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aconteceu de várias formas: 1. promoção de 
eventos educativos em virologia e doenças tro-
picais; 2. empréstimo de termociclador para a 
Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas 
(FVS-AM), utilizado pelo Laboratório Central de 
Saúde Pública do Amazonas (Lacen) na detecção 
de presença do vírus SARS-CoV 2, que causa a 
Covid-19.; 3. oferta e troca de informações téc-
nicas para o manejo da pandemia, por exemplo, 
pelo mapeamento de casos confirmados do novo 
coronavírus (Covid-19) em Boa Vista (RR).

Em relatório referente à enquete realizada com 
a comunidade interna do Inpa, com vistas a 
obter um diagnóstico sobre como o grupo 
estava enfrentando a pandemia, observamos 
uma predominante satisfação com o Instituto. 
Houve o entendimento que, em suas diversas 
ações, o Inpa estava fazendo o possível para dar 
apoio à sua comunidade. Muitos aproveitaram 
para reativar antigos projetos, finalizar artigos, 
rever bancos de dados, capacitar-se no uso de 
ferramentas educativas à distância, submeter 
propostas em gestação, cuidar de si, reconectar 
e ampliar relações de trabalho etc.

Ainda que em um contexto tão adverso, vivenciamos 
momentos de muita alegria pelo reconhecimento 
público, na esfera internacional, da sólida contribui-
ção de pesquisadores nossos, reconhecidos entre 
os mais influentes do mundo; lançamento de obras 
importantes e de referência para a ciência brasileira. 

Alguns projetos merecem destaque por seu ineditis-
mo e contribuição para ampliação do conhecimen-
to na Amazônia em áreas estratégicas, como é o 
caso do Projeto Ieté. Este é fruto da parceria entre o 
Inpa e Samsung, e se propõe a implantar a primeira 
rede integrada de monitoramento ambiental focada 
na gestão de efluentes da Bacia Hidrográfica do 
Educandos, num sistema de recarga artificial de 
água no aquífero via poços tubulares secos. A téc-
nica de injeção de água no aquífero local é iniciativa 
pioneira no Amazonas. 

Embora possamos relembrar com satisfação tão 
importantes feitos ao longo do ano, terminamos 
com a expressão de nosso profundo pesar pela 
perda de tantas e valiosas vidas que marcaram 
nossa história e deixaram herança positiva, e que 
não será esquecida. 

1EDITORIAL

O ano de 2020, sem dúvida, foi um ano 
bastante sui generis. Em vista da situa-
ção pandêmica que nos colocou a todos 

em estado de alerta quanto à saúde pública, tive-
mos que aproveitar a oportunidade e o desafio 
que a circunstância nos apresentava para nos 
reinventar, repensar conceitos e nos apropriar de 
tecnologias eficientes. Essas, embora já existis-
sem, não haviam sido plenamente inseridas na 
vida cotidiana do serviço público no Inpa. Isso 
demandou muita aprendizagem e revisão pes-
soal/profissional de todos. 

Descobrimos diversas coisas novas: 1. Muito 
do que fazíamos podia ser realizado de modo 
remoto, em especial atividades de gestão, econo-
mizando assim tempo e recursos de todos, mas 
não só, pois aulas, processos seletivos e muitas 
defesas foram realizados de forma remota; 2. 
Podíamos produzir muito material útil, de grande 
abrangência em modalidades criativas, como 
lives, webinars, para nos comunicar com o meio 
acadêmico e científico, bem como com a socie-
dade em seus vários segmentos (produtores, 
estudantes, gestores); 3. Novas plataformas de 
comunicação e perfis técnicos precisam ser de-
senvolvidos e adensados ao corpo de servidores 
para dar conta de demandas sociais nesse novo 

contexto que 
passamos a vi-
ver; 4. A pesquisa 
científica mostrou, 
de forma inequívoca, que 
deve ser priorizada em vista de seu papel fun-
damental enquanto principal instrumento para 
o desenvolvimento das sociedades humanas.

Apesar do Bosque da Ciência ficar com visitas 
públicas suspensas, desde março, esteve ativo 
desenvolvendo atividades virtuais em que a ciên-
cia dialoga com o meio ambiente, a educação, a 
arte e a cultura. Passeios virtuais, música, dança, 
teatro e outras performances aconteceram por lá.

As ações humanitárias tiveram espaço impor-
tante, através da oferta de orientações em saúde 
(física e mental), promoção de saúde pelo exer-
cício físico e produção de materiais educativos e 
informativos sobre a manipulação de alimentos.

O diálogo e parceria com o Estado, voltado a 
fortalecer o sistema de assistência em saúde, 

POR  
DENISE  
GUTIERREZ
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Neste período ainda em Brasília, foi possível 
participar de reunião na Capes, com o intuito de 
discutir com representantes da fundação e de 
diversos Institutos Federais de Educação (IFEs) 
e Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), 
uma nova proposta de Programa voltado ao 
fortalecimento da pós-graduação nas IFES da 
Amazônia Legal.

A Direção também pode participar e indicar vá-
rias representações em Conselhos de diferentes 
esferas de Governo; firmar contratos, convênios 
e protocolos de intenções e estabelecer novas 
parcerias; foram emitidas cartas-convites para 

pesquisadores estrangeiros colaborarem com a 
agenda de pesquisas do Inpa; bem como renovar 
o quadro de coordenadores, chefes de divisão 
e serviços e empreender várias ações junto ao 
MCTI em defesa dos interesses do Inpa.

A participação em vídeos e reuniões virtuais com 
os membros do Conselho Diretor, Conselho Técni-
co-Científico do Inpa; Conselho Técnico-Científico 
da Fapeam, da Secti; Fórum de diretores de UPs e 
OS do MCTI; das equipes dos Projetos Regenera 
e SaLas do MCTI; dos encontros e visitas virtuais 
ao Inpa informando e auxiliando a elaboração do 
“Estudo das Unidades de Pesquisas ligadas ao 

O MCTI assinou acordo de cooperação 
para compartilhamento de dados do pro-
jeto Climate Science for Service Partner-
ship Brazil (CSSP), que prevê a execução 
de projetos conjuntos entre o Inpa, Inpe 
e Cemaden, três unidades de pesquisa 
do MCTI, e o Instituto do Reino Unido 
(UK- Met Office), voltado à observação 
do tempo, clima e do meio ambiente. 
Lançado em 2016, o CSSP Brazil atua 
em três eixos: modelagem  do ciclo de 
carbono para informar a política de mi-
tigação; desenvolvimento de modelos 
climáticos;  e impactos climáticos e 
redução do risco de desastres. O CSSP 
faz parte dos projetos do Fundo New-
ton do Reino Unido e busca promover o 
desenvolvimento econômico por meio 
de parcerias científicas e inovação. O 
pesquisador do Inpa Jochen Schöngart 
responde como o novo coordenador do 
CSSP pelo lado brasileiro.

Capes: Proposta do Programa de Apoio à  
Cooperação para a Pesquisa e Pós-Graduação  
na Amazônia

Apresentação das Coordenações do Inpa

2NOTÍCIAS DO 
GABINETE DA 
DIREÇÃO

O ano de 2020 foi extremamente desafia-
dor para todos, e para a Direção do Inpa 
não foi diferente, haja vista que muitas 

ações e metas planejadas tiveram de ser adapta-
das ao “novo normal”. Ainda assim, mantivemos a 
transparência e o esforço redobrado para passar 
pelo turbilhão de dificuldades e continuar avançan-
do, tendo coragem e esperança em dias melhores.

A equipe trabalhou para manter o Inpa como 
uma Instituição viva e capaz de ultrapassar as 
adversidades. Com determinação, o Instituto 
vem cumprindo a missão de desenvolver uma 
ciência de qualidade e de capacitar recursos 
humanos para atuar em soluções visando uma 
melhor qualidade de vida do povo amazônida e 
a valorização  das riquezas da Amazônia.

No cenário de pandemia da Covid-19, o trabalho 
da Direção foi realizado em sua maioria por meio 
de ferramentas de interação em ambientes vir-
tuais. Apesar das limitações e perdas, isso não 
nos paralisou. Avançamos em aprendizagem, 
interlocução, tratativas de acordos, parcerias e 
na busca de soluções estratégicas a fim de criar 
as condições para ampliar a nossa capacidade 
de resposta frente às necessidades da região, es-
pecialmente no tocante à elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Estratégico (PDE/ 2021-2031) 
e Plano Diretor da Unidade (PDU/ 2021-2025).

Nos meses que antecederam as notificações 
de casos de Covid-19, a Direção participou de 
forma presencial de vários eventos oficiais e ati-
vidades governamentais. Depois essa realidade 
mudou, incluindo as participações em reuniões 
virtuais internas e externas ao Inpa, bem como 
o despachos de processos e instrumentos das 
decisões tomadas pela Direção. Destaque para o 
novo Regimento Interno (Portaria nº 3.445, de 10 
de setembro de 2020 - http://antigo.inpa.gov.br/
arquivos/portalfilepublisher/arquivosportalfile-
publisher/REGIMENTOINTERNOINPA2020.pdf).

A 2ª reunião de diretores das Unidades Vinculadas 
do MCTI, realizada em fevereiro de 2020, permitiu 
intensificar as relações interpessoais entre os ges-
tores das Unidades de Pesquisa e Organizações 
Sociais (OS), assim como propiciar maior conhe-
cimento apresentado pelos gestores do MCTI 
quanto às diretrizes e iniciativas ministeriais, a 
exemplo das áreas estratégicas, o Plano de Trans-
formação Digital, portal de serviços, o sistema de 
registro eletrônico de frequência, a gestão de bens 
materiais e patrimoniais, entre outros. 

Ações da Direção

2ª reunião de diretores das Unidades Vinculadas do MCTI

Reunião do Conselhor Diretor  
Expandido
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Visita Técnica à Estação Científica do Uatumã

Lançamento de Editais da FAPEAM Consulta Pública do BID

Visita ao Inpa - Subsecretarios MCTIC- Gerson Machado e Fabio Paggaro

Notícias do Gabinete da Direção

MCTI, pela equipe do Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos – CGEE, foram algumas das inúme-
ras ações virtuais da Direção.

O CTC tem a função de orientar e assessorar a 
Diretora no planejamento das atividades cien-
tíficas e tecnológicas do Inpa. É composto por 
membros internos:  Antonia Franco (Diretora 

do Inpa), Jansen Zuanon, Niro Higuchi, Cláudio 
Ruy Vasconcelos e Luiz Marcel da Silva; e mem-
bros externos: Ana Luisa Albernaz (Diretora do 
MPEG), Emmanuel Tourinho (Reitor da UFPA), 
Flávia Nascimento (Diretora do Departamento 
de Administração do MCTI), Evaldo Vilela (Presi-
dente do CNPq) e Márcia Perales (Diretora-Pre-
sidente da Fapeam).

Reunião Virtual do CTC (25 de setembro de 2020)
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• Tutoria de quatro turmas do curso online 
de produção e normalização de artigos 
científicos segundo a ABNT, com 778 
pessoas capacitadas;

• Realização da Semana da Imersão 
Científica, evento online com oficinas, 
minicursos, webinários e mentoria em 
parceria com o IFAM, disponível no canal 
do youtube da biblioteca do Inpa;

• Envio de 1.800 exemplares da revista 
Acta Amazonica para o Brasil e exterior 
como forma de permuta e doação;

• Catalogação de 717 itens da produção 
técnico-científica no Repositório Institu-
cional, base de dados on-line e de acesso 
aberto que reúne de maneira organizada 
a produção da Instituição, como docu-
mentos administrativos, objetos edu-
cacionais, produção editorial, artigos, 
dissertações, teses, entre outros.

Melhorias de funcionalidades do Sistema 
GDACT-WEB

O Sistema da Gratificação de Desempenho e 
Atividade em Ciência e Tecnologia  (GDACT) 
versão web gerencia o plano de metas e a 
avaliação comportamental da GDACT. 

• Acesso via web (antes era somente intranet) para 
garantir a segurança e não precisar sair de casa;

• Usabilidade para o chefe aceitar os CDIs (Com-
promissos de Desempenho Individual) de uma só 
vez. Antes era preciso dar o aceite de um por um.

Reuniões por Videoconferência no período de 
isolamento:

A Cotin (Coordenação de Tecnologia da Informa-
ção) elaborou manuais para uso do Google Meet e 
Conferência Web da RNP, de modo a possibilitar que 
reuniões, defesas de dissertação e tese, e demais 
atividades coletivas continuassem durante o período 
de pandemia.

Implantação da solução de VPN para acesso a 
recursos da intranet por conta da pandemia

O Inpa possui o serviço de VPN (Virtual Private Network), 
um recurso provido pela Cotin que permite o tráfego 
de dados de forma segura e viabiliza o acesso à rede 
interna do Inpa de forma remota. O serviço tem sido 
particularmente importante em tempos de pandemia, 
pois permite o acesso a serviços de Internet e siste-
mas computacionais restritos às redes e ambientes 
governamentais e demais sistemas internos, como o 
Cardinal e o Portal Institucional (portal.Inpa.gov.br).

Notícias do Gabinete da Direção

Um ano de trabalhos virtuais – o Inpa e as tecnologias da informação e 
comunicação

Para evitar a disseminação do novo coronaví-
rus, servidores, estagiários, estudantes, bol-
sistas e colaboradores, passaram a exercer 

suas atividades de casa, onde foram autorizados e 
orientados a permanecer, principalmente no perío-
do mais crítico de contaminação da Covid-19. Um 
número significativo de servidores nem chegou 
a retornar de forma presencial por ser do grupo 
de risco.

Hábitos precisaram mudar 
rapidamente para que em mui-
tos lares trabalho, educação 
e convívio familiar pudessem 
continuar de forma diferente. 
Videoconferências, lives e o 
uso de outras ferramentas de 
tecnologia da informação e 
comunicação nunca foram tão 
intensos. Também nunca pas-
samos tanto tempo de nossas 
vidas na frente das telinhas.

Isso exigiu reorganização, criatividade, aprendiza-
gem e suporte tecnológico. Aulas de pós-graduação, 
defesas, aulas de qualificação, orientações, reuni-
ões, congressos e eventos ganharam o ambiente 
virtual. Atividades administrativas, de atendimento 
ao público e de divulgação científica também tive-
ram de se adaptar e se reinventar ao “novo normal”.

Conhecimento e aprendizagem...

Voltado a ser um centro de referência de docu-
mentos e informações sobre a Amazônia, o Ser-
viço de Documentação e Acervo Bibliográfico do 
Inpa deu novos passos nos serviços oferecidos 
aos usuários e potenciais públicos, especialmen-
te no ambiente virtual, bem como na regulação 
de normas com a aprovação da Política para o 
Repositório Digital.

• Treinamento online de Acesso ao Laborató-
rio Temático Biotério Central, apoiando uma 
disciplina da pós-graduação, através da pla-
taforma Harpia, um sistema de aprendizagem 
desenvolvido para suprir as demandas de 
capacitações e ampliar o papel social e edu-
cativo da Sedin. Utiliza o software de código 
aberto Moodle, um sistema de gestão para 
aprendizagem EAD mais utilizado no mundo;

12 13
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Excesso de mortes com base em cemitérios - Manaus, Brasil

Excesso diário de mortes = enterros na era Covid – enterros no mesmo dia do ano anterior.
Excesso de Mortes (EM) inclue todas as mortes con�rmadas e não detectadas de Covid. EM também inclui aumento da mortalidade indireta (ex: sobrecarga do sistema de saúde) e 
diminuição (ex: o distanciamento social reduz as doenças infecciosas). As mortes anteriores à Covid são mortes por causas naturais do registro civil de 2019 e início de 2020, 
ampliadas em 6% para incluir o crescimento populacional e mortes por todas as causas. Mortes diárias de fundo são suavizadas antes da subtração para reduzir o ruído.

Fontes: Covid period: enterros, público + privado, Prefeitura de Manaus <http://www.manaus.am.gov.br/noticia/> para 01Abr-30Jun2020 e 30Nov2020-presente; 
<http://www.fvs.am.gov.br/media/publicacao/> para 01Jul2020-27Oct2020; página 11 do Relatorio Covid 19, Manaus 2020 <http://covid19.manaus.am.gov.br/wp-content/
uploads/Relatório-Covid-28-12-2020.pdf> para 28Oct2020-29Nov2020. Mortes pré-Covid pelo Registro Civil da ARPEN, registradas em 11 de janeiro de 2021 por Marcelo Oliveira 
<http://github.com/capyvara>

01Abr2020 - 20Jan2021

excesso diário de mortes
média de 7 dias de corridos

5993 mortes em excesso (2700 por milhão)
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O Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Mo-
lecular (LEEM), coordenado pelo Dr. Adalberto 
Luís Val, disponibilizou um termociclador para a 
Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas 

(FVS-AM), que foi utilizado pelo Laboratório Cen-
tral de Saúde Pública do Amazonas (Lacen) na 
detecção de presença de vírus SARS-CoV 2, que 
causa a Covid-19. O empréstimo de equipamen-
tos como esse, conseguido por meio de financia-
mento para pesquisa, demonstra a importância 
do uso compartilhado entre várias instituições, 
facilitando a realização de um número maior de 
testes de diagnóstico, favorecendo o atendimento 
dos pacientes com maior rapidez e segurança, 
trazendo benefícios para todos.

O Dr. Bruce Nelson, vice-coordenador da Coor-
denação de Dinâmica Ambiental (Codam), está 
diariamente acompanhando e divulgando grafi-
camente o excesso de mortes diárias ocorridas 
em Manaus durante o período da pandemia. O 
pesquisador utilizou os dados de enterros diários 
em cemitérios como, possivelmente, a melhor 
medida de fatalidades relacionadas à Covid-19.

Termociclador3IMPACTOS DA 
COVID-19

Na pandemia da Covid-19, os pesquisado-
res do Inpa lideraram ou se engajaram 
em um amplo conjunto de esforços que 

incluem: a participação institucional em projeto 
da Rede Corona-omica (Finep); aprovação de 
um projeto para ampliar o Laboratório Temático 
Biotério Central, com a instalação de um módu-
lo de biossegurança nível 3 (biomódulo NB3), 
para manipular microrganismos altamente 

patogênicos e de alto risco para população, a 
exemplo do SARS-COV-2;  colaboração técnica 
com o Laboratório Central de Saúde Pública do 
Amazonas (Lacen) da Fundação de Vigilância 
Sanitária do Amazonas; elaboração de infor-
mes técnicos sobre a pandemia; execução de 
projetos relacionados à epidemiologia de vírus 
emergentes (incluindo SARS-COV-2) e imuno-
patologia da Covid-19.

A CIÊNCIA A SERVIÇO DA VIDA

Ações técnico-científicas voltadas à Covid-19

Biotério Central tem projeto de ampliação aprovado
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Artigos científicos sobre impactos da pandemia 

Foram publicados sete artigos científicos so-
bre os impactos da Pandemia Covid-19. Duas 
publicações na Science merecem destaque 
devido à quantidade de vezes que foram cita-

das (usando o Google Acadêmico) ainda no 
ano de 2020: Proteja os povos indígenas da 
Covid-19 e Impactos da Covid-19 na vida de 
mães cientistas.

O Inpa integra ainda a Rede Genômica de Vigi-
lância em Saúde (Regesam), formada por pesqui-
sadores da Fundação Hospitalar de Hematologia 
e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), da 
Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor 
Vieira Dourado (FMT-HVD), da Fundação de Vi-
gilância em Saúde do Amazonas (FVS/AM), do 
Inpa e da Fiocruz Amazônia. A Rede é apoiada 
financeiramente pela Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), por 
meio do Programa de Apoio à Consolidação das 
Instituições Estaduais de Ensino e/ou Pesquisa 
(Pró-Estado/Saúde).

A Dra Cecilia Nunez aprovou um projeto com a 
FINEP para montar uma estrutura NB-3 anexa ao 

Biotério Central do Inpa. No módulo de biosse-
gurança nível 3 de área de 72 metros quadrados 
será possível manipular com total segurança o 
vírus SARS-COV-2, que provoca a Covid-19. Sendo 
assim, a comunidade científica da Amazônia po-
derá contar, ainda, com essa estrutura para testar 
as substâncias isoladas e os extratos a fim de 
desenvolver estudos de prospecção de substân-
cias ativas a partir da biodiversidade amazônica. 
Nessa área também será possível realizar os 
estudos pré-clínicos em pequenos animais, a fim 
de avançar na avaliação de eficácia e segurança 
dessas substâncias e ter dados sólidos para as 
etapas de estudos em seres humanos. O projeto 
aprovado no valor de R$ 2.864.200,00 terá 12 
meses para execução da obra.

Impactos da Covid-19

O Dr. Gemilson Pontes e a Dra Ana Carla Bruno 
estão atuando em uma comunidade indígena 
urbana conhecida como Parque das Tribos, a 
primeira e maior comunidade indígena de Ma-
naus, com cerca de 700 famílias pertencentes 
a várias etnias. Eles desenvolvem um estudo 
epidemiológico relacionado ao diagnóstico soro-
lógico e prevalência do SARS-CoV-2. A primeira 
fase do estudo já foi finalizada e um relatório foi 
entregue às lideranças da comunidade, que está 
localizada no bairro Tarumã Açu, zona oeste de 
Manaus. O estudo será expandido para atender 
outras comunidades indígenas do entorno de 
Manaus e, provavelmente, do interior.  

