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EDITAL Nº 003/2020 – PAINTER – PROPOSTAS ENQUADRADAS 

SEQ. TÍTULO DA PROPOSTA FAIXA 

1 A "saúde" sob dois ângulos: Revisando a atenção primária à saúde em Parintins FAIXA A  

2 A piscicultura do sul do Amazonas à luz dos sistemas agroalimentares sustentáveis FAIXA A  

3 
AMBIENTALIZAÇÃO CURRICULAR INSTITUCIONAL: Desafios e perspectivas no Instituto Federal do 

Amazonas 
FAIXA A  

4 Aproveitamento de resíduos de frutas Amazônicas como adubo na produção de hortaliças  FAIXA A  

5 Aquaponia e Bioconstrução: Uma alternativa de produção de alimentos no interior do estado do Amazonas FAIXA A  

6 
Aquaponia Ornamental: inovação tecnológica no processo de criação de peixes ornamentais amazônicos e 

hortaliças no município de Manacapuru, Amazonas. 
FAIXA A  

7 
Avaliação da eficiência de desinfecção de instrumentos de uso laboral  por uma câmara de nebulização de 

baixo custo 
FAIXA A  

8 Conhecimentos etnobiológicos Ticuna: Contribuições a uma aprendizagem significativa FAIXA A  

9 Construção e validação de um instrumento para avaliação das atividades de vida diária de idosos ribeirinhos  FAIXA A  

10 
Crescimento, respostas funcionais e fotossintéticas de espécies Florestais Amazônicas estabelecidas em 

diferentes modelos de plantio  
FAIXA A  

11 Custo Logístico para o abastecimento de produtos de consumo frios e congelados no município de Tabatinga. FAIXA A  

12 
Desenvolvimento rural sustentável na região do Alto Juruá: análises, propostas e incentivos às atividades 

produtivas 
FAIXA A  

13 
Elaboração de protocolo para profilaxia de bacterioses com extratos vegetais em cultivo de tambaqui de 

pequeno porte no Estado do Amazonas 
FAIXA A  

14 
Ergonomia, saúde e segurança no trabalho: impacto do COVID-19 na saúde (física e mental) dos servidores 

da área da saúde no município de Itacoatiara/AM 
FAIXA A  

15 
Expropriação e exploração da força de trabalho camponesa no circuito espacial de produção da farinha de 

mandioca do Uarini (Manihot esculenta Crantz) na região do Médio Solimões - Am 
FAIXA A  

16 
Guardiãs do Saber: Banco de sementes crioulas comunitário, Clube de Mães da Comunidade da Missão, Tefé-

AM. 
FAIXA A  

17 
Impacto dos eventos climáticos (inundação e seca) na qualidade da água de consumo de indivíduos moradores 

de casas flutuantes no Amazonas 
FAIXA A  

18 
Insumos, processos e dietas aplicadas à piscicultura familiar no Amazonas: Integração entre cadeias de valor 

para fortalecimento da bioeconomia 
FAIXA A  

19 
Inventário Florestal com Aeronaves Remotamente Pilotadas em áreas de Manejo Florestal no município de 

Itacoatiara - AM  
FAIXA A  

20 
Levantamento do potencial madeireiro em áreas adjacentes a comunidades rurais de terra firme para fins de 

manejo florestal comunitário no município de Urucará-Am 
FAIXA A  

21 
Modelagem molecular de estruturas orgânicas de plantas medicinais encontradas na faixa de fronteira 

Amazônica 
FAIXA A  

22 MUSEUS VIVOS: Uma rede de centros de ciências e saberes no Alto Solimões-Amazonas FAIXA A  

23 
O Fazer Pedagógico de Professores Indígenas: Evidenciando as 'práticas invisíveis' em comunidades no Alto 

Solimões 
FAIXA A  

24 Ocorrência de microplástico em peixes comercializados no mercado municipal de Tefé, AM, Brasil FAIXA A  

25 
Plano de implantação e operação de uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis no município de 

Tabatinga-AM 
FAIXA A  

26 Plantas de cobertura na supressão de plantas espontâneas em culturas agrícolas no município de Tefé-Am FAIXA A  

27 Produção de substratos com resíduos de produtos Amazônicos para o cultivo de cactáceas FAIXA A  

28 
Projeto Redes de Valor na Amazônia (PROVALOR): a cadeia de valor castanha-do-brasil no interior do 

Amazonas 
FAIXA A  
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29 
Proposta de Otimização da Cadeia de Suprimentos dos Agronegócios desenvolvidos no município de 

