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APRESENTAÇÃO 
 

 

 

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) é uma 

Organização Social fomentada e supervisionada pelo Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), atuando como uma das 

unidades de pesquisa do MCTI. A missão institucional é “promover 

pesquisa científica sobre a biodiversidade, manejo e conservação dos 

recursos naturais da Amazônia de forma participativa e sustentável”. 

Nessa linha, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC) fortalece a missão da instituição. 

Com início em 2004 e com mais de 380 alunos beneficiados pelas 

bolsas anuais, o PIBIC é uma forma de capacitação para os jovens locais 

e uma oportunidade para que esses despertem seu interesse pela 

ciência. Desde a primeira edição do programa, diferentes temas foram 

abordados e os alunos tiveram a oportunidade de serem acompanhados 

por pesquisadores de diferentes formações. 

Ao final de cada edição há a realização do Seminário PIBIC, onde os 

bolsistas apresentam o trabalho que desenvolveram durante o ano. 

Excepcionalmente nessa edição do Programa não houve o Seminário 

PIBIC devido à conjuntura pandêmica, tendo sido realizado, em 

alternativa, apresentações de vídeos produzidas pelos alunos expondo 

suas experiências de pesquisa e processos de aprendizados adquiridos. 

Os resumos dos projetos desenvolvidos na edição 2020-2021 estão 

reunidos neste livro.  
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Resumos PIBIC Júnior 
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“Eu me chamo Ana Íris de Oliveira, tenho 16 anos, e sou bolsista PIBIC 

Júnior no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. O 

Programa PIBIC foi uma ótima oportunidade de introdução no meio 

científico. Foi fundamental para que eu entendesse como desenvolver 

uma pesquisa científica e realizar técnicas experimentais. Durante esse 

período como bolsista fui me familiarizando com a escrita técnico-

científica em artigos e obtive amadurecimento e responsabilidade que 

contribuíram fortemente para minha formação acadêmica. Os 

conhecimentos que adquiri a partir desse projeto foram essenciais para 

minha colaboração no andamento da pesquisa e na realização dos 

experimentos feitos.” 

 

Ana Íris Mota de Oliveira, PIBIC júnior entre 2020 e 2021.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Me chamo Igor Marques Ramos, tenho 16 anos, moro na cidade de 

Tefé, fica localizada no interior do Estado do Amazonas. Sou estudante 

do ensino médio, na instituição de ensino Centro Educacional 

Governador Gilberto Mestrinho. Sou bolsista PIBIC Júnior e faço ciência 

em Tefé. Sou bolsista de iniciação científica do Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Amo a ciência porque posso 

obter informações necessárias para informar a população e ajudar 

pessoas a se informarem ainda mais nesse assunto. Minha experiência 

como PIBIC Júnior foi muito legal, aprendi várias coisas relacionadas ao 

projeto que executei. E apesar de ser minha primeira vez como bolsista, 

eu gostei muito e espero contribuir muito com os assuntos relacionados 

ao projeto.” 

 

Igor Marques Ramos, PIBIC júnior entre 2020 e 2021. 
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Levantamento de filtros de água no comércio de Tefé 

 

 

Bolsista: Igor Marques Ramos 

Orientadora: Maria Cecília Rosinski Lima Gomes  

Coorientador: Leonardo Capeleto de Andrade 

 

Resumo 

 

O conceito de água potável é popularmente determinado como uma 

água que apresenta: aspecto limpo e transparente; sem a presença de 

odor ou sabor; e sem a presença de contaminantes microbianos ou 

substâncias que possam pôr em risco a saúde da população. Porém, 

nem sempre estas águas distribuídas para a população apresentam tais 

características, necessitando o tratamento domiciliar das águas para 

obter a potabilidade dela. O objetivo do estudo foi realizar o 

levantamento da disponibilidade de filtros de água no comércio de Tefé, 

AM, município localizado às margens do lago de mesmo nome, formado 

pelo alargamento do rio próximo a sua foz no Rio Solimões. Apesar desta 

proximidade com o lago, a maior parte das águas que abastecem a 

cidade são provenientes de poços subterrâneos. Em 2021 foram 

levantados os locais que comercializam filtros e velas (refis) em Tefé e os 

preços destes produtos nestes locais. Os filtros de água e as velas (refis) 

foram encontrados em lojas de Tefé, com pouca variedade de modelos 

e marcas. As velas (refis) de filtro de torneira foram encontradas nas lojas: 