A equipe do Dr. Gemilson Pontes também tem 
realizado coleta de material da orofaringe para 
diagnóstico molecular e sequenciamento das ce-
pas circulantes do SARS-CoV-2 nas comunidades 
indígenas, em parceria com o instituto Leônidas 
e Maria Deane (Fiocruz Amazônia). Também 
coordena a participação do Inpa em uma Rede 

Nacional denominada Corona-omica e, juntamen-
te, com o Dr. Maurício Ogusku integram a Rede 
Estadual de Vigilância em Saúde (Regesam).

A Rede Nacional de Genomas, Exoma e Transcrip-
toma de Covid-19 para a identificação de fatores 
associados à dispersão da epidemia e severidade 
(Rede Corona-ômica) objetiva realizar o monito-
ramento e sequenciamento do genoma do vírus 
circulante no País, permitindo que medidas sejam 
tomadas em tempo hábil. Dessa forma, será pos-
sível realizar o acompanhamento da evolução do 
SARS-CoV2 ao infectar pacientes em diferentes 
regiões do Brasil. Com essa análise acurada e em 
tempo real será possível,por exemplo, identificar 
mutações associadas à virulência e até mesmo 
potenciais alvos terapêuticos. A Rede recebeu 
financiamento no valor total de R$ 9.998.155,09 
e envolve as seguintes instituições: Feevale, 
UFRJ, Unesp, UFMG, Faculdade de Medicina de 
São José do Rio Preto, Fiocruz, UFT, UNB, USP, 
LNCC, Unicamp, Unesp e o Inpa. 

Estudo epidemiológico sobre infecção por Covid-19 em indígenas
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• Condutas a serem observadas no retorno presencial 
das atividades do Inpa

• Estratégias de retorno às atividades no Inpa após 
emergência da Covid-19 

O Grupo de Trabalho - GT Covid-19 - Estraté-
gias de Retorno foi criado com o objetivo de 
elaborar um plano para orientar a Instituição 

sobre medidas de contenção da infecção pelo novo 
coronavírus e de estabelecer estratégias de retorno 
do trabalho presencial no Inpa. A Instituição entrou 
em trabalho remoto para todos em meados de março, 
exceto para quem desempenha serviço essencial pre-
sencial, e retornou no dia 08 de setembro. Servidores 
do grupo de risco permanecem em trabalho remoto 
desde o início da pandemia.

O documento serviu de base para tomada de decisões 
e estabelecimentos de medidas no Instituto, além de 
orientar os servidores sobre vários procedimentos e 
medidas de controle da infecção, uma vez que unificou 
procedimentos a serem adotados pela Instituição. 
Também esclareceu vários aspectos de biosseguran-
ça e trouxe informações pertinentes sobre a infecção 
pelo novo coronavírus para a comunidade do Inpa, e 
contribuiu para balizar decisões da gestão durante o 
período epidêmico que vivemos.

Plano com Estratégias de retorno presencial das atividades do Inpa

O grupo foi responsável por criar 
o Plano e não por implementá-lo, 
conforme a PORTARIA Nº 76/2020/
SEI-Inpa de 07 de maio de 2020.

GT - Equipe e Coordenação do servidor

Gemilson Soares Pontes – Presidente – COSAS 
Francisca das Chagas do Amaral Souza – COSAS 

Francisco Holanda dos Santos – COGPE 
Gislene Almeida Carvalho Zilse – COBIO 

Leonardo Brandão Matos – COPES 
Pollyanne De Lima Simas – COGPE 

Zenaide Aparecida Figueiredo – COATL

Recomendações

No plano, foram explicados termos e re-
comendados a realização de um levanta-
mento e um diagnóstico da situação atual 
da Instituição. Esse diagnóstico incluía 
o levantamento de várias informações, 
desde a descrição das atividades laborais 
desenvolvidas em cada campus até a faixa 
etária de todos os servidores. Isso é funda-
mental para se entender quais seriam as 
necessidades e demandas mais urgentes a 
serem atendidas no sentido de estabelecer 
medidas efetivas que mitigassem a disse-
minação do vírus no Inpa. Na sequência, o 
plano orienta sobre as ações e medidas que 
devem ser tomadas de acordo com o tipo 
de trabalho e como deve ser feito o retorno 
do trabalho presencial, bem como orienta 
sobre a importância do monitoramento 
dos servidores por meio de questionários 
e/ou testes.

Impactos da Covid-19

Para compartilhar informações relevantes 
de enfrentamento ao novo coronavírus, o 
Inpa lançou um site especial, no dia 07 de 

maio, um mês após o Instituto entrar em traba-
lho remoto para todos, que foi um momento de 
profunda mudança na forma de trabalhar e de se 
relacionar com o outro. O site “Inpa-Ações con-
tra a Covid-19” traz notícias, orientações sobre 
prevenção e aconselhamento em saúde, dicas 
de ferramentas de tecnologias da informação e 
comunicação para ajudar no trabalho em casa, 
medidas e portarias, além informações sobre os 
serviços essenciais presenciais, que não pararam 
nem mesmo na pandemia.

A página também buscou escutar a comunida-
de com enquete sobre o momento vivido, bem 

como estimular o espírito solidário de agir em 
prol do próximo e novas iniciativas para que 
atividades institucionais de pesquisa, extensão, 
capacitação, pós-graduação e administrativas 
continuassem funcionando. O site ainda agrega 
informações úteis de fontes seguras e confiá-
veis sobre o coronavírus (links úteis), como da 
Organização Mundial da Saúde, Ministério da 
Saúde e da Fundação de Vigilância em Saúde do 
Amazonas (FVS-AM).

CLIQUE E ACESSE 

Site Inpa - Ações contra a Covid-19

18 19

http://portal.inpa.gov.br/arquivos/portalfilepublisher/arquivosportalfilepublisher/CondutasRetornoINPA.pdf
http://portal.inpa.gov.br/arquivos/portalfilepublisher/arquivosportalfilepublisher/CondutasRetornoINPA.pdf
http://portal.inpa.gov.br/arquivos/Estrategias_de_retorno_as_atividades_no_INPA.pdf
http://portal.inpa.gov.br/arquivos/Estrategias_de_retorno_as_atividades_no_INPA.pdf
http://portal.inpa.gov.br/index.php/acoes-contra-a-covid-19
http://portal.inpa.gov.br/index.php/acoes-contra-a-covid-19
http://portal.inpa.gov.br/index.php/acoes-contra-a-covid-19
http://antigo.inpa.gov.br/arquivos/portalfilepublisher/arquivosportalfilepublisher/CondutasRetornoINPA.pdf
http://antigo.inpa.gov.br/arquivos/Estrategias_de_retorno_as_atividades_no_INPA.pdf
http://antigo.inpa.gov.br/index.php/acoes-contra-a-covid-19


Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
Relatório Anual 2020

Institutos da Sociedade Max-Planck, represen-
tada pelos Institutos Max-Planck de Limnologia 
(MPIL) em Plön (1969-2007), Química (MPIC) em 
Mainz (2008-2017) e Biogeoquímica (MPI-BGC) 
em Jena (desde 2018).

A cooperação é uma referência internacional, 
além de ser a mais longa cooperação científi-
ca do Brasil entre os dois países. Os trabalhos 
produzidos expandiram o 
conhecimento sobre as for-
mas de uso sustentável das 
áreas úmidas amazônicas e 
brasileiras, permitindo a ma-
nutenção de sua integridade 
e a melhoria da qualidade de 
vida das populações huma-
nas que as habitam.

Saiba Mais

A obra é assinada por 21 
autores, que escreveram 
os 14 capítulos. Entre eles 
estão renomados cientistas 
que editaram a publicação: 
Wolfgang Junk, Maria Teresa 
Fernandez Piedade, Florian Wittmann e Jochen 
Schöngart. Os quatro são vinculados ao convênio 
Inpa/Max-Planck “Áreas Alagáveis” e possuem 
uma vasta experiência e conhecimento acu-
mulado por décadas sobre as várzeas e outros 
ecossistemas amazônicos e tropicais. A apre-
sentação da obra foi escrita pela atual diretora 
do Inpa, a pesquisadora Antonia Franco, e pela 
diretora do Instituto Max-Planck de Biogeoquími-
ca (MPI-BGC) Susan Trumbore.

Mais estudos e resultados

Outro resultado importante da colaboração é o 
significativo contingente de profissionais especia-
lizados formados em estudos de áreas úmidas, 
atuando em diversas instituições do Brasil e do 
mundo. Para ampliar a socialização desse conheci-
mento com crianças, jovens e adultos, o grupo vem 
utilizando diversos meios (escritos e mídia), além 

de participação em eventos 
como a Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia.

Atualmente as atividades do 
Convênio Inpa/Max-Planck 
“Áreas Alagáveis” são voltadas 
ao entendimento da dinâmica 
e da multiplicidade de funções 
e relevância das áreas úmidas 
amazônicas. O grupo desen-
volve estudos da ecologia, 
ecofisiologia e composição de 
espécies desses ambientes, 
sua tipificação, monitoramen-
to e avaliação continuada.

As áreas úmidas cobrem cer-
ca de 30% da região amazônica e muitas delas 
vêm sofrendo impactos antrópicos de diversas 
magnitudes, além de impactos derivados das 
mudanças climáticas. “Então, os estudos desen-
volvidos no âmbito da cooperação são cada vez 
mais relevantes, e sua continuidade fundamental 
para a sociedade e para a formulação de políticas 
públicas para uso e restauração adequados das 
áreas úmidas”, destacou o pesquisador do Inpa 
Jochen Schöngart.

Esperamos que a divulga-
ção deste conhecimen-

to acumulado e sintetizado 
no livro alcance e garanta a 
conservação da biodiversi-
dade e a manutenção dos 
serviços ecossistêmicos 
e a melhoria da qualidade 
de vida das populações 
humanas que habitam as 
várzeas desde os períodos 
pré-colombianos. 

MARIA TERESA  
FERNANDEZ PIEDADE

Harald Sioli, que veio ao Brasil pela primeira vez em 1938, para trabalhar 
em cooperação com o Instituto Biológico de São Paulo, fez estudos que 
são clássicos da limnologia e tipologia de águas amazônicas, sendo 
considerado o pai da limnologia amazônica.

450 ANOS DA 
COOPERAÇÃO 
INPA-MAX 
PLANCK

A publicação do livro “Várzeas Amazônicas: 
Desafios para um Manejo Sustentável” 
marcou os 50 anos do convênio bilateral 

do Inpa, por meio do Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações 
(MCTI), do Brasil, e a Sociedade Max-Planck 
(MPG), da Alemanha, em estudos de Áreas Alagá-
veis. A colaboração foi estabelecida no início dos 
anos 1960, mas foi oficializada em 28 de maio 
de 1969, sendo liderada pelos pesquisadores 
Djalma Batista, então diretor do Inpa, e Harald 
Sioli, do Instituto Max-Planck de Limnologia, por 
parte da Alemanha.

O livro trata das várzeas amazônicas, que são 
áreas alagadas periodicamente pelos rios de 
água branca, sua ocupação, usos e possibilida-
des, além da ecologia, do clima, da hidrologia, 
da qualidade dos solos e da água, da vegetação 
herbácea e lenhosa e do aproveitamento pela 

agropecuária, pela exploração madeireira e pela 
pesca para esses ecossistemas. Na obra, encon-
tra-se ainda uma análise dos prós e contras das 
diferentes atividades, avaliando os impactos para 
o meio ambiente e propondo modelos de aprovei-
tamento mais harmônicos dos recursos naturais, 
em nível técnico e político-administrativo.

"Esperamos que a divulgação deste conheci-
mento acumulado e sintetizado no livro alcance 
e garanta a conservação da biodiversidade e a 
manutenção dos serviços ecossistêmicos e a 
melhoria da qualidade de vida das populações 
humanas que habitam as várzeas desde os 
períodos pré-colombianos”, destaca a pesquisa-
dora do Inpa Maria Teresa Fernandez Piedade, 
coordenadora do convênio pelo lado brasileiro. 

Em 2019 foi comemorado os 50 anos da Coope-
ração Inpa/Max-Planck da Alemanha, acordo que 
no decorrer das décadas foi firmado com vários 

A MAIS LONGA COOPERAÇÃO 
CIENTÍFICA ENTRE BRASIL E 
ALEMANHA

Livro Várzeas Amazônicas
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mais multidisciplinar que as publicações da 
Amazoniana e do Boletim (este publicava séries 
em pesquisa florestal, patologia tropical e tec-
nologia), com financiamento nacional, além de 
publicar em inglês, português e espanhol, para 
maior alcance nos países amazônicos. 

A organização da revista também procurou oti-
mizar e uniformizar as publicações do Inpa, pas-
sando a integrar as diversas linhas de pesquisa 
do Instituto. Em especial nos primeiros anos, os 
editoriais da Acta Amazonica eram mensagens 
de diretores do Inpa, como Paulo Machado, Mário 
Honda, Warwick Kerr e Eneas Salati, e frequen-
temente foram usados para divulgar atividades 
de crescimento do Inpa, como a inauguração da 
nova sede nos altos do Aleixo, a implantação de 
cursos de pós-graduação e a criação do símbolo 
do Instituto, bem como de resenhas históricas da 
evolução do Inpa. Destacam-se dois editoriais, 
assinados por dois Presidentes da República 
em exercício – Ernesto Geisel, em 1978, e João 
Baptista Figueiredo, em 1980 -, que deixam clara 
a relevância do Inpa para o desenvolvimento da 
Amazônia naquela época.

A partir de 1976, durante a gestão de Warwick 
Kerr (1975-1979), a revista passou ao seu re-
gime atual de quatro fascículos por ano, além 
de suplementos ocasionais. Com o incremento 
da massa crítica de pesquisadores no Inpa, e a 
consequente redução da dependência de pes-
quisadores visitantes para alavancar linhas de 
pesquisa, os editores da Acta passaram a ser 
tradicionalmente vinculados ao Instituto.

Durante suas duas primeiras décadas de exis-
tência, a produção editorial da Acta Amazonica 
foi artesanal. As páginas dos artigos que com-
punham cada fascículo eram datilografadas por 
um servidor do Inpa e enviadas com as figuras 
correspondentes a uma gráfica em Belém, no 
Pará, para a geração das chapas de impressão. 
Nos 15 anos seguintes, toda a produção gráfica 
da revista foi terceirizada. Finalmente, a partir de 
2006, a Editora Inpa, que havia sido criada oficial-
mente em 2005, adquiriu os recursos humanos 
e materiais que permitiram ao Inpa assumir inte-
gralmente o processo editorial da revista. 

Em 2004, durante a gestão do pesquisador 
George Rebêlo como editor, a Acta Amazonica 

Fascículos da Acta Amazonica

5ACTA 
AMAZONICA: 
JUBILEU DE 
OURO

Em 2020, o periódico científico Acta Ama-
zonica completou 50 anos de publicação 
ininterrupta para divulgação da pesquisa 

feita na Amazônia e sobre a Amazônia. 

A Acta Amazonica surgiu seis anos depois do 
periódico Amazoniana, que havia sido criado em 
1965 por Harald Sioli e Djalma Batista (diretor 
do Inpa de 1958 a 1968), no âmbito da coope-
ração entre o Inpa e a Sociedade Max Planck, 
da Alemanha. A Amazoniana foi uma revista de 
referência nas áreas de limnologia e biodiver-
sidade amazônicas. Era mantida pelo Instituto 
Max-Planck de Limnologia, publicada em inglês, 

alemão e francês, e tinha editoria compartilhada 
entre o Rio de Janeiro e a Alemanha (além de Sioli, 
Wolfgang Junk e Joachim Adis foram editores). 
Foi encerrada em 2007, com a aposentadoria 
de Junk.

Em resposta ao crescente volume de pesquisa 
na Amazônia em várias áreas de conhecimento, 
a Acta Amazonica foi criada em 1971, na gestão 
de Paulo de Almeida Machado à frente do Inpa 
(1969-1974), através da elevação do Boletim do 
Inpa, que já vinha sendo publicado há alguns 
anos, à categoria de periódico científico com 
publicação quadrimestral. Sua proposta era 

REVISTA ACTA AMAZONICA 
COMPLETA MEIO SÉCULO  
DE EXISTÊNCIA

Primeira edição da Acta Amazonica, lançada em 1971
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Em 2020, foram produzidos 
quatro fascículos do volume 
50 da revista, totalizando 51 
artigos e notas científicas. 
Entre janeiro e dezembro, 
a revista recebeu 526 sub-
missões de manuscritos, 
representando um aumento 
de 12% no volume de submis-
sões em relação a 2019. 

Acta Amazonica tem fator de 
impacto 0,768 no JCR/SCI 
2019 e é Qualis B1 em Ciên-
cias Agrárias I, e B2 em Biodi-
versidade e Geociências.

no WoS e no JCR, a revista passou a publicar apenas em 
inglês a partir de 2016. 

Em 2020, aos 50 anos, a Acta Amazonica já publicou mais 
de 2.900 artigos, revisões e notas científicas. A revista 
mantém sua afiliação ao Programa Scielo-Brasil e foi 
listada, pelo quinto ano seguido, entre os 122 periódicos 
científicos brasileiros com fator de impacto no JCR/SCI. 

A Acta Amazonica é open access, e mantém sua política 
de custo zero de publicação, apesar de ter perdido o apoio 
financeiro externo desde 2019. A revista publica nas áreas de 
Agronomia e Silvicultura, Ciências Animais e Pesca, Biodiver-
sidade e Conservação, Biotecnologia, Química e Farmacolo-
gia, Ciências Ambientais, Ciências Alimentares, Geociências, 
Ciências da Saúde, Ciências Humanas e Sociais e Tecnologia 
de Materiais. Todos os fascículos publicados desde 1971 es-
tão disponíveis em formato digital para consulta e download 
em https://acta.inpa.gov.br ou https://scielo.br/aa.

Linha do tempo apresentando a cronologia 
do surgimento das principais tecnologias 

e eventos que influenciaram e influenciam 
a produção editorial de periódicos 

científicos. Neste contexto observa-se a 
Acta Amazonica e suas mudanças para 

adequação para este ambiente.

Acta Amazonica: Jubileu de Ouro

foi indexada no Programa Scielo-Brasil, uma 
plataforma digital de publicação mantida pela 
Fapesp, que publica atualmente entre 300 e 400 
periódicos científicos brasileiros que cumprem 
critérios exigentes de regularidade e qualidade 
de publicação. Isso aumentou a visibilidade da 
revista, que deixou de existir apenas em versão 
impressa. No mesmo ano, os fascículos da revis-
ta também começaram a ser disponibilizados no 
website do Inpa. Porém, a submissão e avaliação 
de manuscritos continuava sendo feita moro-
samente via correio. Apenas em 2005, a revista 
adotou o Sistema Eletrônico de Editoração de 
Revistas (SEER), o que agilizou a gestão editorial. 
Em 2009, foi adotado o sistema de editoração 
online Submission da plataforma Scielo, e a re-
vista também passou a receber apoio financeiro 
regular de editais do CNPq e da Capes.

Também em 2009, assumiu como editor da Acta o 
pesquisador Ricardo Marenco, que promoveu um 
grande salto de qualidade e visibilidade da revista. 
Além de providenciar a digitalização e publicação 
online da coleção integral desde 1971, ele logrou 
reduzir o tempo médio de avaliação de manus-
critos em 80% no seu primeiro ano de gestão e 
aumentou a diversidade de revisores e editores 
associados. Como resultado de seus esforços, em 
2012, a Acta Amazonica foi indexada na base de 
dados do Web of Science (WoS) e obteve acesso à 
plataforma ScholarOne de gestão de manuscritos. 
Além disso, a revista foi aceita para indexação no 
Journal Citation Reports (JCR), que produz a lista 
de fatores de impacto do SCI. A revista obteve seu 
primeiro fator de impacto em 2016. Em função da 
política editorial do Programa Scielo e da visibili-
dade internacional proporcionada pela indexação 

Copyright Act
Primeira lei de direitos 
autorais

Information - ISI
Repositório indexador seletivo
Passou a ser Thonson ISI em 
1992, e incoporado pela Clarivate 
Analitics em 2018, junto com a 
Web of Science - WoS

SciELO
Repositório Indexador

Qualis Capes
Sistema brasileiro 
de avaliação de 
periódicos

Scopus 
Repositório indexador 
seletivo
Base de dados da 
Elsevier

SJR  
SCImago Journal 
Rank
Índice bibliométrico 
internacional 

PREPRINTS
Avaliação aberta

Impact Factor
Índice bibliométrico 
internacional

Peer Review
Avaliação por pares
A primeira publicação 
revista por pares foi 
Medical Essays and 
Observations publicada 
pela Royal Society of 
Edinburgh

Open Journal 
Systems
Software livre para a 
gestão de publicação 
de revistas 

Creative Commons
Licenças jurídicas 

ScholarOne
Plataforma de 
submissão 

ORCID

(autor)

Online First
Fluxo editorial

DOI

digital (objeto)

DOI

ORCID

ISSN

ScholarOne

Impact Factor

SJR - SCImago Journal Rank

Qualis Capes

Web of Science - WoS

Scopus

SciELO

Creative Commons

Peer Review

ISSN

publicação serial

ISBN

livros

Acta Amazonica 

Vol. 1(1)
Primeiro layout, 
permaneceu até 
2002

Acta Amazonica 

Vol. 35(4)
Novo layout em 
formato maior, 
com adequações 
ao ambiente de 
publicação digital, 
permaneceu 
até 2007

Acta Amazonica 

Vol. 38(3)
Redesign da marca 
Acta Amazoica e 
do layout,  utilizado  
até 2013.

Acta Amazonica 

Vol. 44(4)
Ajustes foram feitos 
para a incorporação de 
novas tecnologias para 
se adequar aos critérios 
indexadores e melhorar 

editorial. Layout utilizado  
até os dias atuais.