Benjamin Constant/AM 
FAIXA A  

30 
Rede Logística para Atividade Turística em Área de Fronteira na Amazônia: Um estudo estratégico para 

viabilidade socioeconômica no município de Benjamin Constant-Amazonas 
FAIXA A  

31 
TaxAM: Plataforma de Auxílio à Preservação e Recuperação Ambiental de Áreas Amazônicas sujeitas à 

Mineração através de Análise Taxonômica Microbiológica 
FAIXA A  

32 
Análise dos espectros de reflexão de minerais do Amazonas para especificação de um analisador óptico de 

infravermelho brasileiro para mineração industrial 
FAIXA B 

33 
Analises físico-química da água de psicultura como mecanismo de suporte ao desenvolvimento das espécies 

Arapaima gigas e  Colossoma macropomum no município de Humaitá-AM  
FAIXA B 

34 Árvores de valor e o valor das Florestas: Silvicultura e manejo florestal no Alto Solimões FAIXA B 

35 
Aspectos  socioeconômicos, ecológicos, fitossanitários, físico-químico e ambientais do arranjo produtivo 

local de açaí (Euterpe precatoria Mart.) em Coari, Amazonas 
FAIXA B 

36 
Avaliação dos teores de aminas biogênicas e de mercúrio total e de parâmetros fisico-químicos de peixes 

comercializados no mercado municipal de Humaitá-Am, Sul do Amazonas 
FAIXA B 

37 Cadeia Socioprodutiva da Meliponicultura Selvagem do Consórcio dos Produtores Sateré-Mawé. FAIXA B 

38 
Cadeias produtivas sustentadas e sustentáveis: Um diagnostico da cesta frutífera da agricultura familiar do 

Alto Solimões 
FAIXA B 

39 
Caracterização e desenvolvimento tecnológico de produtos alimentícios amazônicos: Fortalecendo o setor 

primário da Fruticultura e Meliponicultura no estado do Amazonas 
FAIXA B 

40 
Centro de conservação de germoplasma e implantação do espaço científico e cultural da tríplice fronteira, 

Alto Solimões - Amazonas 
FAIXA B 

41 
Centro de referência em atenção nutricional do Amazonas: Desenvolvimento de ações e protocolos para o 

atendimento nutricional no âmbito da atenção básica à saúde 
FAIXA B 

42 
Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental na criação de peixes amazônicos em tanques-rede: 

Alternativa para as Comunidades Indígenas da Mesorregião do Sul Amazonense 
FAIXA B 