Ferragens Solimões; Loja Barreto; e Tefé Materiais de Construção. Os 

preços destas velas variaram de R$16 à R$30, para diferentes marcas 

(como Herc e Lorenzetti). A pouca quantidade das marcas e modelos de 

filtros e velas (refis) se dá pela pouca procura da população por estes 

itens no comércio de Tefé ou mesmo pela compra dos mesmos por meio 

da internet. Outros métodos caseiros de tratamento podem também 

contribuir para esta baixa procura. Apesar da região amazônica possuir 

grande disponibilidade de água doce, existem fatores que contribuem 

para que grande parte da população não tenha acesso a água potável, 

como, por exemplo, a falta de uma unidade de saneamento básico de 

água no munícipio. Com isso a água potável não chega para a maioria 

das residências dos habitantes de Tefé. Então, para o acesso à água 

potável nas residências é necessário o tratamento domiciliar de água, 

com a utilização de filtros residenciais de torneira ou outros modelos. Os 

preços dos produtos precisam ser acessíveis para a população, caso 

contrário encontraríamos problemas na disponibilidade dos filtros. A 

divulgação destas informações é importante para deixar a população 

informada das funções do que podemos encontrar nos filtros. 

 

Palavras-chave: filtros de água; comercialização; Tefé; Amazônia.  
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Avaliação da emissão de gases de efeito estufa em eventos extremos 

pela espécie Pseudobombax manguba (Mart.) Dugand 

 

Bolsista: Ana Íris Mota de Oliveira 

Orientador: Leonardo Pequeno Reis 

Coorientadores: Rodrigo Nunes de Sousa 

Gabriela Cugler de Pontes 

 

Resumo 

 

O presente trabalho é um relatório parcial do projeto de análise da 

emissão de gases do efeito estufa (GEE), onde constam os experimentos 

de avaliação das emissões de óxido nitroso (N2O) e metano (CH4) e 

quais os principais processos encarregados do aumento dessas emissões 

em solo e árvore da espécie Pseudobombax manguba (Mart.) Dugand 

na floresta Amazônia. O objetivo do projeto é calcular e estimar as taxas 

de emissões de GEE, fazendo o mapeamento das principais 

características resultantes da mudança do regime hídrico nos solos de 

várzea e igapó. 

 

Palavras-chave: efeito estufa global; ação antrópica; mudanças 

climáticas; floresta Amazônica. 
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Catalogação populacional das onças-pintadas (Panthera onca) na 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá 

 

Bolsista: Gabriela Wanny Ribeiro Pinheiro 

Orientador: Emiliano Esterci Ramalho 

Coorientador: Marcos Roberto Monteiro de Brito 

 

Resumo 

 

A onça-pintada (Panthera onca) é o maior felino das Américas possuindo 

grande importância ecológica. Por ser um grande predador de topo de 

cadeia pode até mesmo exercer influência na distribuição de outras 

espécies. O monitoramento por armadilhas fotográficas é uma 

ferramenta importante para elucidar as dinâmicas populacionais destes 

grandes felinos, e assim extrair dados ecológicos como razão sexual e 

mínimo de anos vividos por cada animal, dado que cada animal possui 

um padrão único de manchas. Este estudo objetivou catalogar todos os 

indivíduos de onças-pintadas registrados por armadilhas fotográficas na 

reserva Mamirauá, durante os anos de 2005 a 2017. A reserva é composta 

por florestas de várzea, que são caracterizadas pelas suas inundações 

sazonais, que ocorrem durante 4 meses ao ano, possuindo três tipos de 

habitats, o chavascal, a restinga baixa e a restinga alta. Para 

identificarmos a estrutura populacional da onça-pintada na reserva, foi 

necessário a criação de um catálogo individual, feito através do 

reconhecimento individual do padrão de manchas (rosetas), 

comparado dentro de um dado ano de coleta e entre os anos. Utilizamos 

o método de ASR (Adult Sex Ratio) para calcular a razão sexual dos 

indivíduos total e por ano, e calculamos o mínimo de anos vividos por 

indivíduo, contando a partir da primeira detecção até seu último registro. 

Para alguns animais, foi possível fazer comparação com a análise de 

dentição determinada pela veterinária, durante procedimentos de 

captura física. Ao total identificamos 64 indivíduos de onça-pintada na 

reserva Mamirauá. O cálculo da razão sexual total indicou que para 

cada 1 macho tem 0,57 fêmeas. O mínimo de anos vividos indicou que a 

maioria dos animais viveu no mínimo entre 2 a 7 anos. O indivíduo com o 

maior mínimo de anos vividos alcançou 9 anos de idade. Sucintamente, 

este projeto expõe dados populacionais das onças-pintadas na reserva 

Mamirauá, que subsidiarão novos estudos relacionados a estrutura 

populacional dessa espécie na várzea. Um catálogo para a divulgação 

cientifica auxilia a expandir o turismo com onças-pintadas na região, o 

que consequentemente ajudará na conservação da espécie. 