Acta Amazonica 

Vol. 50(4)
Técnicas e processos 
adotados para a produção 
editorial:

19721971 19741731 2002 2005 2013 20202010

1710 1960 1973 1998 2004 2008 2012 2014

Índices bibliométricos e 
sistemas de avaliação 

Reposítórios Ferramentas de gestão Processos editoriais Direitos editoriais Fase de transição impresso/online
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Guia para coleta de cogumelos: Dihti 
Buhku serã a’tiro weya ni masiõripũri

Ruby Vargas -Isla, Tiara Sousa Cabral, Jadson 
José Souza Oliveira, Noemia Kazue Ishikawa

ISBN: 978-65-5633-001-3

Diversidade Microbiana da Amazônia 
Vol. 3

Luiz Antonio de Oliveira,  Juliana Gomes de 
Souza Oliveira, Luadir Gasparotto, Maria 
Aparecida de Jesus, Liliane Coelho da Rocha, 
Jania Lilia da Silva Bentes, Larissa de Souza 
Kirsch, Suanni Lemos de Andrade

ISBN:978-65-5633-000-6

Circuitos, Cadeias de Produção e a 
Natureza

Reinaldo Corrêa Costa

ISBN: 978-65-5633-002-0

Gestão Territorial e Riscos Ambientais 
Urbanos

Reinaldo Corrêa Costa

ISBN: 978-65-5633-003-7

Várzeas Amazônicas: Desafios para um 
Manejo Sustentável

Wolfgang J. Junk, Maria Teresa Fernandez 
Piedade, Florian Wittmann, Jochen Schöngart

ISBN: 978-65-5633-005-1

Abelhas com zumbido ritmado

David Silva Nogueira

ISBN: 978-65-5633-014-3

Defensivos naturais: manejo alternativo 
para pragas e doenças

Marta Iria da Costa Ayres, Reinaldo José Alvarez 
Puente, José Guedes Fernandes Neto, Katell 
Uguen, Sonia Sena Alfaia

ISBN: 978-65-5633-006-8

Manejo do Bananal com ênfase 
na produção de mudas a partir do 
fracionamento do rizoma

Reinaldo José Alvarez Puente, José Guedes 
Fernandes Neto, Franciene Dias Ribeiro, Rosalee 
A. Coelho Netto,Sonia Sena Alfaia

ISBN: 978-65-5633-008-2

Comportamento agressivo e canibalismo 
em Matrinxã

Thaís Billalba Carvalho

ISBN: 978-65-5633-010-5 (Físico) 
ISBN: 978-65-5633-009-9 (Digital)

Por que cuidar da floresta?

Camila Ribas, Felipe Zanusso, Luiz Antonio 
Cândido, Maria Teresa Fernadez Piedade, Neusa 
Hamada

ISBN: 978-65-5633-011-2

Grupo de Estudos Estratégicos 
Amazônicos TOMOS XVI, XVII e XVIII

Geraldo Mendes, Antonia Franco

ISBN: 978-65-5633-004-4 (Tomo XVI) 
ISBN: 978-65-5633-013-6 (Tomo XVII) 
ISBN: 978-65-5633-007-5 (Tomo XVIII)

Guia de consumidor 
para avaliação do 
frescor do pescado

Rogérrio Souza de Jesus, 
Jhonathan Izel Silva

ISBN: 978-65-5633-012-9

Obras publicadas em 20206EDITORA INPA

Mesmo em ano de pandemia do novo coro-
navírus, o saldo foi positivo para a Editora 
INPA. Aprendizado, adaptações à nova 

realidade e parceria estiveram bem presentes ao 
longo do ano, que encerrou com a produção de 14 
obras sobre a Amazônia, sendo oito livros e sete 
cartilhas, além dos quatro fascículos da revista 
científica Acta Amazonica, que completou 50 anos 
de atividade ininterrupta desde 1971. 

Das 14 obras, 40% foram publicados em formato 
impresso, com recursos captados pelos autores, 
e o restante exclusivamente em formato digital. 

Para atender a Lei de Acesso à Informação, bem 
como estar presente na leitura e na vida das 
pessoas, todas as obras produzidas pela Editora 
passaram a ter versões digitais, que podem ser 
acessadas para download no site do Inpa. 

Outros trabalhos (gráficos e de edição de vídeos) 
foram realizados ou apoiados, em especial com 
setor de Comunicação/Coext, a exemplo do site 
Inpa - Ações contra a Covid-19, a Campanha e 
Linha do Tempo dos 66 Anos do Inpa, além de  
vídeos e banners sobre diversos assuntos.

Criada em 2005, a Editora INPA 
tem como missão socializar o 
conhecimento sobre a Amazônia, 
por meio de publicações de alta 
qualidade e amplo alcance, para 
os mais variados públicos. A pro-
dução das obras é realizada via 
financiamento institucional e em 
parceria com os autores.

MAIS 14 OBRAS AMPLIAM O 
CONHECIMENTO SOBRE A 
AMAZÔNIA

Uma das 14 obras produzidas em 2020
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Em 2020 foi realizada apenas uma reunião 
presencial que tratou dos Crimes ambientais 
na Amazônia: desafios e perspectivas, em 24 
de janeiro, depois os encontros foram suspen-
sos, por causa da pandemia da Covid-19. O 
palestrante convidado foi o delegado Alexan-
dre Silva Saraiva, superintendente regional da 
Polícia Federal no Amazonas e coordenador 
da Comissão Estadual de Segurança nos Por-
tos e Vias Navegáveis no Amazonas.

Nos demais meses do ano, o tempo foi apro-
veitado para preparar e publicar os temas 
anteriormente apresentados, sendo estes os 
seguintes, ambos disponibilizados na página 
eletrônica do Inpa, no item Publicações/Cole-
ção do GEEA:

Tomo XVI
1. Pesca na Amazônia: oportunidades e desafios
2. Fome no mundo: desafios do século XXI

Tomo XVII
1. Tecnologia Social: fatos e perspectivas
2. Agricultura na Várzea da Amazônia Central:  
potencialidades e vulnerabilidades

Palestra sobre crimes ambientais com 
o delegado Alexandre Silva Saraiva

7GEEA

FÓRUM DE DEBATES SOBRE 
TEMAS ESTRATÉGICOS DA 
AMAZÔNIA

O Grupo de Estudos Estratégicos Ama-
zônicos (GEEA) é uma instância de 
debates criada no Inpa, com o objetivo 

de promover o estudo e a divulgação sobre as 
grandes questões amazônicas, sendo formada 
por pesquisadores, professores, gestores, artis-
tas, líderes religiosos e outros profissionais com 
ampla e profunda visão sobre a Amazônia. O 
Grupo eclético foi estabelecido em 2007 e desde 
então desenvolve sua missão com regularidade, 
tendo discorrido sobre 68 temas e publicado 
quase todos eles em 19 Tomos do Caderno de 
Debates, seu principal meio de articulação e 
compartilhamento com a sociedade. 

Debate sobre crimes ambientais, em janeiro de 2020

Dr. Geraldo Mendes,  
Secretário Executivo
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mação acessível e que atendesse aos diferentes 
públicos, como estudantes de ensino básico e 
superior, crianças, jovens e adultos.

Com o tema da Inteligência Artificial - A nova fron-
teira da ciência brasileira, uma das tecnologias 
de destaque nos últimos anos, a 17ª edição da 
SNCT ocorreu entre 17 a 23 de outubro de 2020. 
Na oportunidade, o Inpa mostrou a inteligência 
científica aplicada à ciência, em projetos educa-
tivos e em pesquisas do Instituto, como em rede 
de monitoramento ambiental, experimentos de 
ecossistemas, química da atmosfera, ciclo de 
carbono, monitoramento micrometeorológico, 
estudos de biodiversidade, entre outras aplica-
ções para se melhor conhecer, proteger e usar a 
Amazônia de forma sustentável. 

Para aproximar a Ciência e Tecnologia da popu-
lação, a Semana contou com uma programação 
diversificada, como visita a laboratórios (Por-
tas Abertas), Cine Ciência, Lives no Bosque da 

Ciência mostrando animais e outros atrativos, 
palestras e webinars sobre Inteligência Artificial 
e suas aplicações na educação e em projetos de 
pesquisas. As visitas virtuais foram realizadas 
em sete laboratórios: Micologia, Piscicultura, 
Observatório da Torre Alta/ Projeto Atto, Leishma-
niose, Ecofisiologia e Evolução Molecular, Temá-
tico de Biologia Molecular e Fitoquímica.

Para a criançada foram realizadas sessões de 
contação de histórias, oficinas e apresentações 
de teatro sobre temas ligados ao meio ambiente 
e à ciência. 

O encerramento da Semana contou ainda com a 
realização de um Sarau, que uniu Ciência, Arte e 
Sustentabilidade. Na atividade, pesquisadoras do 
Inpa, artistas e músicos locais conversaram sobre 
temas como regionalismo, preservação do meio 
ambiente e cultura amazônica. O Sarau, que ocor-
reu na Casa da Ciência, foi acompanhado de inter-

Sarau reuniu Ciência, Arte e Sustentabilidade

8DE CASA 
FIZEMOS MAIS 
POPULARIZAÇÃO 
DA CIÊNCIA

Quem já participou de edições anteriores da 
SNCT reconhece a importância que o evento 
possui na aproximação dos pesquisadores do 
Inpa com a sociedade.

Nesse sentido, a necessidade de isolamento so-
cial em virtude da pandemia do Covid-19, trouxe 
novo desafio para o Instituto: levar os resultados 
das pesquisas e atividades de extensão para 
dentro da casa das pessoas durante sete dias 
seguidos. Para isso foi organizada uma progra-

Evento de popularização da ciência promo-
veu mais de 30 atividades entre lives, visitas 
a laboratórios, palestras, webinars, conta-

ção de histórias e sarau, com público de milhares 
de internautas. De outubro de 2020 a janeiro de 
2021, os vídeos com as transmissões da Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) tiveram 
25.595 visualizações pelos nossos canais, sendo 
5.655 visualizações pelo Youtube/AscomInpa e 
19.940 pelo Facebook/Inpa.Mctic. 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia alcança milhares de pessoas 
em formato 100% virtual
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Com oito atividades virtuais, o Inpa mar-
cou presença na programação do Mês 
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inova-

ções (MNCTI), evento organizado pelo Ministério 
desta área. A programação especial comemorou 
ainda o aniversário de 68 anos de criação do 
Instituto (29 de outubro de 1952), com decreto 
nº 31.672 assinado pelo então presidente Getúlio 
Vargas. A implantação, porém, ocorreu quase 
dois anos depois (27 de julho de 1954).

A proposta do Mês é mobilizar a população, em 
especial crianças e jovens, em torno de temas e 
atividades de Ciência, Tecnologia e Inovações, 
valorizando a criatividade, a atitude científica e a 
inovação. Em função da pandemia de Covid-19, 
o evento foi virtual com transmissão pelo canal 

do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 
no YouTube/ascommctic .

Entre as atividades houve entrevista com a direto-
ra Antonia Franco, visita virtual às Coleções Bioló-
gicas (peixes, aves, invertebrados e visita no Ce-
qua/ tartarugas) e palestras sobre biodiversidade 
amazônica, cogumelos da Amazônia, piscicultura 
e áreas alagáveis com os pesquisadores William 
Magnusson, Noemia Ishikawa, Elizabeth Gusmão 
e Maria Teresa Piedade, respectivamente.

Houve também atividades lúdicas e educativas, 
como a Visita virtual no Bosque da Ciência, o Te-
atro de fantoches “Os Leishmaníacos na caça do 
mosquito tatuquira” e o “Delivery do Bosque”, uma 
ação de entrega de kits de educação ambiental.

Visitas Virtuais às Coleções biológicas e palestras marcam Dia do Inpa no 
Mês Nacional de C,T&I

Visita às Coleções Biológicas do Inpa

De casa fizemos mais popularização da Ciência

A Inteligência artificial é en-
tendida como a habilidade de 
um computador digital ou robô 
controlado por computador de 
realizar tarefas comumente 
associadas a seres inteligen-
tes. O termo é frequentemente 
aplicado ao projeto de desen-
volver sistemas dotados de 
processos cognitivos carac-
terísticos dos humanos, como 
a habilidade de raciocinar, 
descobrir significados, ge-
neralizar ou aprender com a 
experiência passada, segundo 
o analista do Inpa Laurindo 
Campos. Essa demonstração 
de inteligência é resultado de 
coleta, análise e processamen-
to de dados e algoritmos com 
alto grau de complexidade.

venções musicais e artísticas. A repercussão foi 
positiva e novas edições estão sendo planejadas.

A transmissão da SNCT ocorreu pelo canal do 
Inpa no Youtube/AscomInpa e pelas redes so-
ciais do Instituto, permitindo uma interação com 
o público ao vivo, via chat. Um aspecto interes-
sante é que os vídeos permanecem gravados nas 
plataformas e podem ser acessados a qualquer 
momento, tornando-se um material permanente 
de divulgação do trabalho do Inpa.

A SNCT é coordenada pelo MCTI, que também 
instituiu outubro como o Mês Nacional de Ciência 
e Tecnologia, do qual todas as entidades vincu-
ladas do Ministério tiveram um dia na grade de 
programação online pelo YouTube do MCTI. O 
dia do Inpa foi 29 de outubro, quando o Instituto 
comemorou 68 anos de criação, e diversas ativi-
dades foram realizadas.
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D
#facociencianaamazonia 

Campanhas nas redes sociais

Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador - 08 de julho

Trabalhamos a hashtag 
‘Faço Ciência na Ama-
zônia’ para estimular 
pesquisadores, alunos 
e egressos a relatarem 
a ciência que fazem 
na região, contando 
histórias de campo ou 
outra atividade que os 
fizeram sentir orgulho. 
Ainda na pegada  “A 
ciência constrói um 
mundo melhor. Qual 
é a sua parte nisso?”, 
homenageamos com 
pequenas biografias 
dois pesquisadores do 
Inpa consagrados em 
suas áreas, a Dra. Ma-
ria Teresa Fernandes 
Piedade, referência nos 
estudos de áreas úmi-
das da Amazônia, e 
o Dr. Cid Ferreira, um 
dos maiores coletores 
botânicos da Amazônia 
brasileira. Das histórias 
registradas pelos pró-
prios seguidores, des-
taque para a aluna de 
Mestrado em Ecologia 
Jéssica de Oliveira, que 
estuda as andorinhas-
migratórias.

De 26 a 27 de novembro, o Inpa voltou a 
abrir suas portas para a sociedade du-
rante a Semana de Ciência e Tecnologia 

do Amazonas. Com seis atividades virtuais, 
fizemos popularização da ciência e divulgamos 
resultados científicos e tecnológicos do Instituto 
para a população.

Em consonância com a Semana Nacional, o tema 
da Semana do Estado no Inpa foi Inteligência Arti-
ficial e biologia tropical - as fronteiras do conheci-
mento na Amazônia. A programação contou com 
seis atividades: palestra sobre infecções virais e 
emergente, visitas virtuais nos laboratórios dos 
grupos de Pesquisa de Malária e Dengue e do Gru-
po de Alimentos e Nutrição, além da apresentação 

do livreto “Por que cuidar da natureza?” e do jogo 
educativo “IA-RA”. A Semana do Inpa contou com o 
apoio do Edital POP/Fapeam, projeto coordenado 
pela titular da Coordenação de Tecnologia Social 
(Cotes/Coext), Denise Gutierrez.

O evento aconteceu de forma virtual, por meio do 
canal @AscomInpa no YouTube e do Facebook. 
E mais uma vez, o saldo foi muito positivo, com 
8.633 visualizações entre novembro de 2020 e 
janeiro de 2021, sendo 8.051 no Face e 612 no 
youtube, canal que ganhou mais de 1000 inscri-
tos apenas no ano, devido principalmente aos 
vídeos publicados e transmissões realizadas no 
ano pandêmico. O canal fechou 2020 com quase 
2 mil inscritos.

Mais portas abertas na Semana de Ciência e Tecnologia do Amazonas
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É Natal - Celebre a vida!

A campanha buscou estimular a comunidade do 
Inpa e as pessoas que acompanham o Instituto 
nas redes sociais a produzirem vídeos desejando 
felicitações e compartilhando suas expectativas 
para o Ano de 2021. A coordenadora de Tec-
nologias Sociais do Inpa, Denise Gutierrez, por 
exemplo, participou e teve o vídeo compartilhado 
em nossas redes sociais.

Antonia Franco 
Diretora do Inpa 
(2018 até a presente data)

Gerson Nogueira Machado 
Subsecretário de Unidades 

Vinculadas - SUV/MCTI

José Seixas Lourenço 
Ex-diretor  

(1992-1995)

Marcus Barros 
Ex-diretor  
(2002)

José Alves Gomes 
Ex-diretor  
(2003-2006)

Adalberto Luis Val 
Ex-diretor  
(2006-2014)

Hillandia Brandão 
Diretora Substituta do Inpa 
(2016 até a presente data)

Enéas Salati 
Ex-diretor  

(1979-1981 / 1990-1991)

Herbert Schubart 
Ex-diretor  

(1985-1990)

Mª. Nazaré Góes Ribeiro 
Ex-diretora substituta  

(1985-1990)

Luiz Renato de França 
Ex-diretor  
(2014-2018)

Vídeos de Dirigentes

Algumas seguidoras premiadas na 
campanha #minhahistorianoInpa

Minha história no Inpa - 66 anos 27 de Julho
#minhahistorianoInpa

A campanha de 66 Anos do Inpa trouxe histórias 
de pessoas que contribuíram e outras que ainda 
contribuem para o avanço do saber e do conhe-
cimento científico, especialmente ex-diretores e 
pesquisadores do Instituto. Além de uma Linha do 
Tempo construída de forma colaborativa, a cam-
panha contou com as publicações de 11 vídeos 
de depoimentos de dirigentes, especialmente 
de ex-diretores e da atual gestão. Eles falaram 
sobre a trajetória do Inpa, marcada por vitórias, 
desafios e superações, e externaram a gratidão 
de fazer parte da história do Instituto. Por meio 
de atividades de pesquisa, ensino e divulgação 
científica, seguidores também contaram como o 
Inpa faz parte das histórias deles, quais as boas 
experiências têm ou tiveram com o Instituto. Os 
depoimentos que se destacaram foram premia-
dos com kits de obras da Editora Inpa. 
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5.  O trabalho de pesquisadores e estudantes 
na produção de artigos permitiram que o 
Centro de Assistência Técnica à Pesquisa 
(RTAC), ligado à Agência de Desenvolvimento 
Internacional dos Estados Unidos (USAID), 
produzisse uma Nota Técnica sobre “Impac-
tos de Barragens na Amazônia”, dirigida aos 
formuladores de políticas públicas.

6.  O desenvolvimento do Programa de Reintrodu-
ção de Peixes-bois da Amazônia pela primeira 
vez constatou gravidez em peixe-boi da Ama-
zônia (Trichechus inunguis) com reintrodução à 
natureza. Essa descoberta indica o sucesso do 
Programa, o qual é desenvolvido em parceria 
com a Associação Amigos do Peixe-boi e com 
populações tradicionais do Rio Purus. A iniciati-

va mostra ainda o sucesso do trabalho em um 
modo emergente de produção de conhecimento 
caracterizado por uma base teórica transdisci-
plinar e responsabilidade social permeando o 
processo e valorização do conhecimento das 
populações tradicionais em todas as fases.

7.  A descrição de 86 novas espécies da bio-
diversidade amazônica, com dezenas de 
espécimes tipos depositados nas Coleções 
Biológicas do Inpa.

8.  Os dados sobre biodiversidade gerados pelo 
Inpa subsidiaram reuniões de grupos de tra-
balho de avaliação do status de conservação 
de espécies, planos de ação nacional da bio-
diversidade brasileira e amazônica.
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Pesquisadores mais produtivos

A comunidade científica do Instituto (servi-
dores, bolsistas, alunos) publicou em 2020 
mais de 500 trabalhos científicos indexados 

na Base Scopus, o que faz do Inpa a instituição 
científica mais produtiva da Amazônia e a segunda 
entre todas as instituições ligadas diretamente ao 
MCTI, considerando a produtividade per capita dos 

Produtividade científica

seus pesquisadores/tecnologistas. O número de 
publicações dos dez pesquisadores mais produti-
vos variou de 10 a 29 publicações anuais. Todos 
são bolsistas de produtividade do CNPq, estão 
altamente engajados nos Programas de Pós-Gra-
duação do Inpa e participam ativamente de redes 
internacionais de pesquisa.

9DESTAQUES 
CIENTÍFICOS E 
TECNOLÓGICOS

A partir da ressignificação da maneira usual 
de se conduzir pesquisas no Instituto, o 
corpo de pesquisadores do Inpa aplicou 

seu conhecimento no enfrentamento dos desafios 
que se apresentaram ao longo do ano. Como resul-
tado, os 65 Grupos de pesquisas se mantiveram 
mobilizados, mesmo que em trabalho remoto na 
maior parte do ano, gerando entregas que mere-
cem destaque:

1. A publicação de mais de 500 trabalhos cientí-
ficos indexados na Base Scopus (servidores, 
bolsistas, alunos, colaboradores de projetos). 
Scopus é a maior base de dados de resumos e 
citações de literatura revisada por pares, com 
ferramentas bibliométricas para acompanhar, 
analisar e visualizar a pesquisa.