43 
Desvendando a Amazônia: Estudos de espécies frutíferas pouco conhecidas para a condução da 

sustentabilidade socioambiental na Região do Alto Solimões do Amazonas 
FAIXA B 

44 
Diatomáceas como indicadoras ambientais: Avaliação do impacto das atividades locais sobre a qualidade da 

água do rio Uaicurapá, Parintins, Amazonas, Brasil. 
FAIXA B 

45 
Educação de jovens e adultos com povos do campo, das águas e da floresta: Territorialidades, políticas e 

práticas no Alto Solimões/Am 
FAIXA B 

46 Fortalecimento da Fruticultura no Alto Solimões, nos domínios: solos, pragas, doenças e plantas daninhas FAIXA B 

47 
Hortas urbanas comunitárias no município de Tefé-AM: uma alternativa agrossustentável diante do contexto 

pós pandemia 
FAIXA B 

48 
Integração transcriptoma e metabolômica como ferramentas para melhoramento genético do guaranazeiro 

(Paullinia cupana) 
FAIXA B 

49 
Interdisciplinaridade para o fortalecimento da cadeia produtiva da farinha Uarini - Etnobotânica e diversidade 

genética de Manihot esculenta Crantz. 
FAIXA B 

50 
Potencial de Ocotea cymbarum Kunth (Lauraceae) para produção de óleos essenciais nas florestas de várzea 

da Amazônia Central 
FAIXA B 

51 
Potencial fungicida e termiticida de extratos obtidos de resíduos industriais madeireiros da Amazônia Central, 

Brasil 
FAIXA B 

52 
Prevalência do Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação em crianças indígenas e quilombolas do 

Baixo Amazonas 
FAIXA B 

53 Redes de comercialização e abastecimento: Feiras e mercados na faixa de fronteira ? Brasil, Peru e Colômbia FAIXA B 

54 Silvicultura tropical: uso sustentável de castanhais ancestrais na Floresta Nacional de Tefé, Amazônia Central FAIXA B 

55 
Tecnologias educacionais digitais emergentes na formação de professores da Educação de Jovens e Adultos 

da rede municipal de Itacoatiara 
FAIXA B 
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56 
Uma Agenda de Pesquisa para a EJA: Análise da Formação, Metodologias e Estratégias dos professores que 

atuam nessa modalidade no Município de Itacoatiara/Amazonas 
FAIXA B 

57 
Uma agenda de pesquisa para a EJA: Análise de conteúdo de livros didáticos para a alfabetização de jovens e 

adultos em Itacoatiara-AM 
FAIXA B 

58 
Utilizando os conceitos de otimização e business intelligence (BI) no estudo de localização de escolas na Sub-

Região administrativa de Itacoatiara 
FAIXA B 

59 
Aspectos bioecológicos e estabelecimento de técnicas de controle para o manejo do ácaro-alaranjado-do-

abacaxizeiro no Amazonas 
FAIXA C 

60 Avaliação de práticas de produção sustentáveis em comunidades rurais do Sul do Estado do Amazonas FAIXA C 

61 Avaliação Produtiva e caracterização química de Piper callosum em Itacoatiara-AM, Brasil FAIXA C 

62 Café no Amazonas, expandindo fronteiras: Adaptação, produção e qualidade FAIXA C 

63 
Desenvolvimento de um filtro de Ti/TiO2 nanotubular acoplado com membrana de celulose bacteriana com 

Ag para o tratamento de água para consumo humano via fotocatálise 
FAIXA C 

64 
EduEJA: Uma Plataforma Educacional Colaborativa de Metodologias Ativas para Contribuir na Formação do 

Professor da Educação de Jovens e Adultos do município de Itacoatiara 
FAIXA C 

65 
Estudo do óleo essencial e extrato hidroetanólico de uma espécie de Piper, ocorrente em Itacoatiara, Am.: 

Potencial fonte de bioprodutos. 
FAIXA C 

66 Fortalecimento da cadeia produtiva da mandioca em Bejnamin Constant, região do Alto Solimões, Amazonas FAIXA C 

67 
Impacto de biotécnicas reprodutivas e produtivas sobre os índices zootécnicos em rebanhos de leite e corte no 

Sul do Amazonas. 
FAIXA C 

68 Incubação de ovos de peixes amazônicos em sistema de BioFlocos FAIXA C 

69 Pelos Caminhos da Canoa da Transformação ao Etnogeoturismo em São Gabriel da Cachoeira - AM FAIXA C 

70 Potencialidade do peixe amazônico Geophagus altifrons para piscicultura FAIXA C 

71 
Preparação e caracterização de hidroxiapa?ta micro e nanoestruturada a par?r de resíduos (ossos e escamas) 

de peixes provenientes da área comercial de Itacoa?ara-AM com potencial aplicação para enxerto ósseo 
FAIXA C 

72 
Técnicas e metodologias sociais para a inserção de agroextrativistas como fornecedores de matérias primas 

regionais para a indústria de biocosméticos global 
FAIXA C 

73 Uso sustentável da floresta: Impactos do manejo florestal de baixo impacto sobre ecossistemas amazônicos FAIXA C 

 

 