 

Palavras-chave: onça pintada; catalogação populacional; 

monitoramento; unidades de conservação.  
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As Populações tradicionais ribeirinhas da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Amanã: protagonista da sociobiodiversidade 

 

Bolsista: João Gabriel Mendes Sussumo 

Orientadora: Ana Claudeise Silva do Nascimento 

Coorientadora: Heloisa Corrêa Pereira 

 

Resumo 

 

As populações tradicionais são reconhecidas pela sua cultura e modo de 

organização social diferenciado, preservando os seus territórios, modos de 

produção, aspectos sociais, culturais, a partir dos conhecimentos 

transmitidos pela tradição. Este estudo tem como objetivo a caracterização 

das populações ribeirinhas residentes da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Amanã (RDSA), e como estas contribuem para a 

sociobiodiversidade. Avalia os resultados das pesquisas realizadas pelo 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) na RDSA, 

utilizando como referência o livro intitulado: “Sociobiodiversidade da 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã (1998-2018): 20 anos de 

pesquisas”, organizado por pesquisadores do IDSM, e publicado em 2019. A 

sociobiodiversidade é a relação estabelecida entre o modo de vida, as 

crenças das populações tradicionais e o ecossistema local, e tem se 

mostrado de grande relevância nos últimos anos para a preservação de 

diversas áreas protegidas na Amazônia. As populações moradoras da RDSA 

apresentam uma relação diferenciada com o meio ambiente onde moram. 

Utilizam do ecossistema local de maneira sustentável, isto é, sem prejudicar 

ou colocar em risco qualquer espécime existente, retirando apenas o 

necessário para a sua sobrevivência e de sua família. As atividades mais 

comuns a serem praticadas por essas populações são a caça, pesca, 

agricultura, atividades de produção animal, como a criação de bovinos e a 

bubalino cultura. Ao longo dos anos, os moradores aderiram a uma série de 

programas e iniciativas que fortalecem os aspectos da sociobiodiversidade, 

como o programa de manejo de recursos pesqueiros, tendo como ano de 

início em 2001, e o programa de manejo de recursos não-madeireiros, tendo 

início em 2002. Estas atividades demonstram ser de grande relevância para 

esses cidadãos, devido ao fato de contribuírem para a preservação dos 

recursos naturais, garantirem a subsistência e promoverem alternativas 

econômicas para as famílias. A sociobiodiversidade na RDSA pode ser 

identificada de várias formas, seja pelos grupos de pessoas que trabalham 

com o manejo sustentável de recursos não madeireiros visando a confecção 

de artesanatos para a venda e obtenção de renda, ou pelo manejo 

sustentável pesqueiro, podemos dizer que a sociobiodiversidade na RDSA 

desempenha e tem desempenhado um importante papel na conservação 

de recursos naturais e na vida dessas pessoas.  

 

Palavras-chave: Sociobiodiversidade, unidades de conservação, 

populações tradicionais, Amazônia. 
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A percepção dos atores sociais sobre conflitos socioambientais nas 

Reservas de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e Amanã – AM 

 

Bolsista: Windrerley Lima Dias 

Orientadora: Patricia Carvalho Rosa 

Coorientador: Vinícius Galvão Zanatto 

 

 

Resumo 

 

Este projeto tem por objetivo analisar as situações de conflitos 

socioambientais nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) 

Mamirauá e Amanã, no Médio Rio Solimões para compreender as 

diversas lógicas de apropriações de conceitos de territórios e direitos 

fundiários pelos atores locais que demonstram aspectos importantes 

sobre as dinâmicas de disputas entre indígenas e ribeirinhos por controle, 

acesso e uso de recursos naturais nessas áreas protegidas. Nesse 

horizonte, buscou-se descrever e analisar os componentes relacionais 

que emergem nos discursos dos comunitários no setor Boa União da RDS 

Amanã. Para isso, usou-se a técnica de análise de discurso para 

identificar os argumentos locais referentes à estratégia de demarcação 

do território como forma de garantia do uso exclusivo dos recursos por 

parte dos grupos que historicamente usam os recursos de modo 

compartilhado, gerando desalinhos nas formas de gestão ambiental. A 

análise dos discursos e narrativas dos atores locais permitem aferir que a 

há um uso político e particular do conceito técnico-jurídico de Terra 

Indígena agregado com aquele de território indígena não formalizado 

pelo Estado. Tal entendimento nos leva a perceber que a apropriação 

dos atores locais sobre essas categorias comunica as condições em que 

os atores indígenas se engajam, habitam e gerem sua permanência e 

modos de agir e decidir sobre o território que habitam, exercendo suas 

relações com o Estado e os demais atores da estrutura de governança, 

num espaço constante de negociações relacionadas aos modos de 

legitimação da existência de territorialidades éticas.  

 

Palavras-chave: conflitos socioambientais; territórios indígenas; unidades 

de conservação; Amazônia.  
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Resumos PIBIC Sênior 
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“Me chamo Adriane dos Santos, sou estudante do curso de Engenharia 

Florestal pela Universidade Federal Rural da Amazônia. Participar do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, através do Instituto Mamirauá, 

nesse tempo de pandemia foi algo bem desafiador. Não tive a oportunidade 

de conhecer o instituto presencialmente, porém o programa me proporcionou 

uma experiência nova onde tive bastante conhecimentos adquiridos. 