2. Os servidores da Copes atuaram remotamente 
em webinars, podcasts, workshops, webcon-
ferências, entrevistas em temas diversos: 
Agrobiodiversidade; Espécies em perigos de 
extinção; Prospecção, priorização, avaliação 
em CT&I; Mudanças climáticas; Evolução e 
conservação da biodiversidade e ecossistemas 
amazônicos; Mulheres na ciência; Genética, 
conservação e biologia evolutiva; Biodiversida-
de; Coleções Biológicas; Segurança alimentar e 
nutricional; Aquacultura; Criação de plataforma 
digital e de sistema de rastreamento para ca-
deia produtiva de fitoterápicos, dentre outros. O 
conjunto dessas iniciativas reforça a percepção 
de que o corpo de pesquisadores, bolsistas e 
estudantes do Inpa neste ano se destacou pela 
disposição de ir além da pesquisa e da publi-
cação ao assumir o protagonismo no debate 
dos problemas que viam surgir, resistindo aos 
recorrentes ataques à ciência e colocando 
suas pesquisas e conhecimentos no cenário 
nacional de forma a influenciar as políticas 
públicas e a opinião sobre a confluência das 
crises Pandemia Covid-19, mudanças climáti-
cas, aumento das taxas de desmatamento da 
Amazônia e seus impactos na biodiversidade, 
nas comunidades locais e povos indígenas.

3. O desenvolvimento de ações técnico-científi-
cas voltadas à Pandemia Covid-19. Ver mais 
detalhes no item Impactos da Covid-19.

4.  As relevantes pesquisas sobre funcionamen-
to e resiliência da floresta, conhecimento da 
biodiversidade, monitoramento ambiental  e 
mudanças climáticas desenvolvidas pelos 
grandes projetos como INCTs, PELDs, IETÉ, 
NGEE, LBA, AmazonFace, ATTO, PDBFF.

A Coordenação Geral de Pesqui-
sas (Copes), que tem como prin-
cipal atribuição propor políticas 
e diretrizes para a elaboração 
da Agenda de Pesquisa do Ins-
tituto, manteve a organização 
da pesquisa em quatro focos 
(Biodiversidade; Dinâmica Am-
biental; Sociedade, Ambiente e 
Saúde e Tecnologia e Inovação) 
e dois programas de suporte 
direto à pesquisa (Laboratórios 
Temáticos e Coleções Biológi-
cas in situ e ex situ).
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Com quem cooperamos 

A cooperação científica nacional do Inpa afe-
rida pelas publicações continua sendo motivo 
de destaque. Em 2020, os autores do Instituto 
colaboraram com várias instituições. Dentre as 
principais parcerias destacam-se as coautorias 
locais (com Universidade Federal do Amazonas 
- Ufam e Universidade do Estado do Amazonas - 
UEA), regionais (com a Universidade Federal do 
Pará - UFPA e Universidade Federal do Oeste do 
Pará - UFOPA), Nacionais (com a Universidade de 
São Paulo - USP, Embrapa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária - Embrapa, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro - UFRJ, Universidade Estadual de 

Campinas - Unicamp, Universidade de Brasília - 
UNB e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
- INPE). Destaca-se aqui a significativa coopera-
ção do Inpa com as principais universidades do 
Amazonas, da região Norte e do resto do país e a 
colaboração com outras unidades de pesquisas 
do MCTI (INPE, MPEG, IDSM).

A cooperação científica internacional aferida 
pelas publicações em coautoria foi mais evi-
dente com instituições americanas, seguido 
de instituições do Reino Unido, Alemanha, 
Austrália, Canadá, França, Espanha e México.  
Na América do Sul destaca-se a parceria com 
a Colômbia e o Equador.
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Onde nossos pesquisadores mais publicam 

As publicações dos afiliados ao Inpa abrangeram um total de 214 
periódicos. Considerando o fator de impacto, principal métrica para 
classificação dos periódicos científicos em ordem de importância, 16 
artigos foram publicados em revistas com fator de impacto acima de 10 
(Science, Nature Medicine, Trends in Ecology & Evolution, Trends in Plant 
Science, Nature Plants, Science Advances, Nature Ecology & Evolution, 
Nature Communications, Biological Reviews). Já as dez revistas onde 
os pesquisadores do Inpa mais publicaram possuem fator de impacto 
que variam de 0,768 a 41,845 (ver figura abaixo).
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Levando-se em considera-
ção as publicações cientí-
ficas do Inpa, quase a me-
tade delas está associada 
às Ciências Biológicas e 
Agronômicas, vindo em se-
guida Ciências Ambientais 
e Bioquímica-Genética-Bio-
logia Molecular.
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Fomento às pesquisas

As agências de fomento exercem papel essen-
cial junto ao Inpa, pois são por meio delas que os 
diferentes agentes que compõem o sistema de 
fomento em C,T & I promovem e direcionam as 
pesquisas em concordância com as demandas 
da sociedade. Considerando-se apenas as pu-
blicações geradas em 2020 e o reconhecimento 
das agências de fomento nessas mesmas pu-
blicações, percebe-se que o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

Destaques Científicos e Tecnológicos

Outros destaques

(CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes), Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas 
(Fapeam) e Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (Fapesp) são as princi-
pais agências de fomento nacionais envolvidas  
nas publicações.

Em 2020, os recursos externos captados por pes-
quisadores do Inpa totalizaram R$ 5.637.183,33, 
em 24 projetos de pesquisas de três agências de 
fomento: Finep, Fapeam e CNPq.

• Pesquisadores do Inpa contribuíram com 
a elaboração dos projetos SALAS (Sistema 
Amazônico de Laboratórios Satélites) e Re-
genera para atender programas de C,T &I do 
MCTI, que visam  instalar infraestruturas de 
apoio à pesquisa científica no território amazô-
nico e a geração de diretrizes que promovam a 
recuperação efetiva dos ecossistemas nativos 
brasileiros, respectivamente;

• Curadores do Programa de Coleções apresen-
taram proposta institucional ao edital do Fundo 
de Direitos Difusos do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública - Entes Federais, no mon-

tante de R$ 16 milhões para promoção da ma-
nutenção, expansão, divulgação e salvaguarda 
dos acervos biológicos e bancos de dados em 
biodiversidade do Inpa (proposta habilitada e 
em fase de classificação pela Secretaria-Exe-
cutiva do CFDD - SE/CFDD);

• A agenda de Pesquisas da Coordenação de 
Pesquisa encerrou 2020 com meia centena de 
projetos aprovados por agências de fomento;

• Foram aprovados ou contratados projetos 
em diversas fontes financiadoras, tais como: 
01 Instituto Serrapilheira, 11 da Fapeam (Edi-
tal Coleções e Universal), 03 Capes, 03 Finep.

Agências de Fomento
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O grupo examina as causas e as consequ-
ências da forte sazonalidade na mistura 
de idades de folhas (chamada “demo-
grafia foliar”) que compõem o dossel da 
floresta de terra firme.

A demografia foliar controla diversos atri-
butos sazonais da floresta amazônica. 
Um “boom de nascimento” de folhas no-
vas, concentrado no período seco, afeta 
a composição etária das folhas no dossel 
que, por sua vez, controla a sazonalidade 
da fotossíntese. Pode ainda controlar 
outros fenômenos sazonais, como a efi-
ciência no uso da água, a formação de 

Em 2020, o grupo publicou 19 trabalhos, 1 livro, 23 
capítulos de livros e 7 cartas a revistas científicas 
de renome, além de um grande número de partici-
pações em grupos de trabalho e eventos tratando 
de compreender os impactos de diferentes proces-
sos, obras e planos na região amazônica. Merecem 
destaque os estudos sobre as ameaças à região 
“Trans-Purus”, entre o rio Purus e a fronteira com 
Peru, devido a obras de infraestrutura e projetos de 
exploração de gás e petróleo planejados. A região 

é fundamental para manter a reciclagem de água 
pela floresta amazônica,  e é essencial devido ao 
seu grande estoque de carbono e biodiversidade.

O coordenador do grupo tem uma coluna semanal 
no site da agência de jornalismo Amazônia Real 
(http://amazoniareal.com.br/tag/philip-m-fearn-
side/). Estes textos e muitas outras informações 
estão disponíveis em http://philip.Inpa.gov.br.

anéis na madeira do tronco, a liberação 
de compostos orgânicos voláteis e as 
populações de insetos herbívoros. O fe-
nômeno é detectável com câmeras mon-
tadas em torres e com sensores orbitais 
de resolução espacial desde sub-métrica 
até 1 km. Compreender o papel de drivers 
ambientais versus drivers intrínsecos da 
produtividade da floresta, é importante 
para modelar corretamente a resposta 
da floresta às mudanças climáticas.  Os 
pesquisadores/orientadores envolvidos 
contam com apoio do Projeto ATTO e da 
NASA (através da Universidade de Arizo-
na) entre outros.

Demografia foliar: uma rede de colaboração internacional que busca compreen-
der os ciclos sazonais da floresta amazônica

Responsável: Dr. Bruce Nelson

10GRUPOS DE 
PESQUISA EM 
DESTAQUE

Formado em 1978, é um dos mais antigos e pro-
dutivos grupos de pesquisa em atuação no Inpa. 
Trabalha com cinco linhas de pesquisa: estimati-
va da capacidade de suporte humano, dinâmica 
e processo de desmatamento, impactos ambien-
tais do desenvolvimento na Amazônia, mudanças 
climáticas e seus impactos, e a sustentabilidade 
de diferentes modos de desenvolvimento. Elas 
se unem pelas suas relações com os serviços 
ambientais da Amazônia.

Capacidade de suporte humano,  
serviços ambientais e impactos do desmatamento

CODAM
Coordenador: Dr. Philip Fearnside

Vice-líder: Dr. Reinaldo Imbrozio Barbosa

O GP analisa os modelos de “desenvolvimento” na 
Amazônia, que são baseados na substituição das 
florestas por outros sistemas, afetando o valor dos 
serviços ambientais prestados pelos ecossiste-
mas amazônicos. As perdas para a sociedade são 
muito maiores do que o ganho financeiro resultan-
te da destruição. Assim, o GP se dedica a gerar 
conhecimentos para tornar o valor dos serviços 
ambientais uma base para sustentar a população 
tradicional da região e manter os ecossistemas 
que fornecem esses serviços.
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O objetivo central do grupo é avaliar o potencial 
alimentício da biodiversidade, por meio da deter-
minação físico-química qualitativa e quantitativa 
de nutrientes presentes na flora e fauna comes-
tível amazônica para formulação de produtos 
com padrão nutricional a partir de alimentos au-
tóctones da região amazônica. O Grupo também 
busca avaliar qualitativa e quantitativa as dietas 
consumidas pela população da região Amazôni-
ca, elaborar a tabela de composição química dos 
alimentos para uso médico, industrial correção de 
dietas e melhoramento genético e verificar a bio-
disponibilidade de nutrientes por meio da avalia-
ção do Impacto quanto a utilização de alimentos 
regionais potencialmente nutritivos e relacionar 
com saúde pública e segurança alimentar.

Isso é importante porque os trabalhos do GP 
visam o aproveitamento de resíduos agroin-
dustriais para o desenvolvimento de alimentos 
funcionais, a  biodisponibilidade de nutrientes 
e fortificação dos alimentos, a caracterização 

Alimentos e Nutrição na Amazônia

Líder: Dra. Francisca das Chagas do Amaral Souza
Vice-líder: Dra Dionísia Nagahama

agronômica, tecnológica, química, físico-química 
e microbiológica dos alimentos, além da epide-
miologia dos processos carências e doenças 
crônicas não transmissíveis, bem como o Im-
pacto nutricional dos alimentos em grupos bio-
logicamente vulneráveis, análise de compostos 
bioativos de biomassas de interesse nutricional, 
a saúde pública e a segurança alimentar.

Dentre os principais resultados de 2020, desta-
cam-se a caracterização dos alimentos amazô-
nicos (como açaí, camu-camu, cubiu e pupunha), 
com elaboração de cereal matinal extrusado de 
milho parcialmente substituído por farinha de 
pupunha, bem como o avanço no encapsula-
mento de compostos bioativos e elaboração de 
produtos para fins funcionais, por exemplo à base 
de camu-camu (Myrciaria dubia). Também merece 
destaque o estudo de compostos bioativos em 
frutos, bebidas e tubérculos para fins de auxiliar 
no controle de doenças crônicas não transmis-
síveis, como hipertensão e diabetes.

Camu-camu (Myrciaria dubia)

Grupos de Pesquisa em Destaque

O objetivo central do Grupo Malária e Dengue na 
Amazônia é contribuir com pesquisas relacionadas 
aos mosquitos transmissores de patógenos que 
causam doenças ao ser humano, além de buscar 
ferramentas de controle pioneiras tendo em vista 
a biodiversidade de microrganismos na Amazônia. 
Atualmente, estas pesquisas estão sendo desen-
volvidas em múltiplas áreas do conhecimento – 
genética, ecologia, biologia, dentre outras.

Em 2020 o GP ampliou o entendimento, em ex-
perimentos controlados, sobre os impactos es-
perados pelas mudanças climáticas sobre Aedes 
aegypti, e que poderão resultar em alterações da 
competência vetorial deste mosquito. Mudanças 
de temperatura e concentração de CO2 causaram 
declínio na sobrevivência de Anopheles darlingi 
e diminuíram a resistência a inseticidas sinté-

Malária e Dengue na Amazônia

COSAS
Líder: Dr. Wanderli Pedro Tadei

Vice-líder: Dra. Joselita Maria Mendes dos Santos

ticos em Aedes aegypti. Além disso, mostraram 
o efeito larvicida do dilapiol sobre Aedes aegypti 
com potencial para ser usado no controle deste 
mosquito. No entanto, o uso de altas dosagens 
do inibidor de crescimento diflubenzuron para 
controlar Anopheles darlingi se mostrou genérico, 
afetando outros insetos aquáticos com riscos ao 
ambiente aquático.

O GP contribui para a qualificação de mão de 
obra para o mercado de trabalho local, por meio 
da orientação de alunos de diferentes níveis. 
Apesar das dificuldades impostas pela pande-
mia, foram realizadas inúmeras atividades de 
divulgação científica,  incluindo uma visita virtual 
ao Laboratório de Malária e Dengue que pode ser 
acessada neste link: https://www.youtube.com/
watch?v=M_drTpJNNJc&t=3370s
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Jaguarundi (Gato mourisco)

Gato maracajá

Soltura do gato mourisco

Grupos de Pesquisa em Destaque

O GPMA estuda a biologia, ecologia, distribuição, 
monitoramento e conservação de mamíferos 
amazônicos. Mamíferos são importantes ecologi-
camente, e principalmente os de médio e grande 
porte, que sofrem com o avanço da ocupação 
antrópica e a caça. O grupo busca gerar conhe-
cimentos que se tornem norteadores de políticas 
de uso da terra e conservação.

Em 2020, o grupo foi bastante produtivo, com 
5 artigos publicados e 3 aceitos.  Os resulta-
dos abordam diferentes aspectos da vida dos 
mamíferos. Mostram que grandes carnívoros 
precisam de mais tempo ativos por dia do que 
outros mamíferos para atender às suas deman-
das energéticas. E contribuem para a conserva-
ção de espécies endêmicas e bastante ameaça-
das, como o sauim-de-coleira (Saguinus bicolor).  
Os estudos comportamentais nas interações 
com outra espécie irmã, o S. midas, mostram 
exibições acústicas mediando a interação das 

Mamíferos Amazônicos 

COBIO
Líder: Dr. Wilson Roberto Spironello 

Vice-líder: Dr. Adrian Paul Ashton Barnett

duas espécies de sauins em áreas de simpatria, 
com um indicativo de deslocamento competi-
tivo do sauim-de-coleira por sauim-de-patas 
douradas (S. midas). O grupo tem feito ainda 
importantes contribuições metodológicas para 
os estudos de mamíferos utilizando câmeras 
traps e inovações no uso destes equipamentos 
no dossel da floresta.

Dentre as contribuições que merecem destaque 
estão a formação de recursos humanos para a 
Amazônia e interações para o avanço de políticas 
públicas de conservação e uso sustentável, con-
tribuindo com planos de Ação Nacional de Con-
servação de Primatas Brasileiros, coordenados 
pelo ICMBIO, e com o Ministério Público e Órgãos 
Ambientais.  O GPMA atua na disseminação do 
conhecimento gerado, participa de iniciativas da 
sociedade civil, da imprensa e de comunidades 
ribeirinhas visando associar conservação e de-
senvolvimento sustentável.

Monitoramento de pequenos felinos, liderado 
pelo doutorando André Gonçalves, do PPG 
Ecologia do Inpa

“Utilizando animais resgatados pelo IBAMA, já co-
locamos rádio colar e estamos monitorando dois 
animais, um gato mourisco (Herpailurus yaguarondi) 
que foi solto na Base do Cuieiras e um gato ma-
racajá (Leopardus wiedii) solto na Reserva Ducke. 
Por enquanto, só conseguimos seguir por poucas 
semanas, mas pelo tempo já estão conseguindo 
sobreviver com sucesso”.
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A pandemia da Covid-19 
trouxe impactos signifi-
cativos sobre as ativida-
des de pesquisa do LEEM, 
atrasando a entrega de 
vários produtos. Algumas 
atividades foram redire-
cionadas para contribuir 
com o diagnóstico da Co-
vid-19 em Manaus. Várias 
máquinas do LEEM foram 
desligadas durante o pe-
ríodo e vão precisar de 
manutenção preventiva 
para serem religadas. Os 
cenários para 2021 ainda 
são obscuros, particu-
larmente por conta da 
significativa redução dos 
investimentos em Ciên-
cia e Tecnologia no país.

instituições de destaque no exterior; a produção 
de informações para aumento da segurança ali-
mentar a partir da produção de peixes em cená-
rios de mudanças climáticas; a qualidade de vida 
e inclusão social a partir de informações sobre 
adaptabilidade de animais aquáticos; a análise do 
impacto de poluentes, entre eles nanopartículas 
e microplásticos, sobre os peixes da Amazônia. 
Também participou da 17ª Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia do Inpa.

Grupos de Pesquisa em Destaque

O Grupo de Pesquisa Ecofisiologia e Evolução 
Molecular objetiva produzir informações acer-
ca da capacidade adaptativa de organismos 
aquáticos da Amazônia, peixes em particular, 
utilizando ferramentas convencionais da biologia 
e tecnologias de última geração, como a genô-
mica, a transcriptômica e a metabolômica. A 
partir dessas informações, busca contribuir com 
informações disruptivas para uma aquicultura 
moderna e responsiva às mudanças ambientais, 
inclusive as mudanças climáticas.

A conservação da biodiversidade, a inclusão 
social e a geração de renda são vetores funda-
mentais para a conservação ambiental e para 
melhorar a qualidade de vida do homem amazô-
nico. Os projetos desenvolvidos pelo Laboratório 
de Ecofisiologia e Evolução Molecular (LEEM) 
contribuem com essas vertentes, desde a capaci-

Ecofisiologia e Evolução Molecular

Líder: Dr. Adalberto Luis Val
Vice-líder: Dra. Vera Maria Fonseca de Almeida e Val

https://leem.net.br/

tação básica até a socialização das informações 
produzidas nas bancadas dos laboratórios.

Em 2020, houve avanços no conhecimento de 
peixes da Amazônia de interesse para a piscicul-
tura, com destaque para seguintes resultados: 
a) os cenários climáticos influenciam de forma 
significativa o desempenho dos gametas de es-
pécies importantes para a piscicultura; b) várias 
espécies de peixes da Amazônia já estão vivendo 
próximas de seus limites térmicos críticos; c) 
tambaqui criado em diferentes regiões climáticas 
apresentam adaptação local e d) o aprendizado 
de máquina pode ser aplicado na avaliação da 
saúde de peixes.

Além da pesquisa científica, o Grupo fez várias 
contribuições para a sociedade. Entre elas estão 
o treinamento de pessoal em áreas da fronteira 
do conhecimento, inclusive com intercâmbio com 
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A quantidade e a qualidade das águas 
na Amazônia dependem das caracte-
rísticas físicas, químicas e biológicas 
dos sistemas terrestres e aquáticos, e 
são fundamentais para a tipologia das 
águas. A região possui a maior rede hi-
drográfica do mundo e o seu principal rio, 
o Amazonas, é responsável, em média, 
de 1/5 a 1/6 da massa de água que todos 
os rios da Terra lançam conjuntamente 
nos oceanos e mares. Os conceitos 
fundamentais que guiam a gestão am-
biental em geral, também orientam a 
gestão da água

I e início da fase II do Projeto Ieté: 
Rede de Monitoramento Ambien-
tal da Bacia Hidrográfica do Edu-
candos, Manaus-AM. O projeto é 
desenvolvido em conjunto com a 
Empresa Samsung Eletrônica da 
Amazônia Ltda., empresa instala-
da no Polo Industrial de Manaus, 
via convênio de cooperação téc-
nico-científica, utilizando recursos 
da Lei de Informática (Suframa/ 
CAPDA).

Na cidade de Manaus, grande 
parte do desenvolvimento socio-
econômico é sustentado pela dis-
ponibilidade de água subterrânea 
e tal recurso nunca foi tão explo-
rado como nas últimas décadas. 
A continuidade do uso intensivo 
desse recurso pode levar a sua su-
perexplotação e ao rebaixamento 
do estoque de água subterrânea 
do aquífero, cuja recarga natural 
já foi fortemente reduzida com o 
avanço da urbanização.

Dessa forma, a implantação de 
um sistema integrado de moni-
toramento possibilitará avaliar a 
magnitude das taxas de recarga 
na bacia hidrográfica do Educan-
dos. Além de fornecer subsídios 
para formulação de indicadores 
quantitativos e qualitativos acerca 
da extração subterrânea de água, 
e em que medida ações devem 
ser conduzidas para reequilibrar 
o nível e disponibilidade hídrica do 
aquífero local, ao mesmo tempo 
em que investiga a viabilidade da 
técnica de recarga artificial, e se 
a adoção de sistema semelhante 
tem potencial de ser aplicada em 
larga escala.

