INTERESSADO (A):

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM

ASSUNTO:

Divulgação do resultado do enquadramento das propostas submetidas ao Edital nº 009/2021 – PROFIX-RH

SEQ.
01*

TITULO DO PROJETO
Tecnologias pós-colheita para manutenção da qualidade e controle do escurecimento interno de abacaxi
“Turiaçu” produzido na região de Itacoatiara – AM

PESQUISADOR
Anderson Adriano Martins Melo

02*

Ampliação e divulgação da coleção ictiológica do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá

Bianca Darski Silva

03*

Segurança alimentar na América do Sul

Carlos Frederico Alves de Vasconcelos Neto

04*

Estimativas de densidade de espécies madeireiras por mapas de calor como subsídio ao manejo florestal em
áreas de várzea no Médio Solimões

Darlene Gris

05*
06*
07
08
09*
10*
11*
12*

Hidroquímica e DNA ambiental para gestão dos recursos hídricos no Alto Solimões – Estado do Amazonas
Norteando saberes de ciências da natureza
Flora vascular do baixo rio Amazonas e seus usos: um estudo de caso no município de Parintins Amazonas
Histórias e modos de vida nas Comunidades da Flona de Tefé-AM: Etnoconhecimento e desenvolvimento
sustentável nos relatos orais de ribeirinhos
Recomendação de calagem para solos da região sul do Estado do Amazonas
As iniciativas de inclusão produtiva e geração de renda implementadas em Nova Olinda do Norte: um
estudo a partir das famílias atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Aplicação da técnica de PCR no diagnóstico de zoonoses em carnes de animais silvestres vendidas no
Município de Coari médio Rio Solimões Amazonas
Taxonomia de Fungos Agaricales (Basidiomycota) na região de São Gabriel da Cachoeira: suporte à
biodiversidade e fortalecimento do ecoturismo no Estado do Amazonas
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Eduardo Antonio Rios Villamizar
Elton Alves de Moura
Gabriel Mendes Marcusso
Gilvani Alves de Araujo
Half Weinberg Corrêa Jordão
Isaac Guidao Toscano
Israela da Silva de Souza
Jadson José Souza de Oliveira

13*
14*
15
16*
17*
18*

Potencialidade bioeconômica do desconhecido: o caso sustentável do Macambo (Theobroma bicolor Humb.
& Bonpl.) na Região do Alto Solimões
Espécies de importância médica de Simulium (Diptera: Simuliidae) no Amazonas: circunscrição
morfológica e molecular
Produção de espécies amazônicas em sistemas integrados como uma alternativa para a produção de
pequena escala em viveiros escavados

Jeane Marcelle Cavalcante do Nascimento

Inoculação de rizobactéria no desempenho produtivo de milho e mandioca na região do Alto Solimões-AM

Josilane Amaro Pinheiro

Potencial antioxidante bromatológico e eensorial de plantas alimentícias não convencionais (PANCS) na
Região do Alto Solimões
Estudo teórico do efeito de solventes aditivos na morfologia de semicondutores orgânicos aplicáveis em
dispositivos fotovoltaicos

Jean Paulo de Jesus Tello

Jesaias Ismael da Costa

July Anne Amaral de Abreu
Karlisson Rodrigo de Almeida Sousa

19

Produção de biocompósitos a partir de resíduos agroflorestais amazônicos e fungos lignocelulolíticos

Lais Gonçalves da Costa Brocco

20*

Educação inclusiva no campo: a formação de professores no Lago da Cacaia nos Rios Uatumã e Rio Pardo
em Presidente Figueiredo/AM

Luis Sergio Castro de Almeida

21
22*
23

Similaridade da composição de espécies do banco de sementes e plântulas entre diferentes florestas
próximas ao lago da hidrelétrica de Balbina Amazônia Central
Quais áreas no estado do Amazonas poderão ser mais afetadas pelas secas futuras? - Um estudo indicativo
para detecção de áreas prioritárias para proteção
Caracterização e dinâmica das comunidades algais (fitoplâncton e perifiton - exceto Bacillariophyceae) em
escala temporal e espacial em ambientes aquáticos de Parintins Amazonas Brasil.

Maíra da Rocha
Maquelle Neves Garcia
Mayara Ribeiro Casartelli

24*

Projeto de peixamento de jaraqui (Semaprochilodus spp.) para avanços socioeconômicos de Itacoatiara

Milene Elissa Hata

25*

Os impactos das mudanças climáticas nas cadeias da sociobiodiversidade do Médio Juruá- Amazonas

Mônica Alves de Vasconcelos

26*

Uso do Protocolo de hipofisação com prostaglandina e implantes de GnRH para o retorno reprodutivo de
Brycon Amazonicus

Naiara Cristina Motta
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27

Efeito de pulsos inundação e seca extrema no bioma amazônico sobre o metabolismo do carbono em
espécies arbóreas

Natasha Veruska dos Santos Nina

28*

Representações mansas de álgebras de Lie e aplicações

Oscar Armando Hernández Morales

29*

Caracterização de sistemas simbióticos formiga-planta e prospecção de microrganismos cultiváveis para
obtenção de produtos biológicos

Raoni Gwinner

30*
31
32
33*
34*

Efeitos do corte seletivo de madeira de impacto reduzido na concentração de carbono orgânico do solo de
florestas na Amazônia Central
Nutrigenômica do tambaqui: Incorporando tecnologias ômicas no estudo da fisiologia digestiva em machos
e fêmeas visando o desenvolvimento de rações mais eficientes
Bioeficácia da inclusão do farelo do resíduo de camu-camu (Myrciaria dúbia (Kunth) McVaugh) como
alimento alternativo na dieta de poedeiras comerciais
Identificação dos impactos ambientais da rodovia BR-319 sobre a fauna na região sudoeste do Amazonas:
uma abordagem integrativa para compreender padrões multi-taxa
Bionarrativas do Amazonas: produção de imaginários possíveis a partir de corpos reais de Parintins

Ricardo Augusto Serpa Cerboncini
Romulo Veiga Paixao
Ronner Joaquim Mendonça Brasil
Sergio Santorelli Junior
Taciano Araripe Soares

35*

Mudar é preciso? Efeitos do manejo florestal de impacto reduzido no padrão de atividade da fauna
amazônica de médio e grande porte

Talita Vieira Braga

36*

Morcegos como reservatório de agentes patogênicos e zoonoses na Amazônia Central

Tamily Carvalho Melo dos Santos

37*
38
39*
40*

Agência de Notícias IFAM Iranduba: um veículo de informações e um canal de interlocução com a
comunidade regional
Tráfico ilegal de peixes ornamentais na região do Alto Solimões Amazonas Brasil: identificação atributos
biológicos e viabilidade de destinos menos danosos para os animais apreendidos.
Estudo do potencial alelopático de plantas no município de Humaitá - Amazonas
Mapeamento da diversidade de fungos gasteroides na região do Alto Rio Negro: pesquisas de
fortalecimento e interiorização da micologia no estado do Amazonas
( * ) Propostas enquadradas com condicionante de ajustes.
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Thamiris Franco Martins
Thatyla Luana Beck Farago
Thiago Souza Oliveira
Tiara Sousa Cabral