Desenvolver um trabalho ou uma pesquisa, recebendo apenas orientações de 

forma remota exigiu muito mais atenção, dedicação e esforço. Acredito que 

não somente de mim, mas como também das pessoas que são orientadoras. 

Algumas dificuldades foram surgindo ao longo da pesquisa como, dificuldade 

de acesso à internet, problemas no computador e entre outras como, 

dificuldades de como seria feito e elaborada a pesquisa, de como essa 

pesquisa seria estruturada. Mas apesar de todas essas dificuldades, o trabalho 

foi realizado, onde me proporcionou muitos aprendizados e novos 

conhecimentos.” 

 

Adriane dos Santos Santos, PIBIC sênior entre 2020 e 2021. 

 

 

 

 

 

“Me chamo Zeneide Damião da Silva, tenho 24 anos, nasci na cidade de 

Carauri, Amazonas, mas eu já resido na cidade de Tefé a aproximadamente 

17 anos. Sou estudante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela 

Universidade do Estado do Amazonas, Campus Tefé. Essa é a terceira vez 

como bolsista PIBIC Sênior do Instituto de Desenvolvimento Sustentável 

Mamirauá. [...]Participar do Programa PIBIC ao longo desses anos me 

proporcionou diversas experiências, e uma delas foi o interesse pelo mundo da 

pesquisa. Além disso, também me ajudou a despertar o meu lado crítico, ou 

seja, a problematizar e buscar soluções para assuntos que estejam 

relacionados principalmente ao meu cotidiano e ao cotidiano do município. 

Então, eu acredito que o projeto de iniciação científica, tanto na modalidade 

Sénior quanto na modalidade Junior, tem essa importância, porque ele ajuda 

a despertar novas curiosidades no estudante. Isso porque tem estudantes que, 

antes da iniciação científica, não sabem o que é um artigo, não sabem como 

se faz uma pesquisa, não conhece o mundo da ciência. Então, esse projeto 

cria um vínculo entre o estudante e o mundo da pesquisa. Ajudando aí, o 

estudante a ter uma visão bem ampla sobre o mundo da ciência.” 

 

Zeneide Damião da Silva, PIBIC sênior entre 2020 e 2021. 
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Prognose da Distribuição dos diâmetros por Cadeia De Markov da 

Floresta de várzea alta na Reserva De Desenvolvimento Sustentável 

Mamirauá 

 

Bolsista: Adriane dos Santos Santos 

Orientador: Leonardo Pequeno Reis 

 

 

Resumo 

 

A cadeia de Markov ou matriz de transição é uma técnica muito utilizada 

para a prognose da distribuição dos diâmetros. Para florestas de várzeas 

até o momento, não existe a prognose utilizando a cadeia de Markov. O 

objetivo do trabalho foi prognosticar a distribuição dos diâmetros 

utilizando a cadeia de Markov da floresta de várzea alta da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá para entender a dinâmica 

florestal e subsidiar decisões silviculturais. Para o estudo foram coletados 

dados de seis parcelas permanentes na RDSM, em floresta de várzea alta 

as parcelas permanentes possuem dimensão de 50 x 200 m (1 há), 

totalizando 6 há de amostragem, a distribuição diamétrica do 

povoamento, foi projetada do tempo t para t+θ, e a situação do 

povoamento no tempo t+θ podem ser totalmente determinadas pela 

situação no tempo t e pelo ingresso, a cadeia de Markov foi capaz de 

realizar a prognose da distribuição diamétrica da floresta de várzea alta, 

o método fornece informações importantes sobre a densidade da 

floresta, influenciando na tomada de decisão do ciclo de corte para 

colheita. 

 

Palavras-chave: dinâmica florestal; J-invertido; distribuição diamétrica; 

matriz de transição. 
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Estrutura da distribuição diamétrica de florestas de várzea da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá 

 

Bolsista: Ingrid Bianca Ferreira da Silva 

Orientador: Leonardo Pequeno Reis 

 

Resumo 

 