Estacao meteorologica do Projeto Ieté 
instalada no IFAM Distrito Industrial

Grupos de Pesquisa em Destaque

O Grupo de Pesquisa objetiva compreender a 
dinâmica geoquímica e hidrogeológica em sis-
temas e ecossistemas aquáticos amazônicos; 
estudar a qualidade da água e selecionar indi-
cadores ambientais, visando, entre outros, gerar 
subsídios para a gestão dos recursos hídricos na 
região amazônica.

Há um intenso e incessante aumento numa 
gama de interações e interdependências da água 
com a ocupação do solo, como a produção de 
esgotos, de lixo, captações para abastecimento, 
lançamentos de poluentes, carreamento de fer-
tilizantes e agrotóxicos, mineração, entre outros.

Atualmente, a cada dia, milhares de pessoas mor-
rem de doenças ligadas à água - principalmente 
crianças -, e o trato com o saneamento básico 

RHANIA - Recursos Hídricos em  
Ambientes Naturais e Impactados na Amazônia

Líder: Dr. Márcio Luiz  da Silva
Vice-líder: Dr. Sávio José Filgueiras Ferreira

continua insignificante, principalmente devido à 
tendência mundial de deslocamento do homem 
do campo para as favelas dos centros urbanos, 
fenômeno evidenciado na Amazônia.

Em 2020, destaque para publicação de artigos 
sobre a qualidade da água de vários rios na região 
e a calibração de sensores de medições de água 
no solo, que é importante para o entendimento 
dos processos envolvendo a água no sistema 
solo-planta-atmosfera. E ainda os artigos que 
tratam de estudos sobre a relação entre a pre-
cipitação e a recarga de águas subterrâneas na 
região e valores de referência da concentração de 
metais pesados em solos na Amazônia Central.

O Grupo também esteve, na medida do possível, 
empenhado no desenvolvimento da final da fase 

Projeto Ieté
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Dentre as doenças tropicais negligenciadas, a 
Leishmaniose tegumentar é uma das que mere-
cem mais atenção, por ocorrer em mais de 88 pa-
íses, com cerca de 20 mil novos casos por ano no 
mundo. O Amazonas está entre os estados com o 
maior número de casos no Brasil. Diante disso, o 
grupo tem buscado alternativas terapêuticas ao 
tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde 
(injeções dolorosas e com várias reações adver-
sas), que sejam de fácil acesso e administração 
local, reduzida invasibilidade e efeito colateral, 
bem como eficácia elevada.

A nanotecnologia e o desenvolvimento de no-
vas drogas e tecnologias aplicáveis ao SUS são 
trabalhados pela equipe. Os alvos terapêuticos 
são produtos sintéticos, semissintéticos ou ori-
ginados de produtos naturais, de plantas amazô-
nicas. Com a ajuda de especialistas na área, os 
pesquisadores do Inpa, em parceria com outras 
instituições, desenvolveram um medicamento de 
uso tópico menos invasivo em forma de creme 
para ser aplicado em lesões cutâneas dos pa-
cientes com Leishmaniose Cutânea.

O uso da nanotecnologia facilita a entrada das 
substâncias na célula, atingindo o parasita de 
maneira mais rápida e eficaz, mesmo se for uti-
lizada uma concentração menor das drogas con-
vencionais para o tratamento da LTA. Os testes 
realizados em animais de laboratório do Biotério 
Central do Inpa mostraram que o tratamento 
com produto sintetizado a partir de antimônio 
pentavalente pode ser cerca de 30 vezes mais 
eficiente do que o convencional.

Desde 2004, o grupo dirige sua atenção para 
a atividade antileishmania da planta Libidibia 
ferrea, conhecida como jucá ou pau-ferro, com 
comprovadas atividades biológicas contra mi-
croorganismos, entre outras. Mas foi no ano 
2020, que o grupo indicou uma nova proposta 
para o protocolo terapêutico, de forma com-
plementar à farmacoterapia padrão da LC a 
partir do jucá, como resultado da tese de Bruno 
Jensen (atual pós-doutorando), defendida no 
Programa de Pós-Graduação em Inovação far-
macêutica da Ufam.

O jucá (Libidibia ferrea) foi incluído na 
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC 
463/2021 que dispõe sobre a apro-
vação da 2a. Edição do formulário de 
fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira 
(FFFB), servindo como base para a no-
tificação de produtos tradicionais fito-
terápicos na ANVISA. Isso possibilita a 
liberação imediata para o comércio de 
medicamentos considerados de mais 
baixo risco, conforme a avaliação pré-
via realizada pela agência, permitindo 
que a população brasileira tenha mais 
acesso a esses produtos. A equipe do 
LLDC continua realizando estudos de 
bioprospecção com outras substâncias 
orgânicas e inorgânicas.

Grupos de Pesquisa em Destaque

Instalado na década de 1970, o Laboratório de 
Leishmaniose e Doença de Chagas (LLDC) tem 
contribuído para o conhecimento dos ciclos de 
transmissão de leishmânias amazônicas, taxo-
nomia molecular, diagnóstico parasitológico, bio-
químico e molecular, estudos proteômicos. Tem 
atuado em pesquisas envolvendo prospecção de 
substâncias orgânicas e inorgânicas e estudos 
pré-clínicos para busca de drogas candidatas a 
tratamento da forma cutânea da Leishmaniose 
Tegumentar Americana (LTA).

O Grupo de pesquisa do Laboratório já atuou 
intensivamente nos estudos de ecologia e 
impacto ambiental nas regiões de influência 
de vários grandes projetos petrolíferos e hi-

Pesquisas Integradas em Leishmaniose  
e Doença de Chagas na Região Amazônica

Líder: Dra. Antonia Maria Ramos Franco Pereira
Vice-líder: MSc. Maricleide de Farias Naiff

droelétricos na Amazônica, sendo responsável 
pelas pesquisas aplicáveis aos problemas de 
Leishmanioses e Tripanossomíases humanas 
na Amazônia Brasileira.

Resultados do grupo estão disponíveis em pu-
blicações de artigos, teses, patentes, formação 
de recursos humanos da iniciação científica ao 
pós-doutorado, além de uma grande coleção de 
culturas de protozoários tripanossomatídeos 
isolados de diferentes espécies de mamíferos, 
plantas, insetos e de pacientes. Iniciado em 
1982, este criobanco de cepas compõe um 
acervo considerável integrante das coleções de 
microrganismos patogênicos do Inpa, incluindo 
cepas de referência.
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de 2.500 frutos e Xiloteca, representa-
da por 10.445 amostras de madeira. 
Em alguns casos, partes dos exem-
plares não podem ser montados.  As-
sim, temos as coleções de sementes, 
fungos e briófitas, que são principal-
mente guardados em envelopes, e são 
acervos separados. Frutos maiores 
são guardados em caixas, e algumas 
flores em álcool. Pertence à categoria 
de Herbário Regional e, como tal, cerca 
de 90% de seu acervo é composto por 
representantes da flora Amazônica 
Brasileira e de outros países da bacia 
Amazônica, representando a maior 
coleção de plantas da Amazônia e o 
quinto maior herbário brasileiro. 

O herbário possui ainda:

1. Acervo de duplicatas.

Das 288.000 amostras na coleção, 
temos 52.000 delas duplicadas - quer 
dizer, temos mais materiais que nunca 
foram montados, um total de cerca 
de 92.000 amostras individuais.  Este 
é um acervo temporário, usado para 
enviar exemplares para pesquisadores/
alunos em outras instituições, ou na 
troca com outras instituições.  

2. Herbário vivo da Reserva Ducke

Na reserva Ducke muitas plantas 
foram marcadas, mapeadas e co-
letadas com material testemunho 
depositado no herbário.  Assim, estas 
plantas podem ser localizadas na 
Reserva, e ser usadas por pesquisa-
dores, com identificação de qualidade 
e sem necessidade de novas coletas 
para identificação. Isso as torna fá-
ceis de usar, mas ainda não é uma co-
leção oficialmente ligada ao herbário. 

11COLEÇÕES 
BIOLÓGICAS DO 
INPA

Organização

As coleções científicas do Inpa são uma re-
ferência para os estudos da biodiversidade 
amazônica. Os exemplares e amostras 

que compõem os vários acervos foram reunidos 
ao longo de mais de 50 anos de inventários e 
pesquisas desenvolvidas na Amazônia pelo Inpa. 
Os acervos podem ser coleções de exemplares 
taxidermizados (empalhados), plantas secas e 
herborizadas, e ainda os registros de sons grava-
dos, conteúdo estomacal, ossos e até de material 
genético na forma de DNA. Em conjunto, estes 
acervos compreendem centenas ou milhares de 

exemplares da fauna e flora amazônica, incluindo 
aqueles que foram usados, em alguns casos, para 
descrever novas espécies (tipos, holótipos, paráti-
pos). Também se incluem exemplares raros ou até 
inexistentes em outras coleções nacionais e inter-
nacionais. Tudo isso faz a coleção ser uma fonte 
importante de dados para a pesquisa científica.

O Herbário Inpa foi a primeira coleção a ser cria-
da, juntamente com o Instituto em julho de 1954. 
Atualmente conta com mais de 217.000 registros, 
dentre eles cerca de 1.300 tipos nomenclaturais, 
uma coleção de mais de 25.000 fototipos,  além 
das coleções associadas: Carpoteca, com cerca 

ACERVOS VALIOSOS QUE RENDEM 
PESQUISAS E GUARDAM MEMÓRIAS – 
AS COLEÇÕES BIOLÓGICAS DO INPA
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Anfíbios e Répteis

A importância de determinados acervos varia dependendo do grupo taxo-
nômico. Por exemplo, no caso da Coleção de Anfíbios e Repteis do Inpa 
(Coleção Inpa-H), o acervo em via úmida compreende a vasta maioria do 
acervo (~98%), e apenas cerca de 2% dos espécimes está preservada em 
via seca em caixas plásticas com naftalina, em especial de animais de maior 
porte, como as carapaças de quelônios, peles de crocodilianos, esqueletos, 
crânios. Além disso, boa parte dos exemplares possui amostras de tecidos 
preservados e mantidos na Coleção de Recursos Genéticos. Existem ainda 
acervos mais recentes, como o de registros fotográficos.

Em todos os casos, associados a estes acervos, sempre existe muita informa-
ção científica, nos registros de coleta, dados associados e observações dos 
pesquisadores em campo, por exemplo, sobre aspectos da história natural, 
comportamento e fisiologia. 

A Coleção de Anfíbios e Repteis possui mais de 40 mil exemplares e abriga 
grupos taxonômicos bastante distintos (anfíbios e répteis são classes de 
vertebrados diferentes!).  Seu caráter diverso e a grande variedade de dados 
integrados aos exemplares a tornam muito valiosa e expressiva para estudos 
sobre a herpetofauna amazônica. Em 2020, cinco trabalhos descreveram 
novas espécies de repteis e anfíbios a partir de material tipo depositado na 
Coleção, e outros cinco estudos de ecologia, evolução e sistemática foram 
publicados com espécimes voucher depositados na Coleção Inpa-H.

Seu acervo em via líquida,  por ser o maior e mais representativo da Coleção 
de Anfíbios e Répteis e abrigar material testemunho de muitos estudos 
desenvolvidos na Amazônia, contribui para diversas publicações científicas, 
focadas em inventários biológicos, ecologia de populações e comunidades 
herpetológicas, taxonomia, sistemática, impactos das mudanças climáti-
cas sobre a herpetofauna, história natural, atualizações e expansões de 
distribuições geográficas e descrições de novas espécies. Tem contribuído 
ainda para a formulação de políticas públicas em conservação da biodiver-
sidade amazônica, como as listas de fauna ameaçada, a atualização das 
Áreas Prioritárias para a Conservação, Uso Sustentável e Repartição dos 
Benefícios da Biodiversidade da Amazônia, e planos de ação nacional dos 
Quelônios Amazônicos. 

A Coleção Inpa-H mantém um importante acervo didático que é disponibi-
lizado a professores, estudantes, Feiras de Ciências, Batalhão Ambiental, 
Polícia Militar e Federal e outros profissionais interessados em realizar 
cursos e treinamentos específicos, como para identificação de serpentes 
peçonhentas de interesse médico, identificação de animais sobre pressão 
de tráfico, conscientização sobre a biodiversidade Amazônica, entre outros.

Coleções Biológicas do Inpa

Coleções zoológicas

Coleções de animais são compostas por muitos acervos diferentes. 
A coleção biológica de aves, por exemplo, possui pelo menos 5 tipos 
de acervos diferentes:

1) peles taxidermizadas — a coleção tradicional de aves, permitindo 
comparações com outras coleções no mundo todo;

2) tecidos — praticamente todos os exemplares na coleção tem 
amostras de tecidos preservados e mantidos em uma curadoria 
à parte, a de recursos genéticos;

3) conteúdos estomacais — o estomago e todo seu conteúdo são 
preservados de todos os exemplares preparados pela equipe 
do Inpa;

4) gravações de voz — existe um acervo muito grande, certamente 
entre os maiores do mundo, de vocalizações de aves amazônicas; 
inclui gravações de indivíduos não coletados e de exemplares 
subsequentemente coletados e inseridos na coleção de peles, ou 
seja, com voucher;

5) vários acervos menores (como parasitas, carcaças, esqueletos, 
via úmida, ninhos, fotos, vídeos) atualmente subdesenvolvidos.

Aves

A coleção de Aves do Inpa é uma das mais novas coleções do Insti-
tuto, mas já se destaca na qualidade da preparação do material e na 
riqueza de dados associados a cada exemplar. Em 2017 foi ranque-
ada entre as cinco coleções de aves mais valiosas no Brasil (entre 
35 analisadas).  Acredita-se que ela tem a maior representatividade 
geográfica e taxonômica de vozes de aves amazônicas de qualquer 
acervo do mundo. E isso contribui para os estudos taxonômicos e a 
descrição de novas espécies.

Esta coleção já permitiu a produção de uma coletânea de CDs didá-
ticos de sons de aves amazônicas, usada inclusive no treinamento 
de estudantes para suas pesquisas com aves no campo.  Contribuiu 
ainda com vários projetos culturais, como de musica (inclusive dis-
cos de musicas do artista regional Celdo Braga), de popularização 
de ciência (como a exposição sonora da Casa da Ciência), e trilhas 
sonoras de filmes sobre a natureza (como o documentário sobre a 
Serra da Mocidade e a série de vídeos “Cantos da Amazônia” lançada 
no YouTube no início de 2021). A coletânea de CDs de cantos de aves, 
que em 2008 ganhou o “Voto de Aplauso” do Senado Nacional, é um 
dos produtos da Editora Inpa mais vendidos para um público amplo.
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transferência de tecnologia, e disciplinar as for-
mas de disponibilização da produção científica e 
tecnológica do Inpa para interessados. Ela busca 
ainda disseminar as boas práticas de gestão do 
conhecimento e criação de valores para inovação, 
estimular o empreendedorismo e com isso dispo-
nibilizar à sociedade os resultados das pesquisas 
desenvolvidas na Instituição.

A Política de Inovação aprovada, dentro dos 
parâmetros do novo Marco Legal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (Lei nº 13.243/2016 e o 
Decreto nº 9.283/2018),  é um passo importante 
para definir as normas para compartilhamento 
de infraestrutura, iniciativas de estímulo ao em-
preendedorismo, interação com o setor produ-
tivo, avanços no desenvolvimento tecnológico, 
prestação de serviços, dentre outros assuntos 
de interesse do Inpa e da sociedade.

Ações de incentivo à inovação 

Em 2020, a Coordenação de Extensão e Inovação 
Tecnológica (Coeti) teve participação na constru-
ção da Estratégia Nacional de Inovação. O Inpa 
teve sete patentes concedidas, três processos de 
transferência de tecnologias em andamento e um 
processo de transferência de tecnologia assinado. 

Além disso, foi lançado o Edital de Incubação, 
que resultou em 4 novas empresas incubadas.  A 
Incubadora de Empresas do Inpa obteve creden-
ciamento do Comitê das Atividades de Pesquisa 
e Desenvolvimento na Amazônia (Capda) da Su-
perintendência da Zona Franca de Manaus (Sufra-
ma). O credenciamento permite que a Incubadora 
esteja apta a receber recursos para pesquisa e 
desenvolvimento, oriundos das empresas benefi-
ciárias da Lei nº 8.387/1991, a Lei de Informática. 

Dentre as ações de incentivo ao empreendedo-
rismo está a formação de recursos humanos na 
Amazônia, e a equipe Coeti/Amoci participou da 
Oficina Profissional Mestrado em Propriedade 
Intelectual e Transferência de Tecnologia para a 

Inovação (Profnit) para UFRR, UEA e Ufam, atin-
gindo a participação de 36 discentes. Houve ainda 
a organização de três webinars em modo virtual, 
que trouxeram o debate sobre: 1. Pesquisa aliada 
a negócios; 2. Políticas Institucionais de Inovação 
para ICT; 3. Indicação geográfica e marca coletiva.

Tecnologias sociais em rede

A aprovação do projeto Rede 
Amazônica de Tecnologia Social, 
com vigência entre 01/2021 – 
12/2022, tem o objetivo de for-
talecer o sistema de inovação e 
desenvolvimento de tecnologias 
sociais na Região Amazônica. O 
projeto prevê a articulação das 
ICT’s vinculadas ao MCTI (Inpa, 
MPEG, IDSM) e as instituições 
integrantes das redes Amoci e 
Namor, como atores no desen-
volvimento e aplicação de tec-
nologia social. 

Para isso, será produzido um 
catálogo das tecnologias sociais 
desenvolvidas por essas insti-
tuições com o intuito de serem 
replicadas junto aos segmentos 
urbanos e rurais amazônicos 
em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica. O projeto prevê 
a construção de uma Plataforma 
Interinstitucional de Tecnologias 
Sociais Sustentáveis e Arranjos 
Sociotécnicos que possibilite o 
registro, localização e caracte-
rização das tecnologias sociais 
desenvolvidas para a Amazônia 
e disponibilizadas para reaplica-
ção e adaptação sociotécnica. 

INOVAÇÃO12

Aprovada no fim do ano, a Política de Ino-
vação do Inpa trata das diretrizes para a 
gestão da inovação que é produzida pela 

pesquisa do Instituto, e deve ajudar a estimular 
e orientar as ações ligadas à governança, prote-
ção da propriedade intelectual e transferência 
de tecnologias. O documento publicado na 
Resolução Nº19/2020/SEI-MCTIC também traz 
princípios para guiar ações na interação entre os 
laboratórios e grupos de pesquisa e o ambiente 
produtivo das empresas, além de estimular o 
empreendedorismo.

Os trabalhos foram conduzidos por um Grupo de 
Trabalho, que atuou entre abril de 2019 a agosto 
de 2020, composto por representantes de todas 
as coordenações do Instituto e presidido pela Co-

ordenadora de Extensão Tecnológica e Inovação, 
Noélia Falcão. A minuta do documento passou por 
uma consulta interna da comunidade, entre 13 de 
agosto a 12 de setembro. Após, foi consolidada 
pelo GT para posterior aprovação institucional.

Fruto de um intenso trabalho construído a muitas 
mãos, a Política de Inovação do Inpa atende a uma 
determinação do Marco Legal de Ciência, Tecno-
logia e Inovação, embora o Instituto já praticasse 
muitas das diretrizes antes mesmo da Lei de Ino-
vação. Entre elas a disseminação da cultura e da 
prática da propriedade intelectual, a transferência 
de tecnologia e o empreendedorismo.

A Política de Inovação do Inpa tem como diretri-
zes valorizar a criação desenvolvida no Instituto, 
estimular o desenvolvimento, a exploração e a 

INPA APROVA SUA  
POLÍTICA DE INOVAÇÃO
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Menção Honrosa no Prêmio Capes de Teses 2020 - Igor Oliveira Ribeiro

Igor Oliveira Ribeiro recebeu Menção Honrosa 
na 15º edição do Prêmio “Capes de Tese” pelo 
projeto: Poluição atmosférica na área urbana de 
Manaus: modelagem e aspectos observacionais 
de traçadores de queimada. A tese foi orientada 
pelos professores Rodrigo Augusto Ferreira de 
Souza, Scott Turnbull Martin, Sergio Duvoisin 
Júnior, da área de Geociências do Programa de 
Pós-Graduação em Clima e Ambiente (Inpa/UEA). 
A pesquisa iniciou em 2015, quando a cidade 
de Manaus ficou coberta por fumaça oriunda 
das queimadas na Amazônia. Oliveira buscou 
avaliar como as queimadas de origem antrópica 
e intensificadas pelas secas severas associadas 
a eventos climáticos extremos desde o início do 
século 21 afetam a qualidade do ar na Amazônia 
e na cidade de Manaus. 

Pesquisadores do Inpa entre os 600 cientistas brasileiros mais influentes 
do mundo

Os pesquisadores do Inpa Philip Fearnside e 
William Magnusson estão entre os 100 mil cien-
tistas mais proeminentes no mundo, numa lista 
que reúne 600 cientistas do Brasil. Realizado por 
pesquisadores da Universidade de Stanford (Es-
tados Unidos), o estudo considera as citações de 
trabalhos científicos ao longo da carreira e em um 
único ano (2019), segundo levantamento da base 
Scopus. Os cientistas foram classificados em 22 
áreas científicas e 176 subáreas. Já na lista expan-
dida do estudo, que acrescenta mais 60 mil nomes, 
os pesquisadores Charles Clement e Albertina Lima 
são incluídos entre os cientistas com maior impac-
to no decorrer da carreira, e Jochen Schöngart e 
Fernanda Werneck somam-se aos outros quatro 
quando se avalia apenas as citações de 2019. 
Com isso, o Inpa alcança o total de 6 cientistas no 
ranking levando em conta a lista expandida.

