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APRESENTAÇÃO
O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) é uma Organização
Social fomentada e supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC), atuando como uma das unidades de pesquisa do MCTIC. O
IDSM possui como missão “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 370 alunos beneficiados pelas bolsas anuais, o
PIBIC é uma forma de capacitação local para os jovens 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. O evento conta com diversos
espectadores, entre avaliadores internos e externos, pesquisadores da casa, familiares e
público em geral interessados nos assuntos abordados. Esse momento permite troca de
saberes e enriquece a experiência de cada bolsista, assim como as sugestões e
discussões geradas a respeito das pesquisas.
Os resumos dos trabalhos desenvolvidos e apresentados no Seminário Final estão
reunidos neste livro.

PÁGINA 06

ROINUJ CIBIP

O ENSINO DA HISTÓRIA REGIONAL
NAS ESCOLAS DE TEFÉ
Aluno/Bolsista: Larissa Louro Barbosa
Orientador (a): Eduardo Kazuo Tamanaha
Co-Orientador(a): Maurício André da Silva

Este estudo foi desenvolvido pelo projeto PIBIC Ensino Médio do Instituto de
Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, com o tema “O ensino da história regional nas
escolas de Tefé”, e tem como objetivo geral avaliar se a história regional de Tefé é
abordada na disciplina de história de duas turmas do sétimo ano do ensino fundamental
II. Foram aplicados questionários para 44 estudantes, sendo 34 da Escola Estadual
Corintho Borges Façanha e 10 do Centro de Educação Arco-Íris. Como resultado parcial
foi constatado que os estudantes possuem, no geral, uma noção vaga sobre a história
regional, e possuem uma visão marcada por preconceitos sobre as populações
indígenas.

Palavras-chave: História Regional; Arqueologia; Patrimônio Cultural; Ensino da
História.

PÁGINA 08

QUEM SÃO AS PARTEIRAS TRADICIONAIS DA
RESERVA AMANÃ?
Aluno/Bolsista: Lorena Meireles da Silva
Orientador (a): Ana Claudeise Silva do Nascimento
Co-Orientador(a): Marília de Jesus da Silva e Souza

Este projeto de pesquisa pretende dar mais visibilidade ao trabalho das parteiras
tradicionais que atuam na região do Médio Solimões, bem como colaborar com o
fortalecimento da atuação da Associação das Parteiras Tradicionais do Amazonas
Algodão Roxo (APTAM). Para tal o objetivo deste estudo é descrever o perfil
socioeconômico e demográfico das parteiras tradicionais que atuam Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Amanã. O estudo vai produzir informações sistematizadas
sobre o perfil socioeconômico das parteiras e assim poderá subsidiar a APTAM no
acompanhamento e orientação das mesmas visando o planejamento de ações da
associação em parceria com as secretarias municipais de saúde e com outras
instituições de saúde que atuam na região. Os dados que serão utilizados neste projeto
são oriundos do levantamento censitário que compõem o Sistema de Monitoramento
Demográfico e Econômico – SIMDE, coletados em 2018 pelo Instituto de do Instituto de
Desenvolvimento Sustentável Mamirauá/IDSM na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã, localizada no estado do Amazonas, região do Médio Solimões.Deste
modo, compreende-se que este estudo tem relevância tanto para promover a valorização
do trabalho das parteiras, como para intervir em políticas públicas de saúde no âmbito da
atenção básica de saúde, especialmente para garantir partos e atendimentos
humanizados das parturientes e recém-nascidos nos serviços hospitalares nassedes dos
municípios.

Palavras-chave:
Reprodutiva.

