
RELATÓRIO DA
CAPACITAÇÃO DE
COZINHEIROS DA  

12rm



Este relatório é o registro sucinto do 
trabalho realizado nos dias 14, 15, 16 e 
17 de março pelas Chefs Consultoras do 
Instituto Maniva em Manaus. O evento 
de capacitação foi implementado 
no contexto da Iniciativa Cadeias de 
Valor Sustentáveis. Esta iniciativa é 
fruto da cooperação internacional 
entre o governo do Brasil e dos EUA, 
executada pelo Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio) e Serviço Florestal dos EUA 
(USFS), com recursos da Agência para 
o Desenvolvimento Internacional 
dos EUA (USAID), com o objetivo de 
melhor conhecimento, aproveitamento 
e utilização dos produtos regionais 
amazônicos da agricultura familiar.

Título

Resumo

Relatório da Capacitação de Cozinheiros do Exército e Merendeiras da Rede Estadual 

de Ensino do Estado do Amazonas, realizada durante o II Simpósio de Inclusão Social 

e Produtiva Rural de Manaus, na 12ª Região Militar, Amazonas.

O PROPÓSITO DO 
DOCUMENTO É 
DESCREVER O PROCESSO 
E A METODOLOGIA 
UTILIZADOS, REGISTRAR 
OS CONTEÚDOS 
ABORDADOS E APONTAR 
ERROS E ACERTOS QUE 
POSSAM NORTEAR AÇÕES 
FUTURAS.    
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• Aprofundar o conhecimento gastronômico dos cozinheiros 

 das Forças Armadas sobre os produtos amazônicos regionais, através 

 de técnicas atuais modernas, assim como as tradicionais.

• Aumentar a curiosidade e interesse pela origem desses produtos 

 e dos produtores a eles relacionados, gerando pertencimento.

• Trazer práticas padrão de manipulação de alimentos, pré-preparo

 e logística de economia através do conceito de “uso total do alimento”,

 combatendo o desperdício.

Objetivos Gerais:

Objetivos Específicos 
da Capacitação:

• INCENTIVAR A COMPRA 
DE PRODUTOS DA 
SOCIOBIODIVERSIDADE 
LOCAL PARA INSERIR NOS 
CARDÁPIOS DA 12 RM

• AUMENTAR A COMPRA 
DE PRODUTOS DA 
SOCIOBIODIVERSIDADE 
LOCAL POR PARTE DOS 
PROFISSIONAIS DA COZINHA
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ORGANIZAÇÃO E LOGÍSTICA:  
O trabalho foi desenvolvido a partir da articulação 
de duas equipes. A Primeira, reunindo as Ecochefs 
Teresa Corção e Natacha Fink, do Instituto 
Maniva, Rio de Janeiro, que criaram o modelo, 
sistematizaram o conteúdo e planejaram as 
etapas da capacitação, além de levarem amostras 
de produtos elaborados nas cozinhas dos seus 
restaurantes. Também criaram a metodologia da 
parte motivacional da capacitação e selecionaram 
material audiovisual a ser empregado. A 
segunda parte da equipe foi composta por três 
merendeiras da Rede Estadual de Ensino do 
Amazonas, que se juntaram às Ecochefs Maniva, 
para realizar a compras, a recepção e organização 
dos insumos, o porcionamento e o pré-preparo 
de todos os itens, de acordo com o planejamento 
previamente executado.
 

PÚBLICO ALVO:
COZINHEIROS DAS FORÇAS 
ARMADAS ATUANTES 
DA REGIÃO AMAZÔNICA, 
COZINHEIROS DA MERENDA 
ESCOLAR VINCULADOS 
À SECRETARIA ESTADUAL 
DE EDUCAÇÃO.