Igor Oliveira Ribeiro

13PREMIAÇÕES

Egressa e pesquisadores do Inpa conquistam prêmio da Sociedade de 
Ecologia da América

A egressa do curso de Doutorado em Ecologia do 
Inpa, Carolina Levis, pesquisadores do Instituto 
e cientistas de outras instituições ganharam o 
prêmio 2020 da Ecological Society of America, 
categoria William Cooper. A tese sobre os efeitos 
persistentes da domesticação de plantas da flores-
ta amazônica por povos indígenas há pelo menos 
13 mil anos teve orientação dos pesquisadores do 
Inpa Flávia Costa e Charles Clement. A pesquisa 
mais ampla foi publicada na Science com Levis 
como primeira autora de um total de mais de 150 

coautores de várias instituições do Brasil e do ex-
terior. O trabalho liderado por Levis chama a aten-
ção para a longevidade dos efeitos que os seres 
humanos têm sobre as comunidades vegetais, a 
domesticação de plantas e da paisagem que são 
processos duradouros e importantes, além dos 
processos ambientais e evolutivos que moldam 
as distribuições das espécies na Amazônia. Além 
desta premiação, Levis já conquistou o Grande 
Prêmio Capes de Tese 2019 na área Ciências da 
Vida e 2º lugar no Prêmio Jovem Cientista de 2018.

Carolina Levis
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Neusa Hamada – Destaque do Projeto Mulheres na Entomologia

A bióloga e pesquisadora do Inpa, Neusa Ha-
mada, foi destaque do Projeto “Mulheres na 
Entomologia”, um perfil colaborativo, do site 
Mulheres na Ciência, produzido e ilustrado por 
mulheres, para apresentar biografias curtas de 
grandes entomólogas que ensinam a amar a 
ciência e os insetos. Considerada “mãe dos in-
setos aquáticos”, Neusa trabalha há mais de 30 

anos no Inpa e atua, principalmente, nas áreas de 
taxonomia, ecologia, biogeografia e impactos das 
mudanças climáticas sobre as comunidades de 
insetos aquáticos. Publicou cerca de 200 artigos, 
10 livros e 30 capítulos de livros. Entre eles, livros 
infantis, jogos, vídeos, maquetes, exposições e 
até mesmo bichos de pelúcia, com o intuito de 
popularizar a ciência para as crianças.

Neusa Hamada

Premiações

Philip Fearnside é eleito Fellow da Associação Americana para o Avanço 
da Ciência

O pesquisador do Inpa, o biólogo e ambientalista 
Philip Fearnside, foi nomeado Fellow da Associa-
ção Americana para o Avanço da Ciência (AAAS-
sigla em inglês). A Honra é concedida pelos pares 
aos membros da Associação, independente 
da nacionalidade. A AAAS é a maior sociedade 
científica do mundo e editora da revista Science. 
Este ano, 489 membros foram foram agraciados 
como “membros honorários” pelos seus esforços 
científicos ou socialmente distintos para o avan-

ço da ciência ou suas aplicações. Fearnside atua 
há mais de 45 anos com pesquisas na Amazônia, 
entrando nos quadros do Inpa em 1978. Foca 
os estudos em serviços ambientais, como a 
manutenção da estabilidade climática, da biodi-
versidade, a função da floresta em reciclar água 
e, ainda, as perdas desses serviços causadas 
pelo desmatamento e os incêndios florestais. O 
pesquisador soma mais de 30 prêmios e títulos 
na carreira.

Philip Fearnside
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Capacitação – Aprendizagem técnica, científica 
e tecnológica

A novidade do ano foi a implantação do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação em Desen-
volvimento Tecnológico e Inovação (Pibiti). A 
Chamada Interna ofereceu 12 bolsas. Financiado 
pelo CNPq, o programa objetiva estimular os 
estudantes do ensino superior nas atividades, 
metodologias, conhecimentos e práticas próprias 
ao desenvolvimento tecnológico e processos de 
inovação. Também busca fomentar o desenvolvi-
mento científico nas áreas de tecnologias prioritá-
rias do MCTI, contribuir para a formação científica, 
preparar recursos humanos para a pós-graduação 
e promover ações de educação e popularização 
da ciência para os diferentes públicos.

Todo o processo foi feito exclusivamente pela 
Internet, assim como outros dois editais geren-
ciados pela Divisão de Apoio Técnico (Didat/
Cocap): o Programa Institucional de Iniciação 
Científica (Pibic/CNPq e Paic/Fapeam) e a Cha-
mada Interna para vagas remanescentes do 
Programa de Iniciação Científica. A IC fechou o 
ano com 188 bolsistas.

Quanto ao Estágio Curricular Supervisionado, 
apenas oito estudantes de graduação vinculados 
às Instituições de Ensino Superior concluíram a 
atividade curricular obrigatória no Inpa. Muitos 
alunos sofreram os impactos do isolamento so-
cial da pandemia, as alterações de calendários 
acadêmicos e o funcionamento das atividades 
do Instituto no decorrer do ano.   

9 estudantes 
estrangeiros 
diplomados

75 dissertações 
de mestrado 12bolsas 

de Pibiti 
ofertadas

32teses de 
doutorado

14FORMAÇÃO 
DE RECURSOS 
HUMANOS PARA 
A AMAZÔNIA E O 
MUNDO

Editais de seleção de mestrado e doutorado: Fo-
ram realizados pela Coordenação de Capacitação 
15 editais de seleção para os programas de pós-
graduação, sendo 3 em nível de mestrado e 12 em 
nível de doutorado. Estes editais ofertaram um 
total de 91 vagas, sendo 19 vagas de mestrado 
e 72 de doutorado. Em decorrência da pandemia 
de Covid-19 a maioria dos programas de pós-
graduação não realizou a seleção de mestrado 
em 2020, tais como, Ecologia, Botânica, MPGAP, 
CFT, BADPI e Entomologia.

Diplomação: O Núcleo de Apoio Administrativo 
da Pós-graduação (NUPOG) manteve suas ati-
vidades de expedição de diploma de egressos, 
mesmo em atividade remota. Neste ano foram 
emitidos 134 diplomas de Pós-graduação stricto 
sensu, sendo deste, 92 diplomas de mestrado e 
42 diplomas de doutorado. Estes compreende-
ram quantitativamente os seguintes PPGs:

PPG-ATU- 17 diplomas de mestre; PPG-BADPI- 8 
mestrado e 5 doutorado; Rede Bionorte- 1 douto-
rado; PPG-Botânica- 7 mestrado e 8 doutorado; 
PPG-CFT- 17 mestrado e 8 doutorado; PPG-
CLIAMB- 6 mestrado e 7 doutorado; PPG-Ecolo-
gia- 16 mestrado e 9 doutorado; PPG-Entomo-
logia- 6 mestrado e 2 doutorado; PPG-GCBEv- 8 

mestrado e 6 doutorado; PPG-MPGAP- 9 mes-
trado profissional.

O Inpa diplomou 9 estudantes estrangeiros:  4 co-
lombianos (3 mestres e 1 doutor), 1 hondurenho 
(doutorado), 1 indiano (doutorado) e 3 peruanos 
(3 mestres)

Trabalhos de Conclusão 

No ano de 2020 o Inpa produziu, nos 9 Programas 
de Pós-graduação, 75 dissertações de mestrado 
e 32 teses de doutorado. A pandemia de corona-
vírus afetou diretamente a nossa produção, com 
a necessidade da dilatação dos prazos de defesa 
de conclusão do curso, uma vez que os discentes 
ficaram por algum tempo afastados das ativi-
dades presenciais laboratoriais e de coleta de 
dados em campo. As dissertações tiveram uma 
redução de 38%, quando em 2019 tivemos 121 
dissertações concluídas. Em relação às teses de 
doutorado tivemos uma redução de 33,3%, sendo 
que em 2019 foram produzidas 48 teses.

Trabalhos de conclusão externos em associação 
com outras instituições (REDE BioNorte, Aquicul-
tura/UniLins e Zoologia/Ufam) somaram, 5 dis-
sertações de mestrado e 2 teses de doutorado.  

15 editais de 
seleção 134 displomas de 

Pós-graduação 
stricto sensu

Totalizando 91 vagas

3 editais de 
mestrado | 92 de mestrado12 editais de 

doutorado

42 de doutorado

15 editais de SELEÇÃO 134 displomas de PÓS-GRADUAÇÃO 
stricto sensu

9 estudantes 
estrangeiros 
diplomados

75 dissertações 
de mestrado 12bolsas de

PIBITI 
ofertadas

32teses de 
doutoradoTotalizando 91 vagas

3 editais de 
mestrado 92 de mestrado12 editais de 

doutorado

42 de doutorado
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Bolsistas PCI
Bolsistas Pós-doc
Estagiários de gestão
Estágios curriculares
Bolsistas IC (PIBIC/PAIC)
Bolsistas PIBITI

34
48
33
08

188
12

323 Bolsistas e estagiários

228 Terceirizados

522 Estudantes de Pós-graduação

504 Servidores

17 Empregados da Eletronorte

1594
Total

• a regularização da 
situação de trabalho 
remoto e afastamen-
to Covid de todos os 
servidores do Inpa.

Para 2021, os principais 
desafios da Coordenação 
são: executar o Plano de 
Desenvolvimento de Pes-
soas (PDP, antigo PAC) 
com cursos on-line, fortale-
cer a utilização do SISREF, 
realizar a digitalização dos 
dossiês dos servidores 
(contrato já assinado), 
conseguir efetivar a movi-
mentação de profissionais 
para o Inpa e prestar um 
serviço de qualidade de 
forma remota enquanto 
perdurar a pandemia.

Servidores Ativos do Inpa em 2020

Comunidade do Inpa em 2020

Cargo

Pesquisador

Tecnologista

Analista em C&T

Assistente em C&T

Técnico

Coordenador

Agente de Portaria

Total

60

18

11

25

69

2

0

185

89

9

6

46

168

0

1

319

Total

149

57

17

71

237

2

1

504

 em Abono
Permanência

92 (61%)

09 (31%)

06 (35%)

39 (55%)

81 (34%)

-

-

227 (45%)

15GESTÃO DE 
PESSOAS

O NOVO NORMAL REMOTO  
NO SERVIÇO PÚBLICO

O trabalho remoto para todos os servido-
res do MCTI, salvo para as atividades 
consideradas essenciais que não podem 

ser feitas remotamente, trouxe a necessidade de 
adaptação das atividades de gestão do Instituto.  
A nova rotina de trabalho, mesmo em ambiente 
doméstico, permitiu manter o Inpa funcionando.

Em casos específicos, houve uma sobrecarga de  
algumas unidades e servidores, pois ela já existia 
antes, em função do quadro de servidores efetiva-
mente reduzido (ver gráfico). O ano fechou com um 
total de 504 servidores, sendo 149 pesquisadores.

Com o isolamento social imposto pela pandemia, 
o problema tonou-se mais agudo, em função 
da baixa qualificação no uso de tecnologias da 
informação e comunicação de uma parte dos 

servidores que ficaram, portanto, com limitações 
para realizar o trabalho remoto de maneira plena. 

Apesar dos desafios nesse ano atípico, na Coorde-
nação de Gestão de Pessoas (COGPE) foi possível 
avançar em muitas frentes, com destaque para:

• a continuidade de melhoria da versão web 
do Sistema de Gratificação de Desempenho 
e Atividade em Ciência e Tecnologia (GDAC-
T-Web) em parceria com a Cotin;

• a conclusão da primeira parte das avalia-
ções ambientais - laudos de insalubridade 
e periculosidade;

• a implantação da ferramenta digital de 
frequência para servidores e estagiários 
chamada de Sistema de Registro Eletrônico 
de Frequência (SISREF);

Trabalho remoto
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Construção do Centro de 
Convivência do Inpa

Demolidas, as antigas edifica-
ções da Cantina e da Editora Inpa 
dão lugar ao Centro de Convivên-
cia do Inpa, um espaço mais am-
plo e com novas possibilidades 
para trocas de experiência, co-
nhecimento, atividades culturais, 
de lazer e consumo. Em fase final 
de acabamento, com quase 80% 
da obra concluída, a previsão de 
entrega é abril de 2021. O Centro 
possui dois pavimentos e área 
total de 1.219,38 m². Contempla, 
no térreo, um restaurante com 
capacidade para 192 pessoas 
e uma área aberta destinada a 
eventos; no piso superior, esta-
rão a Editora do Inpa, a livraria 
da Editora com capacidade para 
40 pessoas e uma área de con-
vivência. Executada pela WT 
Construções e Comércios Ltda, 
a obra tem um investimento de 
R$ 2.986.457,54.

16OS AVANÇOS NA 
INFRAESTRUTURA  
PARA A CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E 
INOVAÇÕES

Para aumentar a eficiência científica 
e tecnológica, bem como atender às 
necessidades da comunidade Inpa 

e do público externo, importantes investi-
mentos foram realizados. 

Prédio do Laboratório de Pesquisas em 
Recursos Hídricos

Em maio de 2020, foi concluída a adequação 
e modernização Laboratório de Pesquisas 
em Recursos Hídricos, prédio com área 
total construída de 497,64 m2. Foram feitas 
melhorias nas salas dos pesquisadores e 
laboratórios de química ambiental, incluin-
do laboratório de química da água e de 
bacteriologia, laboratório de hidrologia, entre 
outros. A obra foi financiada pela Samsung 
Eletrônica da Amazônia, no âmbito do Pro-
jeto IETÉ, no valor de R$ 604.623,59.

Novas edificações
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Adesão à plataforma GSuite para uso 
institucional

Em um esforço conjunto da Cotin, o Inpa 
agora faz parte do programa GSuite for 
Education, que permite a instituições de 
ensino e pesquisa utilizar e usufruir de um 
pacote de benefícios GSuite, com ferra-
mentas de produtividade desenvolvidas 
para o ensino e a aprendizagem. Adesão 
ao programa não gera custos para a insti-
tuição e entre os benefícios, destacam-se:

• E-mail para toda a instituição com o 
Gmail a partir do domínio Inpa.gov.br;

• Colaboração com o Google Sala de 
Aula;

• Videoconferência e chamada de voz;

• Criação de documentos, planilhas, 
apresentações e formulários;

• Armazenamento ilimitado em nuvem;

• Suporte 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, por telefone, e-mail e on-line.

A implantação será planejada em 2021.

Outsourcing de impressão

A vantagem do serviço de Outsourcing de impressão é 
que além de baratear o custo, retira do Inpa a necessidade 
de se preocupar em fazer aquisição de impressoras no-
vas, material de consumo o que acarreta a preocupação 
do descarte desse material e de novos bens depois que 
ficarem obsoletos e evita ter que contratar uma empresa 
para garantir a manutenção dos equipamentos.

Incidentes de segurança

Em novembro houve ataques aos sistemas e serviços 
mantidos pelo Governo Federal, com maior destaque para 
os incidentes no Ministério da Saúde e do Judiciário (STJ).

A partir desse incidente e com a coordenação da Se-
cretaria de Governo Digital e órgãos como a Polícia 
Federal, Serpro e Gabinete de Segurança Institucional 
da Presidência da República, foi feita uma força tarefa 
para mitigar incidentes semelhantes em outros órgãos 
da APF e também corrigir as falhas que foram exploradas 
pelos atacantes anteriormente.

A Cotin realizou ajustes, atualizações e bloqueios para 
evitar que esses incidentes ocorressem nos sites e 
sistemas que administramos. As correções impediram 
qualquer incidente no Inpa.

Treinamento para implantação do novo Firewall
Aquisição de Firewall Corporativo

Em janeiro de 2020 foi recebida 
a solução de segurança de redes, 
composta por firewall corporati-
vo e multifuncional, para prover 
segurança e proteção da rede de 
computadores. Esta aquisição faz 
parte do plano de modernização da 
rede de computadores prevista no 
Plano Estratégico de TIC – PETIC 
2017-2020 institucional e no Plano 
Diretor de TIC – PDTIC 2019-2020, 
correspondente ao investimento de 
R$ 570.000,00.

No período de 11 a 13 de fevereiro 
de 2020 foi realizado o treinamento 
para implantação do novo Firewall, 
que ocorreu no laboratório instala-
do no Inpa campus-V8, com carga 
horária de 30h, e investimento de 
R$ 20.000,00.

Os avanços na infraestrutura para a Ciência, 
Tecnologia e Inovações

Treinamento para implantação do novo Firewall

Aquisição de Firewall
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de manutenção, limpeza e reparo, dentre outros, 
para manter as instalações das Unidades de 
Pesquisas do Inpa em boas condições de uso. 
Também foram mantidas as solicitações de com-
bustível para uso em grupo gerador de energia e 
motor de popa/canoas – para realizar traslado de 
pesquisadores, estudantes e grupos de pesquisa, 
equipe de limpeza e equipe de manutenção até 
os flutuantes, que são conduzidos pelos Técnicos 
das Bases Flutuantes. Com uso de botes/lancha 
a Diser também realiza atividades de fiscalização 
na Base Alto Cuieiras.

Foi elaborado um relatório com adequações ne-
cessárias para o retorno gradual dos servidores 
desta divisão, bem como os pesquisadores e es-
tudantes, seguindo os protocolos do MCTI e OMS 
e, o mesmo enviado a Coordenação do Inpa, para 
que as autorizações de entrada e permanência 
nas dependências das unidades de pesquisas 
continuem sendo permitidas.

Quanto aos vigilantes, o serviço normal com 
ronda não foi interrompido. No serviço de ronda 
ainda foram encontradas clareiras dentro da Re-
serva Ducke próximas de um igarapé. Os vigilan-
tes acionaram a polícia, sempre que necessário, 
e retiraram os invasores do local.

A Diser destaca como limitação que eventual-
mente comprometem o exercício de suas compe-
tências a questão da necessidade de aumento do 
efetivo de vigilantes para as bases de pesquisas, 
Manutenção e aquisição de motor de popa e 
botes de alumínio; Manutenção do sistema de 
radiofonia e aquisição de novos equipamentos 
para as bases de pesquisas; Contratação de 
serviço de cercamento e georreferenciamento 
das bases de pesquisas e melhorias nos postos 
de vigilância e realizar processo de contratação 
de empresa especializada em embarcação de 
porte médio para traslado de servidores para as 
várias bases de pesquisas do Inpa no meio fluvial.

Ainda que a Diser tenha cumprido com suas 
atividades, a Divisão ressaltou que a questão da 
segurança e vigilância das reservas ainda está 
muito longe de atender as necessidades. Com a 
redução do quadro de vigilância, o número de si-
nistros aumentou, significativamente, colocando 
em risco a segurança, tanto dos pesquisadores e 
estudantes que desenvolvem suas atividades de 
pesquisas nas unidades, quanto dos próprios se-
guranças que ainda fazem a guarda nas reservas. 
No entanto, o aumento de efetivo de segurança 
depende de aumento de recursos orçamentários 
ao Inpa, o que não ocorreu em 2020.

Flutuante Catalão

Os avanços na infraestrutura para a Ciência, 
Tecnologia e Inovações

Estações e reservas

A Divisão de Estações e Reservas - Diser é 
responsável pela gestão das Reservas, 
Estações Experimentais, Bases e Flutu-

antes do Inpa, o que inclui executar as ações 
para apoio às equipes de vigilância e servidores 
lotados nas Estações e Reservas, fornecendo a 
alimentação,  botijas de gás GLP e materiais de 
limpeza e higiene. 

Devido às medidas de proteção para enfrenta-
mento da emergência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente do coronavírus 
(Covid-19), as autorizações de acesso às unida-

des foram exclusivamente para realizar  pequisa e 
coleta de dados relacionados ao desenvolvimen-
to destas atividades, que são consideradas um 
serviço essencial. Portanto, foi feito um esforço 
dirigido a manter o apoio logístico às atividades 
relacionadas ao desenvolvimento da pesquisa 
científica, sem  interrupção.

Ao longo do ano, embora tenha havido algumas 
dificuldades, a Diser continuou a se deslocar duas 
vezes por semana para realizar fiscalização e a 
limpeza das áreas junto a equipe de colaborado-
res, e deu andamento às solicitações de serviços 

Aquisição de Equipamentos

• 09 e scanners de mesa, no valor de R$ 
12.573,00, e 01 impressora de crachá em pvc, 
no valor de R$ 15.700,00. A impressora permi-
tirá ao  Serviço de Recursos Humanos do Inpa 
confeccionar a identificação funcional para 
seus servidores, estagiários e outros colabo-
radores. A aquisição da impressora melhora a 
segurança por meio de um controle de acesso 

mais eficiente às instalações do Inpa, com 
cada colaborador devidamente identificado;

• 140 computadores tipo desktop ultracom-
pacto, no valor de R$ 525.000,00. A Cotin 
integrou a equipe de planejamento de con-
tratação, realizando o Estudo Técnico Preli-
minar (ETP) e avaliação das propostas das 
empresas pré-candidatas.