Os principais tipos de vegetação que compõem a Amazônia brasileira são 

as florestas de terra firme, florestas de várzea, florestas de igapó, manguezais 

e outros. Áreas alagáveis influenciadas por rios de águas brancas, com altas 

cargas sedimentares ricas em nutrientes, são denominadas várzea e sua 

estrutura pode ser dividida em: várzea alta e várzea baixa. Apesar da 

importância ecológica, social e econômica das florestas de várzea, existem 

poucos estudos sobre a estrutura da floresta e sua estabilidade. Uma das 

formas de estimar a estabilidade de uma floresta é avaliar a sua distribuição 

diamétrica. A avaliação diamétrica é um contribuinte valioso, uma vez que 

florestas de várzea são uma importante fonte de recursos para a maioria das 

populações ribeirinhas da Amazônia. O objetivo deste estudo foi analisar o 

equilíbrio da distribuição diamétrica das florestas de várzea baixa e alta da 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM). Foram 

realizados inventários florísticos na RDSM, em dois tipos de floresta de várzea: 

alta e baixa. As parcelas permanentes possuem dimensão de 50 x 200 m (1 

há), totalizando12 há de amostragem, 6 há em cada tipo de floresta de 

várzea, onde foram medidas todas as árvores com o DAP ≥ 10 cm. Neste 

estudo foi considerado somente uma análise estática da estrutura 

diamétrica, tomando como base o ano de 2016, por ser o primeiro ano de 

medição que coincide com as duas florestas analisadas. Foi realizado uma 

análise da estrutura diamétrica das famílias botânicas que apresentaram a 

maior abundância de árvores que ocorrem nas florestas de várzea baixa e 

alta. Foram amostrados em 2016 um total de 4.719 árvores considerando a 

várzea alta (2.538) e baixa (2.181), distribuídas em 58 famílias botânicas, 

sendo 53 famílias encontradas na várzea baixa e 44 na várzea alta. Em 

relação aos gêneros botânicos encontrados no total foram 163, sendo 112 

na várzea baixa e 120 na várzea alta. As famílias com o maior número de 

árvores que se encontram nas duas florestas foram: Annonaceae, 

Fabaceae, Malvaceae e Euphorbiaceae. As duas florestas apresentaram 

diferença significativas na distribuição diamétrica. As famílias Annonaceae 

e Malvaceae não apresentaram diferença significativa em relação as suas 

distribuições diamétricas comparadas entre as florestas de várzea baixa e 

alta, somente as famílias Fabaceae e Euphorbiaceae apresentaram 

diferença na sua estrutura entre as florestas de várzea. Esses resultados 

demonstraram que a estrutura da floresta é diferente e que, portanto, o 

manejo da floresta deva ser específico para cada tipo de floresta de várzea.  

 

Palavras-chave: distribuição dos diâmetros; várzea alta; várzea baixa; 

manejo florestal.  
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A família Moraceae no estado do Amazonas: revisão e espécie 

depositadas no Acervo Botânico do IDSM 

 

Bolsista: Tereza D’avila Guimarães de Oliveira 

Orientador:  Leonardo Pequeno Reis 

Coorientadora: Darlene Gris 

 

Resumo 

 

A floresta Amazônica é definida por árvores representativas presentes na 

Floresta de Terra Firme como espécies presentes na várzea. A floresta é 

formada por diversos grupos de espécies de vegetais, incluindo a família 

Moraceae, onde suas espécies estão entre as principais famílias de árvores 

na Amazônia. A revisão bibliográfica e análise das listagens de espécies de 

Moraceae possibilitam o reconhecimento de novas espécies que sejam 

inseridas no Acervo Botânico, através das características marcantes da 

família e por meio da lista de espécies de Moraceae encontradas no estado 

do Amazonas. A partir do reconhecimento da distribuição geográfica dos 

espécimes foi possível inferir mais sobre a biologia e a área de ocorrência 

das espécies já depositadas no Acervo. Dessa forma, o objetivo foi estudar 

a família Moraceae de forma geral, compreender a distribuição de espécies 

da família no mundo e no estado do Amazonas. Para tanto, foi feito uma 

pesquisa bibliográfica em literatura especializada em morfologia e 

sistemática vegetal, para obtenção sobre características morfológicas, 

origem e distribuição e importância dessas espécies. A construção do mapa 

de distribuição geográfica da família Moraceae e de todas as espécies da 

família listadas no Acervo Botânico do IDSM ocorreu através do software 

Rutilizando o pacote BIEN. Foram listadas até o momento noves espécies 

distribuídas em sete gêneros de Moraceae para o Acervo Botânico do IDSM, 

enquanto o Reflora disponibilizou uma lista com 113 espécies, pertencentes 

há 17 gêneros de Moraceae. Dessa forma, ao comparar as duas listas 

podem-se verificar que podem ser identificadas mais espécies de Moraceae 

para o Acervo. Ademais, foi visto que duas espécies catalogadas no Acervo 

Botânico não estão presente na lista do Reflora, como se não houvesse 

registros delas aqui no Amazonas. Diante disso, é impotente validar a 

identificação das espécies da família no Acervo, e realizar os dois novos 

registros de Moraceae para o estado. 