Preparação 
da Capacitação:

ELABORAÇÃO DO CONTEÚDO:
Para atingir os objetivos propostos, as Ecochefs 
consultoras elaboraram uma variedade de receitas 
utilizando os produtos regionais e da agricultura 
familiar, especialmente o pirarucu selvagem de manejo 
sustentável da ASPROC e a Castanha da Rede da 
Floresta. Algumas das receitas utilizadas, são parte 
integrante do projeto Gosto da Amazônia, desenvolvido 
em parceria pelo Instituto Maniva e Sindrio. 
Essas receitas foram apresentadas em formato de ficha 
técnica e utilizadas como guia para as atividades em 
grupo na cozinha quando foram exploradas técnicas 
de cocção, conservação dos produtos e finalização 
de pratos. As atividades práticas convergiram para a 
preparação de um almoço para 100 (cem) pessoas, 
onde o pirarucu foi utilizado de maneiras variadas 
em 7(sete) preparações, inseridas no menu. Os outros 
insumos amazônicos foram os protagonistas das 
receitas restantes, em um total de 12 preparações 
que tinham os produtos da sociobiodiversidade 
amazônica como destaque.
 
MATERIAIS DE APOIO:
• Fichas técnicas
• Mapa do Estado do Amazonas
• Gráfico ilustrativo do pirarucu com diferentes partes e 
usos correspondentes
• Saquinho de pano para a dinâmica de reconhecimento 
sensorial (metodologia Slow Food)
• Crachás com a “identidade gastronômica”, o alimento 
que representava cada participante (metodologia 
Instituto Maniva)
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Sabemos que a população brasileira em geral 
valoriza muito mais o que vem de fora, que lhe 
é estrangeiro. Seja nas relações rural/urbana ou 
nas relações nacional/internacional. Nas escolhas 
culinárias não é diferente. Por conta disso, hoje 
é mais fácil encontrarmos produtos de outros 
países que não têm relação nenhuma com a nossa 
história ou meio ambiente, do que àqueles que 
nos pertencem. Isso causa uma total disparidade 
entre o consumo e seu meio em quase todo o 
Brasil. Nossa dinâmica sempre visa trabalhar 
“botton up”, partindo da base como sua força. 

Por isso, a capacitação começa abordando o 
que chamamos “identidade gastronômica”. Sem 
trabalhar esse pertencimento, qualquer ação 
ficará frágil às modas e tendências passageiras.
Monta-se o ambiente com um mapa do Estado do 
Amazonas e cadeiras em círculo. Fitas gomadas 
coloridas, etiquetas e canetas grossas são usadas 
para a identificação fácil e lúdica. Participantes 
sentam-se em círculo, sem hierarquia, e inicia-se 

Metodologia 
e Desenvolvimento 
da Capacitação:

as apresentações com nome completo, local de 
nascimento e local de trabalho. Nessa hora os 
participantes colocam as etiquetas coloridas no 
mapa da parede, nos seus locais de origem.

Em seguida, pede-se para que cada um diga qual o 
alimento que mais o representa e por quê. Depois 
da explicação, escreve-se o nome do alimento 
e coloca-se embaixo do nome do participante. 
Nesse momento, o grupo passa a se conhecer 
melhor, não só características da personalidade 
do participante, como também parte da sua 
história. É um momento de humor e emoção, 
fatores fundamentais para o envolvimento e 
motivação necessários ao despertar do interesse 
nos produtos.

A metodologia de Motivação Ecogastronômica consiste em dinâmicas conceituais e 
práticas para aprofundar a ligação cultural e sensorial dos participantes com os alimentos 
apresentados. Tomando-se como princípio que o paladar não é algo que se obriga, mas se 
estimula, nas dinâmicas usadas pelo Maniva, baseada nas metodologias 
do Slow Food e próprias, visa estimular aspectos da identidade dos participantes como 
a memória, o afeto, a cultura. 