PÁGINA 09

Parteiras

Tradicionais;

Socioeconomia;

Demografia;

Saúde

AS INDÚSTRIAS LÍTICAS DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS
SÃO JOÃO DO CAIÂMBÉ E BOA ESPERANÇA – MÉDIO RIO
SOLIMÕES
Aluno/Bolsista: Rita Louro Barbosa
Orientador (a): Márcio Amaral
Co-Orientador (a): Eduardo Kazuo Tamanaha

A região do médio rio Solimões, de maneira similar a outras regiões da Amazônia
apresenta adensamento de sítios arqueológicos, que são áreas onde se encontram
evidências de antigas atividades antrópicas. Nesses sítios, locais de antigas aldeias, são
encontrados restos de alimentos carbonizados e/ou preservados, enterramentos
humanos, fragmentos cerâmicos e material lítico, que eram produzidos e utilizados no
cotidiano pelas populações que ali viveram. O estudo da cultura material, as marcas e
traços culturais contidos nesses objetos podem nos informar sobre o modo de vida e
costumes desses povos. Uma parte significativa da cultura material presente em
coleções arqueológicas é formada por materiais líticos, que são aqueles produzidos a
partir de suportes de pedra. O estudo de coleções líticas voltados para as cadeias
operatórias de produção “da pedra ao artefato” pode render informações importantes e
valiosas sobre a relevância de ferramentas e ornamentos de pedra no cotidiano desses
grupos bem como as similaridades e diferenças socioculturais entre populações que
habitavam a região amazônica.

Palavras-chave: lítico, médio Solimões, cadeia operatória, arqueologia Amazônica.

PÁGINA 10

ROINÊS CIBIP

SANEAMENTO NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS:
ANÁLISE DE CONTEÚDO PARA A COMPREENSÃO DA
VISÃO DOS MORADORES SOBRE TECNOLOGIAS DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Aluno/Bolsista: Alessandra Pinto da Silva
Orientador (a): João Paulo Borges Pedro
Co-Orientador (a): Patrícia Müller

O serviço de saneamento básico é de extrema importância para o ser humano sendo
essencial para a qualidade de vida e bem-estar do indivíduo, tendo impactos positivos
não só na saúde, como também na área ambiental. Apesar do avanço nos últimos anos
a falta de saneamento ainda é um problema mundial nos dias atuais. Das regiões mais
afetadas do Brasil com esse problema se destaca a região Norte. No Amazonas, o
Instituto de Desenvolvimento Mamirauá através de projetos de pesquisas leva
informações para as comunidades ribeirinhas localizadas dentro das reservas
Mamirauá e Amanã de como ter um serviço mais adequado de saneamento básico.
Diante disto, esta pesquisa tem como foco principal através da análise de conteúdo,
analisar a visão dos moradores de comunidades rurais ribeirinhas em relação à
concepção sobre o uso de tecnologias de esgotamento sanitários. A pesquisa está
sendo realizada no estado do Amazonas com base em relatos de moradores que
residem nas comunidades em áreas das reservas Amanã, Mamirauá e comunidade
Santa Maria. Os dados coletados nas reservas Amanã e Mamirauá foi pelo Grupo de
Pesquisa GPIDATS no ano de 2018, nas Assembleias Gerais, que ocorrem anualmente
nas duas unidades de conservação e os dados de Santa Maria foi coletado pelo
pesquisador João Paulo Pedro Borges no primeiro semestre de 2019, através de
entrevistas gravadas com base em um questionário semiestruturado. O método
qualitativo adotado para as análises dos dados foi a da Análise de Conteúdo. Esta
pesquisa também contou com o uso do software de computador ATLAS.ti 8 que
possibilitou uma melhor sistematização e organização dos dados. Os resultados
parciais das análises feitas apontam que a defecação a céu aberto é uma prática
presente em todas as comunidades estudadas. Ademais, as áreas estudadas mostram
semelhanças na opinião e percepção dos moradores de diferentes localidades em
relação ao pouco conhecimento sobre saneamento e tecnologias de tratamento de
esgoto sanitário. A pesquisa mostra que a tecnologia mais adaptada e utilizada pelos
ribeirinhos é o sanitário de buraco por ser mais barato e fácil de construir, porém
almejam uma melhor tecnologia de esgotamento sanitário. Esse estudo expõe a
necessidade de investimentos do Poder Público nas comunidades ribeirinhas,
destacando a infraestrutura precária à qual os ribeirinhos estão submetidos.