 

Palavras-chave: Ficus; Herbário; Amazônia; distribuição geográfica. 
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Percepções e conhecimento sobre onças-pintadas de jovens da região 

de Tefé, Amazonas 

 
Bolsista: Emilly Stefany da Silva Alves 

Orientador: Emiliano Esterci Ramalho 

Coorientador: Miguel Coutinho Moretta Monteiro 

 

Resumo 

 

Conflitos entre seres humanos e animais selvagens têm aumentado 

recentemente. Espécies carnívoras estão especialmente sujeitas a essas 

interações tanto por suas características biológicas quanto pela 

predação de animais domésticos e a percepção de risco à vida 

associada a elas. Dentre os grandes carnívoros, a onça-pintada 

(Panthera onca) é a maior espécie de felino das Américas e a terceira 

maior do mundo, podendo ser considerada como uma espécie guarda-

chuva. Na Floresta Amazônica, considerada como a mais importante 

ecorregião para a conservação da onça-pintada, interações 

conflituosas são recorrentes. Este projeto tem como objetivo investigar 

quais são os fatores que influenciam a percepção e o grau de 

conhecimento de jovens da região de Tefé em relação à onça-pintada. 

Os dados foram coletados através de questionários online na plataforma 

Google Forms. O público-alvo deste projeto foram jovens entre 18 e 25 

anos da cidade de Tefé. Esta pesquisa contou com a participação de 70 

pessoas. Uma quantidade significativa dos entrevistados acertou a 

maioria das respostas sobre conhecimento de onças-pintadas. 

Concomitantemente, eles tiveram uma percepção negativa em relação 

à onça e a consideram um animal perigoso, mas cuja proteção é muito 

importante. O contato com a natureza não influenciou o nível de 

conhecimento sobre onças-pintadas, assim como contato com a 

natureza e religião não influenciaram a percepção dos entrevistados. 

Sexo e idade dos entrevistados não influenciaram percepção nem 

conhecimento sobre onças-pintadas. Entrevistados que relataram 

conhecer alguém que perdeu um animal doméstico por predação de 

onça tiveram uma percepção mais negativa em relação às onças-

pintadas. 

 

Palavras-chave: onça-pintada; conhecimentos locais; Tefé; Amazônia;  
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Padrão de atividade de onça-pintada e de suas presas potenciais em 

ambiente de várzea e de terra firme na floresta amazônica 

 

Bolsista: Damacio Lima da Silva 

Orientador: Emiliano Esterci Ramalho 

Coorientadora: Daniele Cristina Barcelos 

 

Resumo 

 

O período de atividade de uma espécie pode ser influenciado por 

condições do habitat e disponibilidade local de recursos, que podem 

alterar o comportamento dos animais. A sobreposição do horário de 

atividade de predadores com suas presas indica um ajuste para o 

forrageamento ótimo. A onça-pintada (Panthera onca) é um predador 

de topo cuja dieta varia de acordo com as presas disponíveis em cada 

ambiente. Utilizamos dados de armadilhas fotográficas entre 2015 e 2019 

para investigar o padrão de atividade da onça-pintada em relação ao 

de suas presas potenciais em dois ambientes distintos da floresta 

amazônica, com comunidades de presas distintas: várzea, na RDS 

Mamirauá, com ocorrência de mamíferos de pequeno porte e semi-

arborícolas, e terra-firme, na RDS Amanã, com presença de mamíferos 

terrestres de maior porte. Extraímos informações de data, hora, local e 

espécie de cada registro e listamos as presas potenciais de onça-pintada 

em cada ambiente. Comparamos a proporção de tempo ativo da onça-

pintada na várzea e na terra firme, classificamos os padrões de atividade 

das espécies pela proporção de registros em cada período do dia e por 

curvas de atividade, e medimos a sobreposição do horário de atividade 

entre a onça-pintada e suas presas. O padrão de atividade da onça-

pintada foi catemeral na várzea e predominantemente diurno na terra 

firme, havendo uma alta sobreposição entre os dois ambientes, mas 

maior nível de atividade na várzea. A sobreposição da atividade da 

onça-pintada na várzea foi maior com quati (Nasua nasua) e mutum-

cavalo (Pauxi tuberosa), enquanto na terra firme com cutia (Dasyprocta 

fuliginosa), irara (Eira barbara), veados (Mazama spp.), mutum-cavalo e 

jacamim (Psophia leucoptera). Apesar da sobreposição com veados na 

terra firme, não houve sobreposição com outras espécies descritas na 

literatura como principais presas. Na várzea, nosso método não amostrou 

todas as principais presas (jacaré, guariba e preguiça). Tanto na várzea 

quanto na terra firme, as onças podem estar ativas em qualquer período 

do dia, o que permite o encontro de presas diurnas e noturnas. A 

abundância e a variedade de espécies em ambos os ambientes podem 

explicar a fraca sobreposição da atividade das onças com suas 

principais presas, não se especializando em uma única espécie, já que a 

onça é um predador oportuno. 