Base Alto Cuieiras
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que se dedica à produção de informação, capaz 
de promover maior sustentabilidade ambiental e 
econômica na integração da sociedade com a na-
tureza. Em atendimento ao contrato de prestação 
de serviços nº 30/2020, ela deverá apresentar o 
Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica para o 
Bosque da Ciência, e analisar os cenários e alter-
nativas possíveis para a delegação de serviços de 
apoio à visitação no Bosque da Ciência. O estudo 
deverá amparar a tomada de decisão quanto 
ao oferecimento de serviços melhores e mais 
modernos aos visitantes do Bosque da Ciência.

Outras ações visando a sustentabilidade e o uso 
racional de recursos institucionais

• Implantação do monitoramento de seguran-
ça, com uso de um total de 32 câmeras nas 
principais portarias;

• Mapeamento e numeração dos 177 prédios 
dos campi do Inpa; 

• Elaboração do plano de ação Covid-19 e 
enfrentamento emergencial de saúde for-
necendo máscaras aos servidores, alunos e 
colaboradores;

• Levantamento da frota de veículos inservíveis 
para disponibilização no sistema REUSE;

• Submissão de emendas parlamentares para a 
revitalização dos muros e implementação de 
energia fotovoltaica; Realização de avaliação 
ambiental (dosagem e avaliação quantitativa) 
de agentes físicos, químicos e vibrações para 
compor laudos de insalubridade e periculosi-
dade nas unidades do Inpa.

17AVANÇOS EM 
GESTÃO

Plano Diretor e Planejamento Estratégico do Inpa

Com diálogo e participação coletiva de diversos 
públicos, demos início à construção de impor-
tantes instrumentos de gestão e direcionamento 
estratégico do Inpa para a próxima década. O 
processo de elaboração do Planejamento Es-
tratégico (PDE 2021-2031) e do Plano Diretor da 
Unidade (PDU 2021-2025) está sendo conduzido 
por um Comitê Gestor, e conta com a consultoria 
especializada da Open Educação e Estratégia 
Corporativa. A conclusão dos documentos está 
prevista para o ano de 2021.

A empresa foi contratada para realizar oficinas 
de planejamento estratégico e mentoria com 
gestores e influenciadores do Inpa para fins de 
elaboração do PDE e PDU. O grupo vem atuando 
na discussão e exercício de análise sobre o pre-
sente e como as ações feitas hoje podem impac-
tar no futuro. Neste sentido, discutem uma base 
de atuação estratégica para o Inpa, que inclui o 
Mapeamento das  Competências Essenciais da 
Instituição para a Sociedade, Mapeamento de Ce-
nários (Interno e Externo), Revisão de Referenciais 
Estratégicos (Missão, visão, Valores), Estruturação 
da Cadeia de Valor Institucional, Estruturação do 
Mapa Estratégico Institucional com objetivos 
estratégicos da instituição, Linhas de Atuação Es-
tratégica para Instituição, Portfólio de Programas, 
Projetos e Ações, Painel de Indicadores e Metas 
PIM, Revisão de Indicadores de Desempenho e 
Painel de Contribuição ao Ministério.

Nossa expectativa é a elaboração de um plano 
que analise as principais tendências e o ambien-
te externo, regional, nacional e global da ciência, 
posicionando o Inpa para enfrentar os desafios e 

aproveitar as oportunidades na próxima década. O 
plano deverá incorporar a Inovação e ter o Alinha-
mento com as diretrizes estratégicas e as ações 
do Plano Plurianual (PPA), Estratégia Nacional de 
Ciência, Tecnologia e Inovação (Encti) e os Obje-
tivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), ao 
mesmo tempo que expresse o elevado potencial 
de conhecimento e das expertises vigentes do 
Inpa. Esperamos ainda que seja um plano no 
qual possamos efetivamente contribuir para que 
o Instituto continue exercendo a sua nobre e im-
portante missão para a Amazônia e o nosso país.

Projeto Grandes Vultos

Prorrogação do Projeto Grandes Vultos até 2023, 
depois de dez meses de tratativas junto ao MCTI. 
Iniciado em 2007, o Grandes Vultos do Instituto é 
intitulado oficialmente de Projeto 15P6 - Amplia-
ção e Modernização da Infraestrutura do Inpa para 
o Estudo da Biodiversidade, inovação tecnológica 
e Sustentabilidade dos Ecossistemas Amazônicos 
frente às Mudanças Globais. 

O objetivo do projeto é a modernização e ade-
quação da estrutura de pesquisa do Inpa com 
a construção, ampliação e reformas de prédios, 
da rede elétrica e hidráulica, aquisição de equi-
pamentos, frotas terrestres e fluviais, grupos 
geradores, redes de informática, sistemas de 
gases para laboratórios e tratamento de efluente 
químico, entre outros.

Estudo de Viabilidade Técnica e Financeira do 
Bosque da Ciência

Foi possível concretizar a contratação de em-
presa MAWE Consultoria e Projetos Ambientais, 
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Contratações públicas

A crise provocada pela pandemia da Covid-19 
trouxe mudanças nas contratações públicas, 
especialmente de novas normas para adequa-
ção ao panorama vivenciado. Alguns regramen-
tos se tornaram mais flexíveis, para possibilitar 
contratações mais céleres e eficientes. Houve, 
por exemplo, aumento dos valores de contra-
tações com dispensa de licitação para obras e 
serviços de engenharia de até R$ 100 mil (não 
houve contratação no Inpa nessa modalidade) 
e de outros serviços e compras de até R$ 50 
mil (ver quadro). 

Entre as normativas, destacam-se a Lei 
nº  13.979, de 6 de fevereiro de 2020 (Lei do 
Coronavírus), que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente da pandemia do novo coronavírus, 
e a Lei nº 14.065, de 30 de setembro de 2020, 
que trouxe adequação dos limites de dispensa 
de licitação, durante o estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 
6, de 20 de março de 2020. 

Mesmo com as adequações em normativas 
nas compras públicas, alguns dos processos 
licitatórios sofreram os impactos, em razão 
da pandemia da Covid-19 e em decorrência 
do atraso na liberação de parte dos recursos 
orçamentários do Instituto. Desta forma, a 
execução da LOA 2020 correspondeu a apro-
ximadamente 96% do orçamento recebido. 
O recurso devolvido refere-se basicamente 
a saldos de licitações ocorridas no final do 
exercício de 2020.

Contratações até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - para outros serviços e compras

Objeto Valor

Aquisição de máscaras e termômetros para prevenção da Covid-19 R$ 10.674,92

Aquisição de carimbos R$ 9.878,00

Implantação de câmeras nas portarias e manutenção de cancelas (32 Câmeras: sendo todas no 
modo noturno com tecnologia low light, em alta resolução + 07 Monitores de 14 polegadas)

R$ 49.232,32

Confecção de medalhas Rio Negro e medalhas Warwick Kerr R$ 45.000,00

Aquisição de equipamentos de proteção individual R$ 19.081,70

Contratação de empresa para prestação dos serviços de produção, divulgação, filmagem, 
gravação, edição e finalização das sessões diárias da 17ª Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia do Inpa

R$ 29.950,00

Contratação de Pessoa Jurídica para a realização de Estudo de Viabilidade Técnica e 
Econômica para o Bosque da Ciência, localizado no Campus I do Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia

R$ 33.518,00

Contratação de empresa especializada em elaboração de projeto executivo para instalação 
de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) para atender a demanda do Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia – Inpa, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste instrumento e em seus anexos

R$ 39.670,00

18ORÇAMENTO 
E EXECUÇÃO 
FINANCEIRA

Para 2021, o Inpa terá R$ R$ 29.762.239,00, 
conforme o Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (PLOA), no qual estão contidas as 

receitas e despesas que o governo pretender re-
alizar. O valor, se permanecer, será 14% a menos 
que o orçamento aprovado na Lei Orçamentária 
Anual (LOA) de 2020. 

Até então o orçamento se mantinha, nos últimos 
anos, numa média de R$ 35 milhões, que são 
destinados primordialmente para a manutenção 
básica da infraestrutura da Instituição (energia 
elétrica, vigilância, limpeza e conservação etc.), 
que demanda um volume orçamentário conside-
rável. Para 2021 (PLOA) correspondente a 71%, 
para mantê-la. Os outros 29% serão aplicados 
nas atividades finalísticas de pesquisas. 

O planejamento realizado pela Administração 
para o ano de 2020 foi fortemente afetado pela 

pandemia da Covid-19, doença causada pelo 
novo coronavírus (Sars-Cov-2), o que vem refle-
tindo também no ano que se inicia. Para o exer-
cício 2020, a LOA aprovou um orçamento de R$ 
34.607.256,00, com limite para empenho no valor 
de R$ 34.627.256,00, dada a descentralização de 
um crédito suplementar de R$ 20.000,00 pelo 
MCTI ao Inpa para apoiar a realização da 17ª Se-
mana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT. 

No entanto, para manter a infraestrutura funcio-
nando, sem alterar o valor total supracitado, o 
Inpa teve o aporte de recursos de outras Ações 
Orçamentárias (Ecossistema, Capacitação), Pro-
jeto Orçamentário (Grandes Vultos) e de Natureza 
de Despesa (Capital para Custeio), que somaram 
mais R$ 3.086.307,00 na ação da Administração. 
O valor é oriundo de remanejamento de recursos 
das ações citadas acima, por ocasião das cha-
madas rodadas de créditos junto ao MCTI. 
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Orçamento do Inpa
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Administração

ECO

LBA

Grandes Vultos

Orçamento e Execução Financeira

Parceria Coadi - CAPF 

A Coadi destaca o apoio recebido da Coorde-
nação de Acompanhamento de Processos 
e Formalização de Atos Administrativos 
- COAPF na interlocução junto à Advocacia-
Geral da União (AGU), nosso órgão jurídico 
constitucional, e nas manifestações próprias 
em casos permitidos, como dispensas e ine-
xigibilidades de licitação de pequeno valor e 
nos casos de pareceres referenciais emitidos 
pela AGU, que permitem a atuação prévia do 
Instituto sem que seja necessário o envio do 
processo ao órgão jurídico, desde que  aten-
didas as orientações do parecer referencial 
aplicável ao caso concreto.

No exercício de 2020, destacam-se as seguin-
tes contratações:

• Aquisição álcool em gel 70%, sabonete 
líquido e dispensers para a instalação em 
todos os prédios do Instituto;

• Aquisição de máscara de algodão e termômetros 
para prevenção da Covid-19;

• Implantação de câmeras nas portarias (32 
Câmeras: sendo todas no modo noturno com 
tecnologia low light, em alta resolução + 07 Mo-
nitores de 14 polegadas);

• Contratação da empresa de Inventário Patri-
monial;

• Aquisição de computadores;

• Aquisição de produtos químicos e aquisição de 
equipamentos de laboratório (incubadora de CO2 
e leitora de microplaca);

• Aquisição de capela para ácido perclórico;

• Aquisição de extintores;

• Contratação de empresa para estudo de viabili-
dade técnica e econômica do Bosque da Ciência;

• Contratação de empresa para elaboração de 
Projeto Executivo para implementação da ener-
gia fotovoltaica no Inpa.

80 81



Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
Relatório Anual 2020

trospectiva de 2020, foram realizadas 17 lives 
com diferentes temas e com pesquisadores de 
diversos lugares para além de Manaus, sempre 
contando com a interação do público. Dessas 
lives criaram ainda três rodas de conversa, para 
discutir assuntos mais amplos e de interesse do 
grande público. Foram os seguintes os temas:

• Jovens cientistas e suas contribuições 
sobre a pandemia da Covid-19;

• Manejo de recursos alimentares e 
protagonismo feminino nas comunidades 
tradicionais;

• Ciência Negra: As potencialidades da 
equidade racial para a produção do 
conhecimento.

Em dezembro o CCC foi convidado a participar 
de uma mesa redonda realizada pelo I Encontro 
CFT, para compartilhar a  experiência que acu-
mularam sobre a divulgação científica. Todas 
estas iniciativas resultaram no aumento do nú-
mero de seus seguidores nas redes sociais. Para 
2021, a equipe da organização espera continuar 
promovendo palestras e rodas de conversas 
virtuais, tendo como motivação a divulgação 
de ciência, como o primeiro passo para a sua 
popularização e expansão para além dos muros 
da academia. Convidamos você a conhecer 
mais sobre o CCC visitando o canal do YouTube, 
e também a seguir o grupo pelas redes sociais 
de Instagram [@cienciacomcerteza] e Facebook 
[@cienciacomcertezaInpa].

Inpa de portas abertas: Conhecendo virtualmente os laboratórios da Instituição

19POPULARIZANDO 
CIÊNCIA

O Ciência com Certeza (CCC) é um projeto 
de divulgação de ciência idealizado e 
mantido por alunos e ex-alunos da pós-

graduação do Inpa e da Ufam. A ideia começou 
com o anseio desses alunos e jovens pesquisado-
res de trocar informações sobre as suas pesquisas 
com pessoas fora dos seus grupos de trabalho e 
treinar a comunicação científica. O CCC foi inspi-
rado em outras iniciativas que já existiam no Inpa, 
como os Seminários do PDBFF e os Seminários 
da Botânica, tendo como diferencial o protago-
nismo de jovens pesquisadores. Assim, desde 
2016, começou a organizar palestras presenciais 
num formato menos formal, visando a troca e 

discussão de conhecimentos de uma maneira 
mais descontraída. Em 2019, seguindo a deman-
da de pessoas fora de Manaus, passou a filmar 
as palestras e colocá-las no canal do YouTube 
(CienciacomCerteza), e a divulgá-las nas redes 
sociais. Já em 2020, se adaptando ao contexto de 
pandemia, realizou todas as palestras em formato 
de Lives, também pelo canal próprio do CCC. 

Apesar da crise imposta pelo novo coronavirus, a 
equipe do CCC vem conseguindo manter a assi-
duidade e crescer no alcance dos seus conteúdos. 
Desde 2016, o Ciência com Certeza realizou em 
média 15 palestras por ano. Fazendo uma re-

O Ciência com Certeza – uma iniciativa de alunos e ex-alunos de pós-
graduação do Inpa e Ufam
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Um dos destaques foi o “Passeio 
Virtual”, uma série de vídeos curtos 
sobre os principais atrativos do 
Bosque e que foram compartilha-
dos nas redes sociais. A equipe do 
Bosque também participou ativa-
mente da 17ª Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia (SNCT), seja 
coordenando e executando ativida-
des, seja no apoio à condução das 
atividades programadas pelo Inpa. 
Entre as atividades realizadas pelo 
Bosque destacam-se o Cine Ciência, 
Contação de histórias e oficina de 
recicláveis, Oficina de musicaliza-
ção e a educação ambiental, Peça 
teatral, visita online ao Centro de 
Estudos dos Quelônios da Amazônia 
(Cequa) e ao Lago Amazônico e o 
Sarau: Ciência, arte e os caminhos 
da sustentabilidade. 

2025 ANOS DO 
BOSQUE DA 
CIÊNCIA

Em 2020 o Bosque da Ciência completou 
25 anos, desde sua inauguração em 1º 
de abril de 1995, pelo Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia (Inpa). A criação foi 
uma estratégia de aproximação da ciência com 
a sociedade, para apresentar a importância do 
Instituto na Amazônia e como resposta às ques-
tões ambientais discutidas na Eco-92, realizada 
no Rio de Janeiro.

Acostumados com seus atrativos e trilhas re-
pletas de visitantes, nacionais e estrangeiros, 
em 2020 as atividades de comemoração foram 
diferentes. A campanha “Bosque da Ciência - 25 
anos - Eu faço parte dessa história”, incluindo 
selo e vídeo comemorativos, e programação pre-
sencial foram preparados com muita dedicação, 
no entanto o momento exigiu novas estratégias 
e aprendizagem. As visitas presenciais, projetos 
e ações como palestras, teatros, shows e expo-

sições, tiveram que ser transferidos para o am-
biente virtual, por conta da pandemia de Covid-19. 

Foi um ano atípico para os servidores, população 
e até mesmo para os animais que vivem no Bos-
que. Mesmo sem visitação, o espaço continuou 
cumprindo sua missão de promover a divulgação 
científica, educação e lazer, e de conservar o frag-
mento florestal, os animais da fauna amazônica 
de vida livre e em cativeiro e seus atrativos, como 
o exemplar da tanimbuca de 600 anos, cotias, 
macacos, peixe-bois, entre tantos outros.

Apesar da suspensão das atividades presenciais, 
em março, durante o ano inúmeros eventos e ati-
vidades foram organizados e oferecidos de forma 
online nas redes sociais do Bosque e do Inpa. 
Conversa entre artistas e cientistas, teatro, arte, 
passeio e caminhada foram para outra esfera, para 
manter e até intensificar a conexão com o público . 

ESPAÇO É REFERÊNCIA NA PROMOÇÃO 
DA CIÊNCIA E DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL, 
ESTIMULANDO O INTERESSE DOS VISITANTES 
PELA CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.
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25 Anos do Bosque da Ciência

O Bosque também participou da campanha “Um dia no 
Parque” e do “Dia do Inpa no MNCTI”, realizada em 29 de 
outubro que contou com uma visita virtual ao parque, tea-
tro de fantoches ”Os Leishmaníacos na caça do mosquito 
tatuquira” e a ação “Delivery do Bosque”, com a entrega de 
kits de educação ambiental na frente do parque para a popu-
lação manaura, respeitando as recomendações sanitárias.

Já em novembro ocorreu a Semana de Ciência e Tecnologia 
do Estado do Amazonas, que incluiu a elaboração de vídeos 
sobre o Bosque, apresentação do livreto com linguagem 
acessível “Por que cuidar da floresta?” e ações educativas 
com a equipe de educação ambiental.

No decorrer do ano também foram realizadas atividades 
de rotina, como reuniões com equipes, manutenção de 
atrativos e instalações, regularização dos prestadores de 
serviços, além de contratação de estudo de viabilidade 
econômica e financeira para delegação de serviços e ela-
boração de Plano de Retorno da visitação.

Outro destaque de 2020 foi o início do projeto “O Bosque 
da Ciência como laboratório para fortalecer a educação 
básica em ciências na Amazônia”, financiado no âmbito do 
Programa Ciência na Escola (PCE), do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O PCE 
faz parte de um compromisso do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações (MCTI) e outras instituições pelo 
aprimoramento do ensino de ciências na educação.

Em virtude da pandemia, o planejamento do projeto foi ajus-
tado para realização de atividades virtuais, tais como revisão 
bibliográfica e análise de informações existentes, criação de 
banco de informações, reuniões de equipes, desenvolvimento 
de aplicativo-piloto para visitantes, realização de visitas virtuais 
com informações e curiosidades sobre o local, realização da 
ação “Delivery no Bosque”. 

Para 2021, entre as principais expectativas da equipe estão a 
reabertura do Bosque, respeitando as orientações sanitárias 
e garantindo a segurança dos colaboradores e visitantes, e o 
desenvolvimento e implementação do Programa de Educação 
Ambiental, que inclui a elaboração de materiais educativos, 
realização de curso de formação de professores e capacitação 
de estagiários, lançamento do aplicativo do Bosque da Ciência.

86 87



Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
Relatório Anual 2020

...descobrem nova espécie de sapo em Manaus - Arlequim Manauense

A pesquisadora Albertina Lima e seus orientados 
do Doutorado em Ecologia do Inpa, Rafael Jorge 
e Miquéias Ferrão (egresso, atualmente pós-doc 
em Harvard University) descobriram uma nova 
espécie do gênero Atelopus das terras baixas da 
Amazônia Central, na região de Manaus-AM. O 
sapinho Arlequim Manauense (Atelopus manauen-
sis) de 21 mm, em média, já “nasceu” ameaçado 
de extinção devido às interferências humanas. 
Antes de sua descoberta, a espécie era frequen-
temente confundida com Atelopus pulcher e / ou 
Atelopus spumarius (sapo stubfoot Pebas), devido 
às suas semelhanças externas - embora essas 
espécies estejam distribuídas no Peru e Equador, 
ao invés do Brasil.

...revisitam migrações de peixes no Careiro

Após 35 anos da realização da pesquisa para o 
mestrado na localidade Paraná do Rei, na Ilha do 
Careiro, a pesquisadora Cristina Cox voltou a es-
tudar as migrações laterais do local, na orientação 
da dissertação de Bárbara França, mestranda do 
PPG-BADPI. O objetivo é verificar se as espécies 
migradoras de peixes (sardinhas, pacus, jaraquis, 

entre outras) e a intensidade do vento são as mes-
mas do passado, devido ao aumento da população 
na região e à pressão da pesca de 1985-86 até os 
dias atuais. Em visita ao Paraná do Rei, as primei-
ras impressões são de que a localidade não teve 
grandes mudanças, mas a vida sim. O vai e vem de 
jovens pilotando motores rabetas mostram isso.

21QUANDO NÃO 
ESTÃO EM SUAS 
SALAS, NOSSOS 
PESQUISADORES...

...estão em Lives

As Lives explodiram durante a pandemia de 
Covid-19. Cantores, empresários, governantes, 
cientistas e muitos outros segmentos recorre-
ram para as transmissões ao vivo em vídeo. Os 
pesquisadores do Inpa seguiram a tendência e 
se reinventaram. De suas casas debateram nas 
mídias sobre As contribuições da pesquisa para 
o desenvolvimento da Amazônia, Ameaças à 

Amazônia, Inovação, Meio Ambiente e Susten-
tabilidade,Caminhos para sociedades susten-
táveis, Importância da biodiversidade para as 
pessoas, Impactos do isolamento para a saúde 
mental, Inteligência artificial e dezenas de outros 
temas. Informação, orientação, visitas e passeios 
virtuais, interação e espontaneidade foram bem 
presentes por aqui.
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...resgatam Gavião-real

Ameaçados de extinção (vulneráveis), os ga-
viões-reais continuaram na ‘mira do homem’. 
Pesquisadores que atuam no Projeto Harpia 
atuaram no resgate de cinco animais, sendo 
dois no Amazonas, dois em Roraima e um no 
Acre. No Amazonas um gavião-real alvo de 
disparos veio à óbito, apesar dos esforços da 
equipe do Centro Triagem de Animais Silves-
tres (Cetas/Ibama), Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (Icmbio) 
e clínica veterinária voluntária, enquanto um 
filhote, que recebeu ajuda da equipe do Zooló-
gico do Cigs, sobreviveu. No Amapá, a equipe 
começou a monitorar o primeiro ninho ativo 
com a presença de filhote. O Projeto Harpia 
é uma rede de apoio pela conservação da 
espécie de âmbito nacional e que nasceu no 
Inpa, em 1997.