AO FINAL FAZ-SE A 
DEGUSTAÇÃO DOS PRATOS 
ELABORADOS E PEDE-SE 
IMPRESSÕES TÉCNICAS 
DE CADA UM (“FICOU 
SALGADO, INTERESSANTE 
A TEXTURA”) ASSIM COMO 
IMPRESSÕES PESSOAIS 
(“GOSTEI, NUNCA 
TINHA IMAGINADO QUE 
SERIA BOM”). 

Encerra-se a dinâmica de formação do grupo, com 
as pessoas se conhecendo mais; faz-se a divisão 
de subgrupos para a parte prática; dirigem-se 
todos para a cozinha; salienta-se a necessidade 
de observar os princípios técnicos de higiene 
das mãos; enfatiza-se a assepsia de ambiente, 
equipamentos e utensílios como padrão de 
segurança alimentar a ser respeitado pelo 
cozinheiro profissional.

Com os grupos definidos, as Ecochefs dividem-se 
no ambiente da cozinha e iniciam o processo de 
trabalho transferindo ensinamentos e receitas. 
Nessa hora, ensina-se técnicas culinárias como, 
cortes, tempero, pontos de cozimento, uso total 
do alimento para o zero desperdício. Também 
se supervisiona a execução dos alunos e a 
finalização e decoração dos pratos. Observa-
se exaustivamente cada detalhe e cobra-se a 
compreensão para que haja certeza de que o 
conteúdo foi absorvido.
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Participantes
Um questionário aplicado após o término da capacitação 
oferece dados interessantes sobre os participantes e suas 
instituições de origem no que tange ao consumo e seu 
conhecimento sobre a cadeia produtiva de alimentos regionais 
da Amazônia. O objetivo dessa avaliação é subsidiar o 
aprimoramento da metodologia.

Seguem algumas informações obtidas:

participante quanto 
a sua instituição de origem

conhecimento da 
variedade e potencial dos alimentos 

regionais da amazônia

conhecimento da variedade e potencial dos alimentos 
regionais da amazônia por instituição

utilização dos alimentos regionais em casa

Instituição	 Quantidade
Exercito 8
Marinha 2
Aeronáutica 1
Seduc 6
Empresa Privada 1
Total	 18

Conheciam Bem 10
Não Conheciam 7
Conheciam Superficialmente 1

Grau	de	Conhecimento	 	 	 Instituição
 Seduc Forças Armadas Empresa Privada
Conheciam Bem     6             4  
Não Conheciam     0             7  
Conheciam Superficialmente     0                1

Resposta	 	 	 Instituição
 Seduc Forças Armadas Empresa Privada
Sim     6             11                1
Não    -             -                -  
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produtos utilizados em casa

Grupo	De	Produtos	 Produto	 Respostas
Peixes Peixes Em Geral 2
  Pirarucu 9
Frutas	e	Frutos Banana Pacovão 9
  Castanha Da Amazônia 4
  Pupunha 3
  Tucumã 1
  Cubiu 2
  Açaí 3
Verduras	Ervas	e	Temperos Chicória 4
  Verduras em Geral 1
  Ervas Para Tempero 4
  Jambu 2
  Pimenta de Cheiro 1
Macaxeira/Mandioca	e	Derivados Tapioca 3
  Tucupi 4
  Farinha Uarini 1
  Macaxeira 3
Raízes	Diversas Batata Doce 3
  Cará 1
  Gengibre / Mangara-Taia 1
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produtos comprados pelas instituições: 

utilização de produtos regionais na instituição

Macaxeira	e		
Derivados

Raízes	Diversas

Grupo	De	Produtos	 Produto	 	Instituição
	 	 Seduc  Exército Empresa Privada
Peixes Pirarucu 4 4 1
  Peixes em Geral 1 3 - 
Frutas	e	Frutos Banana Pacovão 3 4 -
  Tucumã - - 1
  Pupunha - 3 1
  Açaí 2 1 -  
  Cupuaçú - - 1
  Taperebá - -  1
  Polpas de Frutas  1 1 -  
  Outras Frutas 1 1 - 
  Castanha -  2 1
Verduras,	Legumes	Ervas	e	Temperos Ervas -  3  -
  Jerimum 2 -  - 
  Pimenta De Cheiro 1 2 - 
Macaxeira	e		Derivados Macaxeira 2 5 - 
  Tapioca 1 1 - 
  Tucupi -  -  - 
Raízes	Diversas Batata Doce 1 2 - 
  Cará 1 1 1