 

Palavras-chave: comportamento animal; ecologia; interação 

interespecífica; variação temporal; Amazônia. 
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Análise do mercado de carne de jacaré no município de Tefé 

 

 

Bolsista: Sindy da Silva Brito 

Orientador: Diogo de Lima Franco 

  Coorientadoras: Ana Carolina França Balbino da Silva 

Fernanda Pereira Silva 

Joice Cleide Toga Maciel 

 

Resumo 

 

Os animais silvestres têm sido uma fonte de alimento e renda por meio da 

caça ilegal, podendo levar ao esgotamento da fauna explorada. Para 

contornar a situação, a legalização de sistemas de manejo legal de 

fauna silvestre pode auxiliar na conservação das espécies, através do 

controle de explotação e do entendimento do mercado consumidor. 

Considerando isso, este trabalho buscou analisar o mercado local de 

carne de jacaré no município de Tefé, Brasil. A pesquisa foi de origem 

qualitativa-quantitativa, de natureza exploratória-descritiva. Os dados 

compilados foram analisados em relação à forma de obtenção da 

carne, valores de compra e disponibilidade. Os dados da 

comercialização de carne foram obtidos por entrevistas e por 

questionários. Para analisar os dados, foi realizada estatística descritiva. 

As carnes foram adquiridas através da caça direta, por compra e por 

doação, com a venda feita em ruas, nos portos, direto de embarcações 

ou por encomenda. Os consumidores de carne ilegal tiveram em sua 

maior parte escolaridade de ensino fundamental ou médio. Mesmo com 

a proibição, a maior parte do consumo da carne de jacaré no município 

de Tefé se deu através da caça, devido a facilidade de acesso da 

comunidade a ambientes de várzea e durante o período de cheia dos 

rios, provavelmente devido a facilidade de acesso da população aos 

locais com maior abundância de jacarés. O consumo da carne de 

jacaré demonstrou ser um fator cultural, ocorrendo sempre quando a 

carne está disponível e com maior frequência na população com baixa 

escolaridade. Os entrevistados não demonstraram problema em 

consumir a carne sabendo que é de origem ilegal. O histórico de 

exploração ilegal de carne de jacaré evidencia o potencial regional de 

um manejo extensivo de jacarés. A implementação desse sistema é 

capaz de amenizar os efeitos negativos das populações humanas no 

local, o que beneficia a população que depende do consumo da carne 

e também os animais abatidos. 

 

Palavras-chave: manejo extensivo; caça; comércio; fauna silvestre. 
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Pesquisa qualitativa para analisar a apropriação de tecnologia de 

tratamento de esgoto em comunidade de várzea 

 

Bolsista: Sofia Ferreira Costa Teixeira 

Orientador: João Paulo Borges Pedro 

Coorientador: Cássio Augusto da Silva Oliveira 

 

 Resumo 

 

Apropriar-se de uma tecnologia significa fazer personalizações ou 

modificações explícitas em sua criação original de forma que essa se 

adeque às necessidades locais, portanto, a apropriação é um processo 

com etapas ou fases bem definidas que permitem os usuários 

entenderem e se sentirem confortáveis o suficiente com a tecnologia 

para usá-la em seus próprios caminhos, neste ponto, a tecnologia se 

torna propriedade dos usuários, não apenas o que o designer deu para 

eles. Levando em consideração a complexidade desse processo e sua 

importância para a implementação de sanitários com fossas em 

comunidades ribeirinhas do Amazonas, o presente estudo teve como 

objetivo investigar o processo de apropriação de tecnologias 

desenvolvidas para o tratamento do esgotamento sanitário. Para tanto, 

as informações foram obtidas a partir das discussões conduzidas durante 

o grupo focal e entrevista semiestruturada foram analisadas utilizando o 

método supracitado de Laurence Bardin denominado ‘análise de 

conteúdo’. Como resultados descobriu-se que as tecnologias 

implementadas pelos Instituto Mamirauá foram parcialmente 

apropriadas pelos seus usuários, muitos fatores podem ter contribuído 

para que não ocorresse a total apropriação das tecnologias de 

tratamento do esgotamento sanitário. Esses fatores são barreiras para a 

apropriação como a falta de conhecimento a respeito da cultura e falta 

de conhecimento sobre as necessidades dos moradores ribeirinhos do 

Amazonas. Portanto, é necessário planejar tecnologias pensando na 

apropriação delas de forma que essas não caiam em desuso 

acarretando o desperdício de recursos e retardando o objetivo principal 

que é acabar com a defecação a céu aberto em todo o Brasil.  

Palavras-chave: Esgotamento; Bardin; apropriação; várzea; Amazônia. 
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Esgotamento sanitário inadequado e os impactos na saúde da população 

do município de Tefé – AM: uma possibilidade ou uma realidade? 