Palavras-chave: Análise de Conteúdo, saneamento, Mamirauá, Amanã, Santa Maria,
comunidades ribeirinhas.
PÁGINA 12

EFEITO DA DILUIÇÃO DO COÁGULO SEMINAL EM
DILUIDOR A BASE DE ÁGUA DE COCO EM PÓ SOB A
MICROMORFOLOGIA E ULTRAESTRUTURA DOS
ESPERMATOZOIDES DE MACACO-DE-CHEIRO (SAIMIRI
COLLINSI OSGOOD, 1916)
Aluno/Bolsista: Clara Moreira da Rocha
Orientador (a): Helder Lima de Queiroz
Co-Orientador(a): Sheyla Farhayldes Souza Domingues

Atualmente 60,9% dos primatas do mundo encontram-se em algum grau de risco de
extinção. Entre o gênero Saimiri, as espécies S. vanzollini e S. oerstedii são consideradas
vulneráveis à extinção e S. ustus quase ameaçada. Dessa forma, a espécie Saimiri
collinsi tem sido utilizada como modelo animal para o desenvolvimento de técnicas de
biotecnologia voltada para conservação de outras espécies do gênero. Estudos recentes
buscaram descrever os parâmetros seminais morfológicos e ultraestruturais desta
espécie, para compreender a sua fisiologia reprodutiva. Sabe-se que na composição de
amostras de sêmen de primatas não-humanos, incluindo primatas do gênero Saimiri,
encontra-se uma fração coagulada de difícil manipulação que necessita da ação de
diluidores para recuperação dos espermatozoides para futura aplicação em outras
biotécnicas da reprodução, como a criopreservação seminal. Com isso, esse estudo
procura analisar parâmetros espermáticos após a diluição do coágulo seminal. O
método consiste em coletas de amostras de sêmen por eletroejaculação em 10 machos
adultos de cativeiro do gênero S. collinsi e posterior análise das características
espermáticas, do sêmen in natura e após a diluição com diluidor a base de água de coco
em pó (ACP), por meio de microscopia eletrônica de varredura e de transmissão.

Palavras-chave: Microscopia eletrônica, ACP, Sêmen, Primatas neotropicais,
Reprodução.

PÁGINA 13

ESTRUTURA DA DISTRIBUIÇÃO DIAMÉTRICA DE
FLORESTAS DE VÁRZEA DA RESERVA DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ
Bolsista: Ingrid Bianca Ferreira da Silva
Orientador: Leonardo Pequeno Reis

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 ha), totalizando 12 ha de amostragem, 6 ha em cada tipo de floresta de várzea,
onde foram medidas todas 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
uso da floresta deva ser pensado especificamente para cada tipo de floresta de várzea.

Palavras-chave: distribuição dos diâmetros, várzea alta, várzea baixa, manejo
florestal.
PÁGINA 14

A INTERFACE SEMENTE-ÁGUA NA GERMINAÇÃO E NO
DESENVOLVIMENTO DE PLÂNTULAS DE MULATEIRO
(CALYCOPHYLLUM SPRUCEANUM (BENTH) HOOK. F. EX K.
SCHUM): UMA ESPÉCIE DE VÁRZEA
Aluno/Bolsista: Maria Cecília Lima Rodrigues
Orientador (a): Leonardo Pequeno Reis
Co-Orientador(a): Denise Garcia de Santana

Espécies de ambientes de várzea possuem a capacidade de sobreviverem a inundações
sazonais, desenvolvendo mecanismos de sobrevivência a períodos onde o oxigênio se
torna escasso. Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook. f. ex K. Schum (Rubiaceae) é
uma espécie arbórea nativa da Amazônia Brasileira que possui potencial químico,
fitoterápico e biológico. Aliado em sistemas de manejo agroflorestais, é usado para
regeneração de áreas degradadas. Ganhou espaço no setor de cosmético pelos seus
ativos que se comprovaram eficazes no tratamento de pele. Na literatura as
informações sobre germinação da espécie ainda são escassas sobretudo os
procedimentos que incluem a água como método de germinação. Com isso, o objetivo
do projeto é propor métodos para teste de germinação de sementes baseados no
desenvolvimento na água de plântulas de Calycophyllum spruceanum passíveis de
validação. Foram instalados seis tratamentos num delineamento inteiramente
casualizado num esquema 2 x 3, sendo o primeiro fator o substrato (papel tipo mataborão e água) e o segundo fator a quantidade de sementes (50, 100 e 0,025 g) com
quatro repetições. Segundo os resultados preliminares ocorreu maior germinação das
sementes dispostas sobre água quando comparada a germinação sobre o papel,
independentemente da quantidade de sementes.