0

6

Frutas	e	
Frutos

5

12

7

Verduras,	Legumes	
Ervas	e	Temperos

0

5
4

3 3
2

Peixes

5

7

1 1

Resposta	 	 	 Instituição
 Seduc Forças Armadas Empresa Privada
Sim     6             10                1
Não      -               1                -  

Seduc																Exército														Empresa	Privada

total de produtos comprados pelas instituições: 

Participantes
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sobre quem decide sobre as compras de alimentos regionais na instituição

Resposta	 	 	 Instituição
 Seduc Forças Armadas Empresa Privada
Não Sabe    1             -               -
O Próprio Mais Proprietário    -             -                1  
Chefe do Rancho /Setor de Licitação     -             1                 - 
Nutricionista     -             1                -
Seduc    4             -                -
Patentes Superiores    -             3                -
Encarregado, Chefe do Aprovisionamento    -            4                -  
Chefe da Cozinha e Nutricionista    -            2                -
Fiscal      -            1                -

conhecimento 
da origem dos produtos

Sabem de Onde Vem os Produtos  13
Não Sabem de Onde Vem os Produtos 5

origem dos produtos segundo os participantes quem é contra ou a favor do uso de alimentos regionais na instituição

Seduc																Forças	Armadas

A	Favor																Contra

1 1

Interior

Setor	de	Compras

Agricultura	
Familiar

Superiores

Florestas
e	Rios

Manaus ManacapuruFeira
Orgânica

Equipe	de	Cozinha

1

2 2

2

0

0

0

12

00 0

3 13 133

1

14

1

2

1

Norte	do	Pará	
e	Amazônia

Público

sobre se é fácil incluir produtos regionais na alimentação da instituição

Resposta	 	 	 Instituição
 Seduc Forças Armadas Empresa Privada
Sim     6             10                1
Não     -               1                -  
 

Participantes
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06/03: 
Preparação da Proposta para a realização do 
presente trabalho.

10/03 A 12/03: 
Sistematização do conteúdo, planejamento 
das atividades, elaboração de fichas técnicas 
preliminares, elaboração de lista de utensílios e 
equipamentos necessários, elaboração de lista de 
insumos necessários, levantamento de custo dos 
insumos, criação e sistematização das dinâmicas 
a serem desenvolvidas, elaboração do material de 
apoio e preparação das amostras de alimentos 
para compor a degustação.

14/03: de 10h às 17h (7 horas)
Atividades realizadas: Compras, visita ao Quartel 
para reunião com o Major Paul e equipe; reunião 
com as merendeiras. Recepção e arrumação dos 
insumos no Estoque.     

Descrição Detalhada 
das Atividades

15/03: de 10h às 21h (11 horas)
Atividades realizadas:  Separação dos insumos 
para as diferentes etapas da capacitação; pré-
preparo e porcionamento do pirarucu destinado 
à capacitação e ao almoço; processamento de 
diversos produtos dentro do cronograma de 
trabalho. (OBS: Neste dia, apesar de constar 
dos equipamentos solicitados pela consultoria, 
descobrimos que não existia processador de 
alimentos ou liquidificador na cozinha. Uma das 
merendeiras se prontificou a buscar em casa 
estes equipamentos e os mesmos, por serem 
versão doméstica, acabaram sendo danificados 
por sobrecarga no uso); reunião com a Hetel e 
membros da 12 RM.