 

Bolsista: Alessandra Pinto Silva 

Orientador: João Paulo Borges Pedro 

  Coorientador: Cássio Augusto da Silva Oliveira 

 

Resumo 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alerta que o saneamento básico 

precário é uma ameaça à saúde humana, tendo em vista que o 

esgotamento sanitário inadequado é um dos problemas sanitários que mais 

afeta a população mundial e levando em consideração que a 

preocupação com saneamento quase sempre esteve relacionada à 

transmissão de doenças. O presente estudo buscou analisar a possível 

relação entre o esgotamento sanitário inadequado e a saúde da 

população tefeense, usando como indicador as doenças diarreicas. Para a 

coleta dos dados utilizamos o Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde (DATASUS) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) para obter as informações sobre estimativas da população e 

esgotamento sanitário. Dados dos anos de 2019 e 2020 referentes ao 

atendimento de doenças diarreicas realizados nas Unidades Básicas de 

Saúde de Tefé foram obtidos junto à coordenação de vigilância 

epidemiológica. Foi observado que 69% dos domicílios de Tefé não possuíam 

coleta e tratamento de esgoto adequada em 2010 de acordo com o censo 

de 2010 do IBGE. A taxa de internações por doenças diarreicas mostrou um 

padrão onde ocorre um aumento a cada dois anos (2016 e 2017) e redução 

no seguinte ano (2018) e novamente um aumento nos próximos dois anos 

(2019 e 2020) revelando que não existe uma tendência de piorar, no 

entanto, também não existe uma tendência para melhorar. As informações 

sobre os registros de óbitos de indivíduos com idade de 5 a 75 anos não 

foram conclusivos para a série histórica porque os anos de 2015, 2017 e 2018 

não apresentaram nenhuma informação sobre óbitos (o site DATASUS 

informa que não há informações registradas), o ano de 2016 apresentou um 

óbito e no ano de 2019 foram registrados 2 óbitos. Os números de 

ocorrências de diarréia notificados nas unidades básicas de saúde de Tefé 

nos anos de 2019 e 2020 apresentaram mais casos de doenças diarreicas 

quando comparados aos números do DATASUS. As crianças menores de 5 

anos são as mais afetadas por doenças diarreicas em Tefé. Em 2019 foram 

notificados 5.217 casos de doenças diarreicas, dos quais 2.310 

correspondem às crianças e no ano de 2020 foram notificados 4.612 casos 

dos quais 2.028 são crianças menores de cinco anos. Portanto, o serviço de 

coleta e tratamento do esgotamento no município de Tefé apresenta um 

quadro precário, pois mais da metade da população tefeense não dispõe 

desse serviço. Esta precariedade tem se refletido na saúde da população e 

tem afetado principalmente as crianças menores de cinco anos. 

Palavras-chave: Doenças; esgotamento; saúde; Tefé. 
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Levantamento e avaliação dos poços de abastecimento hídrico do 

município de Tefé 

 

Bolsista: Zeneide Damião da Silva 

Orientadora: Maria Cecília Rosinski Lima Gomes 

Coorientador: Leoonardo Capeleto de Andrade 

 

Resumo 

 

A água é o elemento vital para a manutenção da vida no planeta, com 

isso o acesso a água potável é um direito de todo cidadão. A região 

amazônica apesar de possuir a maior bacia hidrográfica do mundo, a 

qualidade da água que chega às residências ainda é uma problemática 

presente no cotidiano de grande parte da população. Isso é decorrência 

de falhas pelo serviço de distribuição municipal, consequentemente 

surge a busca por fontes de captação alternativas, dentre essas a 

perfuração de poços artesianos. Entretanto, a perfuração e o uso 

inadequado dos poços hídricos acarretam prejuízos tanto para o meio 

ambiente, como o comprometimento da saúde da população. O 

objetivo desse trabalho foi realizar o levantamento da quantificação e 

localização dos poços (públicos e privados) de abastecimento hídrico 

presentes no município de Tefé. Os dados foram obtidos através de busca 

ativa pelas ruas do município entre os meses de março e junho de 2021. 

Ademais, houve a realização de análises comparativas com os poços 

cadastrados pelo Serviço Geológico Brasileiro no Sistema de Informações 

de Águas Subterrâneas. As informações foram compiladas na plataforma 

Google MyMaps® para sistematização. Identificamos que atualmente há 

a presença de 150 poços artesianos no município, um aumento de 32% 

em relação ao ano de 2013. Sendo 86 poços de domínio particular, 24 

escolares, 17 abastecimento público, 12 de usos múltiplos, 4 hospitares, 4 

Industrial e 3 fechados. Além disso, a região do centro da cidade 

apresentou a maior concentração de poços privados. Os dados obtidos 

através desta pesquisa demostram a importância da realização de 

estudos físico-químicos da água proveniente dos poços de 

abastecimento hídrico, uma vez que a qualidade da água utilizada 

reflete na saúde da população local. 

 

Palavras-chave: Poços artesianos, Mapeamento, Quantificação. 
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