

cimento.

Essa composição, segundo o subcoordenador da pesquisa, o doutor em engenharia João de 

Almeida Melo Filho, dá mais resistência ao material e pode melhorar a sensação térmica nas 

residências localizadas nas regiões mais quentes do país.

“Além de ter menos cimento em sua constituição, ela tem também areia, que se torna um 

material mais barato, além das fibras naturais. A matriz que utiliza o cimento é muito frágil e 

as fibras naturais é que vão dar a verdadeira resistência a esse material. O conjunto que a 

gente  chama  de  “material  compósito”  vai  produzir  um  material  com  maior  resistência 

mecânica.  E  a  gente  já  verificou  que  tem  maior  desempenho  térmico  devido  ao  uso  de 

resíduos cerâmicos”, garantiu.

Baixo custo

Sim

Não

Sim Não



Para o pesquisador, a telha sustentável terá boa aceitação pelos consumidores, porque, além 

de ser mais barata, será parecida com as disponíveis no mercado. João de Almeida acredita 

que a utilização das fibras naturais para a produção das ecotelhas também vai estimular o 

trabalho de produtores ribeirinhos.

“A  gente  acredita  que  o  fato  de  o  cultivo  dessas  fibras  ser  feito,  principalmente,  por 

comunidades ribeirinhas, a utilização delas, no desenvolvimento de um material de construção 

e a possibilidade de que seja usado em grande escala, vai incentivar essas comunidades a 

produzir e aumentar sua renda.

O pesquisador informou que o protótipo da ecotelha deve ficar pronto em 12 meses. Após esse 

processo, ele disse que será necessário um patrocínio para adquirir o maquinário destinado à 

produção em larga escala. O projeto recebe o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado  do  Amazonas.  A  entidade  concede  R$ 50  mil,  por  meio  do  programa Sinapse  da 

Inovação, para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras.

Por Agência Brasil

http://paroquiaguadalupejacarei.com.br/pesquisadores-do-amazonas-desenvolvem-telha-

sustentavel.html

http://paroquiaguadalupejacarei.com.br/pesquisadores-do-amazonas-desenvolvem-telha-sustentavel.html
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