16/03: de 8h às 20h (12 horas)
Atividades realizadas: Abertura da capacitação, 
dinâmicas, roda de conversa; encontro e almoço 
com o General; aula prática com formação de 
3 equipes de trabalho, cada uma executando 
quatro preparações; degustação para convidados 
e alunos; retorno à cozinha para organização dos 
materiais e preparos destinados ao almoço do dia 
seguinte, 17/03.

17/03: de 7h às 17h (10 horas)
Atividades realizadas: Preparação e finalização 
das preparações para o almoço; serviço do almoço; 
reunião para fechamento da capacitação com 
todos os cozinheiros e merendeiras envolvidos.
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Avaliação
A Avaliação por parte dos participantes da capacitação 
foi feita através da aplicação de um questionário cujo 
resultado apresentamos a seguir:

de 0 a 10, que nota você daria para 
a capacitação realizada pelo 

instituto maniva de qualificação 
das equipes que atuam nas cozinhas 

dos equipamentos públicos 
de alimentação?

de 0 a 10, qual a sua nota para 
o conteúdo apresentado pela 
equipe do instituto maniva?

nota de 0 a 10, para clareza 
das explicações e didáticas 
das facilitadoras durante 

a capacitação?

nota de 0 a 10, para 
o sabor das preparações 

apresentadas?

Número	de	
Participantes

Número	de	
Participantes

Número	de	
Participantes

Número	de	
Participantes

Nota	8 Nota	8

Nota	7

Nota	9 Nota	9

Nota	8

Nota	10 Nota	10

Nota	9 Nota	9Nota	10 Nota	10Não
respondeu

Não
respondeu

1 1

1

1 1

1

16 16

1 1

13 15

2 2
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você se sente motivado a cozinhar 
com produtos locais após 

essa capacitação?

você identifica algum fator que 
possa impedir o uso de produtos 

locais/regional em sua instituição?

na sua opinião, faltou 
algo nesta capacitação?

na sua opinião, o que faltou 
nesta capacitação?

que fatores podem impedir o uso 
de produtos regionais?

Sim  16
Não Respondeu  2

Sim  8
Não  8
Não Respondeu  2

Sim  9
Não  6
Não Respondeu  2

Inclusão do Tucumã  1
Inclusão do Jerimum  1
Mais Horas de Capacitação  4

Avaliação

Fatores	citados:	Burocracia, Sazonalidade, 
Preço,Falta de informação dos superiores, Baixa 
aceitação do público. 

Burocracia  2
Sazonalidade  1
Preço  2
Falta de informação dos superiores 2
Baixa aceitação do público   1

você considera possível adotar 
as práticas em sua instituição?

Sim  16
Não Respondeu  2

Burocracia Sazonalidade

Preço Fal ta de informação dos superiores

Baixa aceitação do público

12



Em relação ao espaço físico 
e equipamentos:
A cozinha da 12 RM tem boa estrutura, ampla 
e arejada, equipada com câmara fria e de 
congelamento, com equipamento pesado 
(fogão, caldeiras, máquinas de moer industriais, 
panelas) no padrão das cozinhas industriais. 
Em relação aos equipamentos menores como 
liquidificadores, batedores elétricos manuais 
(blender) e processadores, cortadores de frios, 
embaladora à vácuo está carente de uma 
atualização que possa trazer qualidade aos 
pratos executados.

Em relação à receptividade 
da equipe:
As consultoras foram extremamente bem 
recebidas pelo Major Paul, responsável pela 
coordenação da cozinha, que sempre esteve 
pronto a ajudar inclusive anterior à nossa 
chegada, na comunicação por celular, e-mail e 
WhatsApp.

Todos os colaboradores se mostraram bastante 
eficientes, mas não houve uma pessoa 
encarregada de ser nosso contato. Isso foi 
particularmente difícil quando o Major Paul 
não se encontrava, mas, deve ter acontecido 
pelo fato de toda a equipe estar sujeita aos 
turnos de serviço.