A pesquisadora Noemia Ishikawa foi responsável 
pelo projeto “Aldevan Baniwa: Semeando histórias 
indígenas na Amazônia”, um dos dez finalistas 
do Prêmio Jabuti, categoria Inovação, Fomento à 
leitura. O Projeto Aldevan Baniwa busca realizar 
conexões entre saberes tradicionais e saberes 
da academia científica, fortalecer as línguas indí-
genas e valorizar a biodiversidade da Amazônia 
por meio de publicações e distribuições de livros 
infantis e técnico-científicos em diversas línguas 
indígenas e não indígenas. Aldevan Baniwa, in-
felizmente, faleceu em abril em decorrência da 
Covid-19. Ele é um dos autores do livro Brilhos na 
Floresta, obra que deu início ao projeto finalista do 
mais tradicional prêmio literário do Brasil, escrito 

junto com Ishikawa, a pesquisadora do Inpa Ana 
Carla Bruno e o professor da Universidade de kyoto 
Takehide Ikeda. O livro é traduzido nas línguas por-
tuguesa, inglesa, japonesa e indígenas (Nheengatu 
e Tukano) e foi distribuído em 40 comunidades da 
Calha do Rio Negro, Tiquié e Ualpés. Em 2020, o 
livro foi traduzido ainda para Guarani e Caingan-
gue, em parceria com estudantes da Universidade 
Estadual de Londrina (UEL) e de uma professora 
da Terra Indígena Apucaraninha, pós-graduada em 
Língua Portuguesa pela UEL. A bióloga Ishikawa 
é londrinense e egressa da UEL.

Quando não estão em suas salas,  
nossos pesquisadores...

...semeiam histórias indígenas e tornam-se finalistas do Prêmio Jabuti
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...estudam dormitório com 300 mil andorinhas no Rio Negro

Nos últimos dois anos, o pesqui-
sador Mario Cohn-Haft e duas alu-
nas de Ecologia (Jessica Oliveira 
e Eliene Arruda) acompanham um 
espetáculo da natureza. Cerca de 
300 mil andorinhas migratórias 
vêm dormir numa ilha de igapó, 
no meio do rio Negro, próximo a 
Manaus. Todas as noites entre 
janeiro e abril, uma nuvem enorme 
de andorinhas se forma acima da 
ilha, bem na hora do pôr sol. De 
repente começa a chover andori-
nhas do céu para dentro das co-
pas das árvores, que nessa época 
parecem moitas saindo de dentro 
da água. Os estudos avaliam a 
importância desse dormitório 
para a migração intercontinental 
das andorinhas e a contribuição 
de suas fezes para o ciclo de nu-
trientes da região.

Quando não estão em suas salas,  
nossos pesquisadores...

...emprestam o nome para batizar novas espécies

Mosca Pauximyia oliveirai

O Entomólogo Marcio Luiz Olivei-
ra, pesquisador do Inpa, recebeu 
uma homenagem com seu sobre-
nome na nova espécie de mosca 
Pauximyia oliveirai. Ele coletou 
a espécie em 2017 no Pelotão 
Especial de Fronteira Querari, do 
Exército Brasileiro, em São Gabriel 
da Cachoeira-AM. A mosca inte-
gra a família de moscas pequenas 
Odiniidae, que possui 18 espécies 
agrupadas em sete gêneros no 
Brasil. A distinção foi descrita 
na revista Zootaxa, com o artigo: 
Pauximyia, um novo gênero de 
Odiniidae (Diptera: Acalyptratae) 
com descrição de duas novas 
espécies no Brasil.

Árvore Pouteria kossmanniae

A pesquisadora do Inpa, Isolde 
Dorothea Kossmann Ferraz, foi 
homenageada com o nome de 
uma nova espécie arbórea da 
Amazônia Central, a Pouteria 
kossmanniae (Sapotaceae). 
A espécie tem, em média, 
árvores com 17 a 22 metros 
de altura, e obteve o status 
preliminar de conservação 
“Em Perigo”. Isolde é bióloga 
com doutorado em fisiologia 
vegetal, atuando na área de 
ciências florestais, com ênfase 
em sementes florestais. Dedi-
ca grande parte de seu tempo 
ao estudo da morfologia de 
frutos, sementes e mudas de 
várias plantas da Amazônia.
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Instagram @Inpa_mctic
Seguidores: 8.086 seguidores
Publicações: 145 publicações
Curtidas: 22.588 curtidas

Destaques

1. Vídeo Somos o Inpa, somos a 
Amazônia (2692 Visualizações 
e 21 comentários)

2. Faço ciência na Amazônia 
- Andorinha Azul (1272 
Visualizações e 12 comentários)

3. Gravidez da Peixe-boi Baré (843 
Visualizações e 27 comentários)

Mídias Sociais do Inpa

Facebook /Inpa.mctic
Seguidores: 20.541 seguidores
Publicações: 248 Publicações
Curtidas: 10.173
Pessoas alcançadas: 310.195

Destaques

1. Os pesquisadores do Inpa Philip 
Fearnside e William Magnusson 
estão na lista dos 100 mil cien-
tistas mais influentes do mundo 
(22.000 Engajamentos)

2. Inscrição no Processo Seletivo 
para o Curso de Mestrado do 
Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Biológicas – Entomolo-
gia (13.800 Engajamentos)

3. Inscrição para mestrado no 
Programa de Pós-graduação em 
Agricultura no Trópico Úmido 
(7.600 Engajamentos)

22#NOTÍCIAS

Com boa parte dos públicos de interesse da Insti-
tuição em casa para proteger a saúde, ampliamos 
a conexão virtual com servidores, estudantes e 
demais colaboradores, bem como com o públi-
co externo. A colaboração nos possibilitou ser 
produtivos e obter resultados satisfatórios para 
manter a comunidade internada informada e dar 
retorno ao cidadão sobre a ciência, a formação 
de recursos humanos e a socialização do conhe-
cimento realizados pelo Inpa. 

Veja alguns destaques, com base no impacto 
da matéria/veículo e da postagem.

Site Institucional portal.Inpa.gov.br
90 notícias
168 imagens (fotos, banners)

A pandemia da Covid-19 exigiu adaptações 
e aprendizagem contínuas num ano de 
tantas incertezas. O período impôs desa-

fios à Comunicação do Inpa que, com compro-
misso e parcerias, conseguiu no “novo normal” 
dar visibilidade às pesquisas e diversas ações 
do Instituto para a sociedade, especialmente 
nas redes sociais, onde mais crescemos em 
alcance de público. Quase dobramos o número 
de seguidores do Instagram e chegamos pró-
ximos de triplicar a quantidade de inscritos no 
canal do YouTube.

Destaque

Pesquisa publicada na Scien-
ce aponta que a inclusão dos 
sistemas aquáticos no planeja-
mento da criação de Unidades 
de Conservação aumenta em 
600% a qualidade de conserva-
ção da biodiversidade de uma 
região, enquanto que diminui 
em apenas 1% a conservação 
das espécies terrestres. Jan-
sen Zuanon e Neusa Hamada 
do Inpa, além de pesquisado-
res do Museu Paraense Emílio 
Goeldi (Brasil) ,  da Europa, 
EUA e da Austrália assinam o 
estudo.
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Destaques

451 notícias – a maioria foi publicada na Internet.

Expedição científica registra fauna de uma das 
regiões mais biodiversas da Amazônia/ National 
Geographic Brasil / Fernanda Werneck responsá-
vel pela equipe de anfíbios e répteis

Boto-cor-de-rosa ganha fôlego com prorrogação 
da moratória de pesca/ Mongabay/ Vera da Silva 
destaca a necessidade de ter melhores informa-
ções sobre a prática da pesca

Hidrelétricas na Amazônia causam mortandade 
maciça de árvores adaptadas à vida submersa / 
Folha de São Paulo/ Angélica Resende e Jochen 
Schöngart explicam pesquisada publicada na 
revista New Phytologist sobre as áreas de matas 
mais afetadas pela usina hidrelétrica de Balbina

Uma aventura na Amazônia, a maior floresta do 
planeta / Globo Repórter/TV Globo Mario Cohn-
-Haft fala sobre o uirapuru

Visibilidade na Imprensa (Sites/portais, Jornais, TV, Rádios, Revistas)

#notícias

Twitter @Ascom_Inpa
Seguidores: 8.114 seguidores
Publicações: 57 Publicações
Curtidas: 727 curtidas

Destaques

1. Vídeo do Dr. Mario Cohn-Haft 
convidando para o Dia do Inpa 
(843 Visualizações)

2. Vídeo da Dra. Lucia Rapp convi-
dando para o dia do Inpa  
(413 Visualizações)

3. Vídeo da Sabrina (CEQUA) con-
vidando para Live do dia do Inpa 
(386 Visualizações)

Youtube /AscomInpa
Inscritos: 1.764 Inscritos (+ de 
1.000 inscritos só em 2020) 
Publicações: 61 Publicações
Total de Visualizações: 60.126

Destaques

1. Portas Abertas: Conheça o 
Laboratório de Micologia do 
Inpa (421 Visualizações)

2. Sarau | Ciência, arte e os 
caminhos da sustentabilidade 
(417 Visualizações)

3. Live do Bosque | Um Dia no 
Parque – Conhecendo o Bosque 
da Ciência (350 Visualizações)
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#notícias

Estudo do Inpa em parceria com a USP investiga 
ocorrência de vírus letal para botos/ Portal A 
Crítica/ Daniela Mello e Vera da Silva explicam 
a pesquisa

Teremos um novo colapso’: cientistas alertam 
que dados da Covid-19 em queda podem saltar 
após relaxamento de medidas de isolamento 
em Manaus/ G1 AM/ Doutorando do Inpa Lucas 
Ferrante integra grupo de cientistas que emitiu 
nota sobre riscos de um novo colapso na saúde
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Saiba mais

Quer saber um pouco mais 
sobre as soluções do Insti-
tuto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia (Inpa) para o 
desenvolvimento sustentável 
da Amazônia?

23OLHANDO PARA 
O AMANHÃ

Este é um ano pra ficar na memória, pois 
fomos buscar na ciência a esperança de 
dias melhores. Nossa responsabilidade 

em contribuir com o conhecimento sobre a 
Amazônia está estampada em nossa missão 
institucional. O Inpa está, há décadas, na van-
guarda da pesquisa para entender o funciona-
mento da floresta amazônica e desenvolver 
ciência e tecnologia para o desenvolvimento 
sustentável da região. Dentre nossos valores 
e compromissos estão a busca pelo bem-es-
tar social, o respeito pela sociodiversidade e o 
desenvolvimento econômico que mantenha a 
floresta em pé. 

No meio da maior floresta tropical do mundo, 
mas na periferia de um Brasil abalado, envia-
mos sopros de inovação e de mudança. Nos 
adaptamos, como os mais aptos fazem, já nos 
ensina a teoria da evolução. Somos sobrevi-
ventes. Nossa Manaus, cidade que nos abriga 
com carinho, esteve nos noticiários do mundo 
todo, o epicentro de uma tragédia que assume 
novos contornos todo dia. No meio de uma cri-
se planetária, fizemos ciência e disseminamos 
conhecimento, certos de que essa é a saída 
para dias melhores.

O Inpa mudou. Com a pandemia adquirimos 
novos hábitos e todos estamos torcendo 
para voltarmos ao normal dentro daquilo que 
passamos a chamar de “novo normal”. Mas a 
dúvida permanece: até quando estes novos 
hábitos se sustentam com a retomada das 
atividades? Algumas mudanças não serão 
passageiras. Desenvolvemos novas formas de 
estar conectados, aprendemos, nos debruça-

mos em reuniões virtuais e presenciais sobre 
planejamentos (estratégicos, operacionais, de 
continuidade de ações essenciais), e execu-
ções de ações previamente planejadas. E, pelo 
caminho, fomos encontrando nosso papel, de 
solidariedade, de ser referência, de orientar, de 
publicar. Não há futuro para a Amazônia longe 
da ciência, e como especialistas que somos 
no sistema mais biodiverso, mais complexo, 
mais intrigante, saberemos definir e posicionar 
o Inpa diante das expectativas da sociedade.

Nos pusemos a pensar um Inpa melhor. Além 
de mais produtivo, mais inclusivo, mais colabo-
rativo, mais paciente, mais acolhedor. Lança-
mos as bases para o Planejamento Estratégico, 
a revisão do Regimento Interno, a organização 
de novas práticas laborais, a ação afirmativa 
que se introduz e veio para ficar. Chegamos 
mais longe, com as tecnologias da comunica-
ção a favor da popularização do conhecimento 
científico e do posicionamento institucional 
em vários fóruns de discussão. Aprendemos 
muito. E soubemos acomodar a diversidade 
que compõe nosso Instituto, mas que pode 
ser ainda maior.

É preciso olhar pro futuro, com esperança. 
Nosso papel na construção dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável para a Amazônia 
é inequívoco, e estaremos prontos. A nossa 
trajetória científica de mais de seis décadas 
na Amazônia mostra isso:  temos contribuído 
dia a dia com conhecimento, soluções e capa-
cidades que podem gerar mais renda, oportu-
nidades e riquezas e reposicionar nossa região 
nos planos do País que queremos ter e viver.
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HOMENAGENS 
(IN MEMORIAM)

NOME DO SERVIDOR

Sandra Maria Silva e Silva

Adenauwer Ferreira Góes

Celeste Mutuko Nakayama

Externamos nossa homenagem a todos vocês que parti-
ram durante o ano de 2020, mas em vida nos deixaram 
um legado de apoio e contribuições técnicas, científi-

cas, tecnológicas e de inovação na Amazônia. Partilhamos 
anos de convivência com vocês. Juntos servimos à coisa 
pública, enfrentamos desafios, aprendemos e continuamos 
a caminhada. Muito obrigado e descansem em paz! 

24APOSENTADOS 
NO ANO

NOME DO SERVIDOR CARGO

Adilson Rodrigues Dantas Técnico

Arnoldo Oliveira de Souza Assistente em C&T 

José Geraldo Martins Dos Santos Assistente em C&T

Edmilson dos Santos Bezerra Técnico

Ednelson Ferreira Barauna Técnico

Efrem Jorge Gondim Ferreira Pesquisador

Iracy Maria da Silva Cruz Assistente em C&T

Jairo Estevam Pereira Assistente em C&T

João Francisco Palmeira Vieira Técnico

José Murilo Ferraz Suano Tecnologista

José Olegário Silva Filho Técnico

Jucilene Coelho da Silva Assistente em C&T

Marcos Makiyama Técnico

Maria de Fátima Figueiredo Melo Pesquisadora

Niwton Leal Filho Pesquisador

Roberto Monteiro de Oliveira Analista

Sidineia Aparecida Amadio Pesquisadora

Waldir Bitar França Técnico

Agradecemos a cada servidor (a) por sua trajetó-
ria profissional no Inpa, dedicação e pelos seus 
relevantes serviços prestados à sociedade por 

meio deste Instituto. Você nos ajudou a escrever uma 
história de reconhecido saber científico sobre a vida na 
Amazônia e a buscar soluções para o desenvolvimento 
sustentável da região. Desejamos boa sorte e muita 
saúde em sua nova fase da vida!!!
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28.05.1969 
Criação do Projeto de Estudos de 
Áreas Alagáveis Amazônicas através 
do convênio bilateral com a 
Sociedade Max-Planck da Alemanha 

Doação de área 
para criação da 

Reserva Florestal 
Ducke

28.11.1962

27.10 a 02.12.1954 
Realização da 1ª Expedição 
ao território de Rio Branco 
(atual Roraima)

Conclusão da construção 
da atual sede conhecida 
como Cidade da Ciência
Final de 1973

1973
Criação do Curso de 
Pós-Graduação da Amazônia 
e um dos primeiros do Brasil 
em Botânica Tropical

Publicação do 
1º Número da Revista 
Acta Amazonica
Abril de 1971

1976
Início o�cial 

do Projeto Flora 
Amazônica Inventário 

Botânico na Amazônia 
(Brasil/INPA e Museu 

Goeldi – NSF/USA)

Início das 
pesquisas com 
o Peixe-boi da 

Amazônia
1974

1979 
Início do atual Projeto 
Dinâmica Biológica de 

Fragmentos Florestais (PDBFF)

Realização de estudos de impacto 
ambiental na instalação de grandes 

represas nos rios da região
1980

Criação do Núcleo de 
Apoio à Pesquisa no Acre

Maio de 1979 

1997
Coccoloba entra para o

 Guinness Book como a maior 
folha dicotiledônea da 

Amazônia

01.04.1995
Inauguração do 

Bosque da Ciência
1994

Implantação do Projeto 
Pequenos Guias do 
Bosque da Ciência

1984
Projeto Fauna - início da 

formação dos atuais acervos de 
vertebrados terrestres no INPA

12.10.2007
Pesquisadores do 
INPA recebem o 
Prêmio Nobel da Paz

1999
Início do 
projeto 
Circuito da 
Ciência

Início do 
Experimento de 
Grande Escala da 
Biosfera-Atmosfera 
na Amazônia 
(Projeto LBA)
1998

Nasce Erê, primeiro peixe-boi 
de água doce reproduzido 

em cativeiro no INPA
1998

Descrição de uma 
nova espécie de 
gol�nho de rio 
Inia araguaiaensis
Janeiro de 2014

1º Gavião-real 
(Harpia harpyja) marcado 
em uma Reserva do INPA
Outubro de 2011 

2013
Programas de pós-graduação do 
INPA subiram de nível no conceito 
da CAPES, colocando-os entre os 
melhores do país em suas áreas

2010
Nasce a 
Incubador
a do INPA

1ª expedição 
cientí�ca para a 
Serra da Mocidade 
em Roraima
2016

2016
1º pesquisador do INPA
 e do Amazonas a receber 
royalties por uma 
invenção - o puri�cador 
de água - Água Box

22.08.2015
Inauguração do 
Observatório da Torre 
Alta da Amazônia 
(ATTO)

2019
Araponga-da-Amazônia 
encontrada na Serra do 
Apiaú entra para Guinness 
Book com o canto mais alto 
emitido entre os animais

Implementa trabalho remoto, 
aulas on-line e fortalece 
defesas e reuniões virtuais
2020

12.12.2019
Egressa da pós-graduação 
em Ecologia conquistou o 
Grande Prêmio CAPES de Tese

Maior reintrodução de 
peixes-bois da história 
(total de 12 animais)
Abril de 2019 

29.10.1952
Publicado Decreto 
de criação do INPA

Implantação do INPA, 
com sede na Praça 
da Saudade em Manaus,
e criação do Herbário
27.07.1954

Inauguração
da Biblioteca, com
acervo do extinto
Museu Botânico
Amazonense
09.11.1954

07.12.1954
Assume a administração 
do Museu Paraense 
Emílio Goeldi por 20 anos



CHEFES   DE
ASSISTÊNCIA INTERMEDIÁRIO DO GABINETE DO INPA

APOIO ADMINISTRATIVO DA COATL 

ASSISTÊNCIA INTERMEDIÁRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA COGPE

ASSISTÊNCIA INTERMEDIÁRIO DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

APOIO AOS PROGRAMAS DE COLEÇÕES E ACERVOS CIENTÍFICOS

CHEFES   DE 
ADMINISTRATIVO DO GABINETE

APOIO ÀS ÁREAS DE VISITAÇÃO

ORÇAMENTO E FINANÇAS

DOCUMENTAÇÃO E ACERVO BIBLIOGRÁFICO

MATERIAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

RECURSOS HUMANOS
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APOIO A PESQUISA EM RORAIMA
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APOIO TÉCNICO
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ENGENHARIA E ARQUITETURA

PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA

PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA DE ÁGUA DOCE E PESCA INTERIOR

PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA, CONSERVAÇÃO E BIOLOGIA EVOLUTIVA

PÓS-GRADUAÇÃO EM CLIMA E AMBIENTE

PÓS-GRADUAÇÃO EM BOTÂNICA

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DE FLORESTAS TROPICAIS

PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRICULTURA NO TRÓPICO ÚMIDO

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENTOMOLOGIA
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Raimundo Gutemberg Fonseca da Rocha

SEÇÕES
Fernando Bernardo Pinto Gouveia
Elias Barros Soares
Silvano da Rocha Coelho
Denis Aguero do Nascimento

NÚCLEOS
Evandro Jose Linhares Ferreira
João Vitor Camargo Soares
Maria Auxíliadora da Silva Costa
Raimundo Cajueiro Leandro
Reinaldo Imbrozio Barbosa

DIVISÕES
Gilma Góes Rodrigues
Rubenildo Lima da Silva
Wallace Loureiro de Souza
Noemia Kazue Ishikawa
Cristina Cox Fernandes
Jacqueline da Silva Batista 
Luiz Antonio Candido
Michael John Gilbert Hopkins 
Niro Higuchi 
Rogerio Eiji Hanada
Rosaly Ale Rocha
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