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Instituto Mamirauá vence Prêmio Finep de Inovação na Região Norte

À es qu e r d a, c o mu ni d a d e que t eve o s i s t e m a i n s talado e m j ulho e , à dire ita, a caixa que re ce be a águ a ca pta da do ri o.

O Programa Qualidade de Vida, do
Instituto Mamirauá, venceu o Prêmio Finep de
Inovação, na categoria Tecnologia Social, da
região Norte. A cerimônia de premiação
regional aconteceu dia 24 de outubro, no
Espaço Cultural São José Liberto, em Belém
(PA). O Instituto Mamirauá concorreu pela
primeira vez com o Sistema de Abastecimento
de Água que consiste no bombeamento de água
com uso de energia solar.
O sistema é utilizado em comunidades
ribeirinhas das Reservas Mamirauá e Amanã.
Painéis fotovoltaicos são colocados sobre o rio
em balsas flutuantes, bombeando a água para
um reservatório elevado. O reservatório é
conectado a um filtro de areia, para
pré-tratamento da água e remoção de sólidos
grosseiros. Após a filtração, a água é distribuída
por gravidade para a comunidade, com um
ponto de fornecimento em cada domicílio.
Segundo Dorotéia Martins, moradora da
Comunidade Boca do Mamirauá, município de
Uarini (AM), uma das beneficiadas do sistema,
houve significativa melhoria na saúde dos
usuários: “o sistema de bombeamento trouxe

água para as nossas casas. Além de não
precisarmos mais caminhar para coletar água
do rio, na seca, doenças estão sendo
prevenidas. Este projeto tem sido muito bom”.
A tecnologia contribui para a diminuição da
proliferação de doenças como diarreia,
verminoses e suas consequências como anemia,
desidratação,
desnutrição
e
óbitos,
principalmente de crianças.
“A proposta foi adequada às situações de
alagação do ecossistema de várzea, que
apresenta estações de enchente, cheia, vazante
e seca. Durante a cheia, nível máximo, as águas
chegam a atingir, aproximadamente, 12 metros
acima do nível mínimo. No período da seca,
nível mais baixo, a distância entre os
domicílios e o rio chega a alcançar em média
1,5km de extensão”, analisou Dávila Corrêa,
coordenadora do Programa Qualidade de Vida.
Desde 1998, o Prêmio Finep já
reconheceu mais de 500 empresas, instituições
e pessoas físicas. Este ano são nove categorias
contempladas, e o vencedor de cada categoria
regional concorre automaticamente à etapa
nacional. (Texto: Eunice Venturi).

Aconteceu
Livro

– O Instituto Mamirauá lançou em outubro o livro “Estatística
do Monitoramento do Desembarque Pesqueiro na Região de Tefé Médio Solimões”. A publicação é um registro da produção pesqueira dos
anos de 1992 a 2007, e tem por objetivo contribuir para o ordenamento
pesqueiro da região e subsidiar pesquisas para a conservação e o uso
sustentável dos recursos naturais. O lançamento foi uma das atividades
desenvolvidas pelo Instituto Mamirauá, durante a Semana Nacional
de Ciência e Tecnologia, em Tefé (AM). Informações sobre a
distribuição poderão ser adquiridas no e-mail: pesca@mamiraua.org.br.
(Texto: Eunice Venturi).

Observatório

- O Instituto Mamirauá e o Observatório
Nacional, unidades de pesquisa do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação, iniciaram, em setembro, a construção do
Observatório Magnético da Amazônia, em Tefé (AM). Os primeiros equipamentos foram
instalados em uma área dentro do campus do Instituto Mamirauá e já estão gerando dados
sobre a intensidade do campo magnético da Terra na região. O Observatório cobrirá uma
grande área, onde não existem observatórios, e terá suas instalações definitivas concluídas
até maio de 2013. (Texto: Eunice Venturi).

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia:
aprendendo com a sustentabilidade
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“O que eu achei mais importante na palestra foi sobre o
consumismo. Estamos consumindo demais e acabando com os
recursos do planeta”, disse o professor José Sidnei Rufino Pinto,
da Escola Municipal Dr. Wenceslau de Queiroz, depois de visitar as
atividades do Instituto Mamirauá, durante a Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia, em Tefé (AM). Estudantes do ensino
fundamental e médio, das redes municipal e estadual de Tefé,
prestigiaram a semana, realizada entre os dias 17 e 19 de outubro.
O evento é promovido anualmente pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação e, nesta edição, o Instituto Mamirauá contou
com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do
Amazonas (Fapeam). O Instituto recebeu mais de mil visitantes,
durante três dias.
As ações do instituto não se restringiram apenas em
sua sede, mas também fora. No bairro Abial, pesquisadores e
técnicos visitaram a Escola Getúlio Vargas para promover o Dia
das Profissões. Foi um momento de interação para os membros
da instituição falar sobre as várias profissões e como cada
uma delas auxilia o Instituto Mamirauá em sua missão de
promover pesquisa científica para a conservação da
biodiversidade. A atividade teve a participação dos
pesquisadores: Fernanda Vianna, João Paulo Borges
Pedro, Paula Araújo e Rafael Barbi, além dos técnicos:
Jonas Alves, Luciana Cobra, Márcio Abreu e Marco Lopes.
As exposições envolveram todos os programas da Diretoria de Manejo de Recursos
Naturais e Desenvolvimento Social, os grupos de pesquisa da Diretoria
Técnico-Científica e a Biblioteca Henry Walter Bates. (Texto: Renata Brandão).
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Pesquisadores capturam aves
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na Reserva Mamirauá

A captura de aves, na Reserva Mamirauá, acontece
desde agosto.

Conhecer a rota migratória e a reprodução
das aves da Reserva Mamirauá é o objetivo da
pesquisa desenvolvida pela bióloga Bianca
Bernardon, do Grupo de Pesquisa em Ecologia de
Vertebrados Terrestres do Instituto Mamirauá.
Desde agosto, o grupo realiza capturas de
gaivotas e corta-águas na reserva.
“A baixa das águas, no médio Rio
Solimões, atrai um grande número de aves
aquáticas para suas praias. Na cheia, entretanto,
há uma redução extrema ou ausência de espécies,
sem que seja conhecido o destino da maioria”,
argumentou Bianca. Os dados coletados, a partir
das capturas, vão permitir investigar se as aves
retornam para a mesma praia em que nasceram
ou se reproduziram nos anos anteriores, mesmo
sob pressão da exploração humana ou predação
dos ovos e filhotes.
As atividades de captura das aves adultas
acontecem à noite, quando a temperatura
ambiente é menor, causando menos impacto às
aves. No período noturno, elas também têm
dificuldades de verem as redes, que têm doze
metros de comprimento por três metros de altura
e são abertas verticalmente. Os animais são
recolhidos assim que caem na armadilha para
obtenção de dados biométricos como peso,
cumprimento da cabeça, da asa, do bico, entre
outros. Após essa coleta de dados, os animais são
soltos. Cada ave recebe um anel de metal que
possui um número de identificação. Esses dados
são armazenados no banco de dados do Sistema
Nacional de Anilhamento de Aves Silvestres

(SNA).
Quando outro pesquisador capturar essa
mesma ave, em outra parte do Brasil ou da
América do Sul, ele vai anotar o número e o
Instituto Mamirauá poderá conhecer a rota de
migração das espécies.
Segundo Bianca, as informações sobre a
rota migratória das aves irão permitir a
identificação de áreas prioritárias para a
conservação, pois os locais utilizados para
reprodução e descanso poderão ser conhecidos.
(Texto: Eunice Venturi, com colaboração de Lígia
Apel).
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