Avaliação das Chefs 
Consultoras

Em relação à reação do grupo 
capacitado quanto à primeira 
parte do trabalho que 
nomeamos “Motivação”:
O grupo era heterogêneo enquanto origem, 
idade e gênero. Isso enriqueceu a capacitação 
aumentando a curiosidade. Rapidamente se 
entrosaram e mostraram completo interesse 
e aceitação em relação às metodologias 
propostas. Alguns já estão cursando Escolas 
de Gastronomia o que denota um interesse no 
crescimento de conhecimentos o que coaduna 
completamente com o objetivo da consultoria.

Em relação à reação do grupo 
capacitado quanto à segunda 
parte do trabalho que 
nomeamos “Técnica”:
O grupo todo reagiu muito bem à divisão em 
subgrupos e às orientações das professoras. Foi 
combinado que a cada vez que algum detalhe 
importante fosse ensinado, interromperíamos, 
e pediríamos a atenção dos outros subgrupos 
para que todos pudessem absorver a dica. 
Nessa parte do trabalho ficou claro o bom nível 
técnico dos cozinheiros, alguns excelentes 
mesmo, causando um comentário entre nós 
de que aqueles poderiam estar em qualquer 
das nossas cozinhas. O ambiente em geral foi 
afável, mas com seriedade e curiosidade.
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Em relação às degustações:
Nessa etapa foi interessante ver a quebra 
de resistência na prova de alguns alimentos, 
em especial a surpresa da versatilidade de 
sabores e texturas do pirarucu que alguns 
só conheciam cozidos da forma tradicional e 
outros nem sequer conheciam.

Pontos Fortes:
• Merendeiras parceiras na capacitação e a 
mescla Ecochefs Rio e merendeiras Manaus
• Grupo de Cozinheiros / alunos
• Espaço da Cozinha
• Abertura para novas receitas
• Apoio do responsável da equipe 
da 12 RM – Major Paul

Pontos a Melhorar:
• Limpeza dos equipamentos e do espaço, bem 
como a falta de envolvimento da chefia nos 
processos relacionados à higiene da cozinha
• Falta de autoridade da segunda pessoa 
encarregada, nutricionista que ficou conosco 
visivelmente constrangida quanto às péssimas 
condições de higiene encontradas. 
• Câmara frigorífica em desordem, não 
havendo a utilização de sistema PEPS (primeiro 
que entra primeiro que sai) nem observância 
a noções básicas de armazenamento de 
alimentos.
• Não observância de Protocolos de 
limpeza adequados ao volume de alimentos 
processados no local.
• Falta de identificação padrão dos 
alimentos por etiquetas de data de fabricação 
(processados) e prazo de validade, exigência 
da Vigilância Sanitária passível de multas 
altíssimas ao estabelecimento.

Avaliação das Chefs Consultoras
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Sugestões e 
Próximos Passos 
A) Sugerimos que, numa próxima capacitação, 
possamos incluir na equipe ou indicar empresa 
de Segurança Alimentar do local para fazer um 
trabalho inicial com o supervisor da cozinha, a 
equipe de cozinheiros locais e os cozinheiros a 
serem capacitados que chegariam 2 dias antes 
do trabalho da consultoria Ecogastronômica 
do Instituto Maniva. Essa parte da capacitação 
teria o foco na segurança alimentar, em práticas 
pessoais de higiene e na preparação do ambiente 
de trabalho, na assepsia dos equipamentos e 
utensílios da cozinha, nas regras da Vigilância 
Sanitária. Através desse profissional, a equipe da 
cozinha receberia noções gerais de boas práticas 
no processo de higienização e manipulação de 
alimentos, noções gerais de armazenamento de 
insumos alimentícios, noções gerais de higienização 
de equipamentos para cozinha industrial, noções 
gerais para controle de entrada e saída de insumos e 
de registro de prazos de fabricação, processamento 
e validade em etiquetas padronizadas . Como 
resultado deixaria um checklist de recomendações 
específicas da rotina necessária através do Manual 
de Boas Práticas de Segurança Alimentar para 
cozinhas industriais ajudando dessa forma ao 
supervisor controlar a manutenção da segurança 
alimentar do local.