Palavras-chave: florestas inundadas, Amazônia Central, Plântula.

PÁGINA 15

ALDEIAS NA CIDADE? HISTÓRIAS E TERRITORIALIDADES
INDÍGENAS NA CIDADE DE TEFÉ
Aluno/Bolsista: Vitor Mateus Daniel da Costa
Orientadora: Patrícia Carvalho Rosa

Há vários séculos vem ocorrendo o apagamento político e cultural dos povos indígenas
na história do Brasil e a redução de seus territórios. Nesse sentido, a presente pesquisa
procura apreender as histórias desses povos e suas lutas pelos seus territórios atuais
como efeito do processo de colonização que acarretou continuados eventos de
desterritorialização e territorialização desses grupos sociais, cujo resultado central gerou
além de mortes e até mesmo o desaparecimento de algumas etnias, e também a
invisibilidade de seus modos de vida e territórios tradicionais. Considerando o
apagamento histórico e político desses grupos étnicos, em especial na Amazônia, os
objetivos da pesquisa voltam-se para estudar as formas como as narrativas
historiográficas e documentais tratam desse apagamento e se refletem nas lógicas de
formação da cidade de Tefé, para também abordar, noutra perspectiva, a memória e as
narrativas acerca desses processos produzidas por indígenas habitantes em aldeias no
município. O interesse central é compreender essas narrativas locais como instrumentos
políticos em reivindicações por direito ao território e afirmação étnica. Para isso, no
primeiro momento da pesquisa aqui apresentado referente aos objetivos iniciais de
contextualização da formação da cidade, foi realizado um levantamento sociohistórico
de base documental das políticas de ocupação e ordenamento territorial de Tefé
utilizando-se como recursos metodológicos o levantamento bibliográfico e documental
buscando conhecer como os povos indígenas aparecem nessa história e qual o lugar a
eles concedidos.

Palavras-chave: Histórias, povos indígenas, territórios, Tefé.

PÁGINA 16

RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO DA ICTIOFAUNA DA
RESEX BAIXO JURUÁ
Aluno/Bolsista: Yara Coelho Monteiro
Orientador (a): Alexandre Pucci Hercos
Co-Orientador (a): Jomara Cavalcante de Oliveira

A relação peso-comprimento é frequentemente utilizada nos estudos de crescimento,
além de comparações morfométricas entre populações. Esta relação pode servir de base
para comparar o grau de estresse ou diferentes condições ambientais entre peixes de
ampla distribuição geográfica. O presente estudo pretende estimar a relação pesocomprimento de pelo menos 100 espécies de peixes da região do Baixo Juruá,
fornecendo informações biológicas para análises quantitativas e evidenciando a forma
de crescimento das espécies investigadas. No momento foram medidos 1.793 peixes,
pertencentes à 97 espécies. A relação peso x comprimento foi calculada para 14
espécies, no qual apenas uma espécie apresentou valor igual a 3 (b=3), determinando um
crescimento isométrico. Adicionalmente, 7 espécies apresentaram valor inferior à 3 (b≠3)
caracterizando um crescimento alométrico negativo (b<3). As outras espécies
evidenciaram um crescimento alométrico positivo (b>3).

Palavras-chave: Amazônia, forma de crescimento, ictiofauna, curva de regressão.

PÁGINA 17

O Comitê PIBIC agradece a cooperação de todos os
membros, bolsistas, orientadores e avaliadores pelo
suporte e sucesso de mais uma edição.