B) Caso a nutricionista faça parte da equipe do 
Instituto Maniva esta poderia também analisar o 
cardápio proposto do ponto de vista nutricional 
e energético. Como trata-se de alimentar 

membros das Forças Armadas, pensamos que seja 
fundamental que esse aspecto seja tratado no 
treinamento e na escolha dos alimentos (demanda) 
a serem comprados da agricultura ou extrativismo 
familiares.

C) Sentimos falta também de mais tempo para que 
a capacitação técnica pudesse ser feita sem a divisão 
do grupo. Com isso, todos seriam treinados por 
toda equipe de Ecochefs e Merendeiras ampliando 
exponencialmente os aprendizados obtidos e o 
intercâmbio de saberes entre a própria equipe. Nossa 
sugestão seria de mais dois dias completando assim 
uma semana dividida em três etapas: a capacitação 
de Segurança Alimentar, a Ecogastronômica e a 
técnica culinária.

D) Designar uma equipe no local para a compra de 
insumos e verificação dos equipamentos e utensílios 
solicitados, destinando para a capacitação efetiva, 
o tempo das consultoras. Essa etapa poderia ser 
incluída na atribuição da nutricionista que iria na 
frente para a primeira fase da capacitação.

E) Que tivéssemos uma lista de contatos locais, 
lugares de compras ou agricultores e associações 
que façam a venda dos produtos pedidos pela 
consultoria, para caso não tenhamos nenhum 
conhecimento no local. Por sorte, nesse caso, a 
Ecochef Natacha tinha todos esses contatos o que 
agilizou e viabilizou o trabalho ser feito no pouco 
tempo disponível
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Sugestões e Próximos Passos

Produtos testados:
• Pirarucu selvagem 

 de manejo sustentável

• Castanha do Brasil

• Farinhas de mandioca (Ovinha,  

 amarela, branca, de tapioca)

• Açaí

• Cupuaçú

• Taperebá

• Cubíu

• Banana pacovão

• Bacuri

• Abacaxi

• Mangarataia

• Chicória

• Jambu

• Tucupi

• Tucubio

• Pimenta de cheiro

• Pimenta Murupi

• Cumarú

• Pixuri

Conclusão:
Por toda a experiência de algumas décadas exercendo 
a função de cozinheiras profissionais com foco em 
produtos regionais brasileiros, podemos dizer que o 
potencial de sucesso desse trabalho é imenso. 

Não só pelo ponto de vista de podermos, com certa 
facilidade, passar as técnicas e conceitos antenados 
com as tendências de ponta mundiais, abrindo 
novas possibilidades para esses profissionais, 
como poderemos trazer à luz produtos regionais 
muitas vezes desconhecidos ou desprezados nas 
metrópoles brasileiras. 

A possibilidade de fazer esse trabalho dentro de 
uma estrutura sólida e necessária como as Forças 
Armadas potencializa o êxito do projeto. Além disso, 
o fato deste trabalho poder ser executado no próprio 
território Amazônico faz toda a diferença. Não só 
pela proximidade da origem do produto e facilidade 
/ rapidez de sua obtenção, mas também pelo 
aspecto cultural (reforço da identidade), ambiental 
(baixo impacto e uso responsável dois recursos da 
Floresta) e econômico (custo menor da logística 
e aumento de renda dos produtores). O trabalho 
executado nas Forças Armadas poderá extrapolar 
seus benefícios, sendo a base para trazer o produto 
para o mercado consumidor externo, restaurantes 
locais e de outros estados, na medida em será 
reforçada a cadeia de valor e poderá ser divulgado e 
propagado todas as etapas do trabalho como uma 
ação de marketing bottom-up.
Para nós, Ecochefs Maniva, foi um prazer e uma honra.

Teresa Corção | Natacha Fink
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