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Em julho deste ano o INPA comemorou 65 anos de exis-
tência. Nosso Instituto tem conseguido se manter fiel 
à sua missão e visão de futuro, sendo reconhecido pela 

comunidade científica nacional e internacional por suas pesqui-
sas na Amazônia. Nossos cientistas são chamados a contribuir 
em relevantes espaços de construção de políticas públicas 
que possam subsidiar o desenvolvimento verdadeiramente 
sustentável na Amazônia. Nossa rotina de trabalho nos leva a 
lugares onde outros ainda não trilharam, a observar fenômenos 
naturais não descritos, a encontrar seres desconhecidos para a 
sociedade moderna. Espalhados pela Amazônia, enfrentamos 
as tempestades, desafiamos as corredeiras dos rios, subimos 
as montanhas mais inacessíveis, e nos expomos aos elementos 
desta região sem igual. Sabemos o valor da colaboração, do 
trabalho em equipe, da solidariedade e do entusiasmo tradu-
zido numa paixão por aquilo que se faz. Aqui cada um conta 
muito, emaranhados que estamos numa rede de dependências 
e de trabalho duro. Nós do INPA estamos apreensivos, acom-
panhamos em primeira mão as mudanças pelas quais nossa 
Amazônia vem passando, sabemos antes e de maneira mais 
completa, as consequências das ações humanas sobre a re-
gião. Vem de nós, muitas vezes, os alertas sobre a fragilidade 
dos ecossistemas e a necessidade de maior precaução no 
trato com a região. Não podemos prever o futuro, mas nossos 
modelos, pesquisas e análises nos dizem o que está por vir. 
Vivemos tempos de atenção. Estamos a serviço, dedicados a 
construir os caminhos da sustentabilidade, a obter as soluções 
para as demandas sociais, a construir capacidades para suprir 
as necessidades regionais. Um esforço significante vem sendo 
feito por nossa equipe para melhor posicionar o INPA diante da 
nova ética de consumo e maior eficiência no aproveitamento 
de recursos que a cada dia se tornam mais escassos: água 
pura, alimentos, energia, saúde, capital humano qualificado. 
Neste relatório prestamos conta do que estamos fazendo e 
das medidas adotadas para continuarmos a ter orgulho de ser 
da Amazônia! Boa leitura.

Conselho Diretor do INPA
Dezembro de 2019
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Participação em Workshop no âmbito do Climate 
Science for Service Partnership (Workshop 
WCSSP), Inglaterra. O Programa CSSP formado 
pela parceria do INPA, Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe) e do Centro Nacional 
de Monitoramento e Alertas de Desastres 
Naturais (Cemaden), pelo lado brasileiro, com 
um consórcio de diversas instituições e univer-
sidades britânicas liderado pelo Serviço Nacional 
de Meteorologia do Reino Unido (Met Office) 
e financiado pelo Fundo Newton, tem como 
objetivo entender melhor as interações entre a 
Amazônia e o clima global. Na reunião houve o 
entendimento de dar continuidade à colaboração 
científica do programa entre Brasil e Meet Office, 
com o pesquisador Jochen Schöngart como o 
novo coordenador do CSSP pelo lado brasileiro.

Reuniões com representantes de Universidades, 
Fundações e Instituições de ensino e pesquisa 
com FAP local e CAPES com o objetivo de rea-
valiar os cursos de pós-graduação e a disponibi-
lidade de oferta de bolsas no País;

Assinatura de cartas de intenções estabelecendo 
e firmando novas parcerias com a Universidade 
Federal de Mato Grosso, o Museu Paraense Emílio 
Goeldi, o Instituto Evandro Chagas, a Universidade 
Federal de Minas Gerais, a Fundação de Ciência 
e Tecnologia Guamá – FCT Guamá e a Universi-
dade Federal do Oeste do Pará. 

No 1º Encontro de Bioeconomia e Sociobiodi-
versidade, realizado na UEA, o INPA integrou 
a formação de uma rede colaborativa das 
Universidades e Institutos da Amazônia Bra-
sileira para o desenvolvimento Regional com 
Base na economia e Biodiversidade. Esse fato 
demonstra o fortalecimento da região para uma 
nova relação Institucional com as agências de 
fomento à ciência e à inovação brasileiras e 
internacionais bem como o setor produtivo e 
a sociedade civil.

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Durante o ano de 2019, houve muitas 
ações, com a participação da direção em 
inúmeros eventos oficiais e atividades 

em diversas instâncias de Governo. Dentre elas, 
presidir reuniões internas de gestão, bem como 
participar de reuniões externas ao INPA com 
finalidades das mais diversas; liderar a agenda 
na recepção de visitas ao INPA de autoridades na-
cionais e estrangeiras; participar e indicar várias 
representações em Conselhos de diferentes 
esferas de Governo; efetuar viagens nacionais 
e internacionais com a finalidade de buscar re-
cursos financeiros e apoio ao fortalecimento de 
projetos e parcerias; firmar contratos, convênios 
e protocolos de intenções estabelecendo novas 
parcerias; foram emitidas cartas-convites para 
pesquisadores estrangeiros colaborarem com 
a agenda de pesquisas do INPA; a renovação 
do quadro de coordenadores, chefes de divisão 
e serviços e empreender várias ações junto ao 
MCTIC em defesa dos interesses do INPA.

Além disso, ao longo de 2019, foram assinadas 233 
portarias, 12 resoluções, 175 ofícios e 34 memoran-
dos para oficializar e instrumentalizar as decisões.

Apesar de ter sido um ano de grandes desafios 
para todos, com transparência, avançamos em 
muitas áreas. Apresentamos algumas das articu-
lações interinstitucionais e a busca de parcerias 
realizadas pelo INPA em 2019:

Viagem oficial a diversas cidades da Alemanha a 
convite do Serviço Alemão de Intercâmbio (DAAD) 
junto a outras instituições brasileiras (uma Insti-
tuição de pesquisa, nove universidades federais e 
uma estadual do Norte do país) com o objetivo de 
ampliar as cooperações institucionais de ensino e 
pesquisa e intensificar o apoio para intercâmbio e 
financiamento de bolsas para alunos e pesquisa-
dores. Assinatura de documento encaminhado à 
Diretora do DAAD referente ao Fórum de reitores 
e dirigentes de Institutos de pesquisa da região 
amazônica, objetivando desdobramentos para 
novas iniciativas de sucesso de cooperação entre 
as instituições participantes.

Ações do Gabinete da Direção
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Imunologia e Microbiologia (1,9%)

Agricultura e Ciências 
Biológicas (48,1%)
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Onde nossos pesquisadores mais publicam

Levando-se em consideração as publicações científicas do INPA, metade delas está associada às 
Ciências Biológicas e Agronômicas vindo em seguida Ciências Ambientais (15%) e Bioquímica-Ge-
nética-Biologia Molecular (11%).

Publicações por área

Ciências Ambientais (15,5%)

Bioquímica, Genética e 
Biologia Molecular (11,0%)

Física e Astronomia (1,2%)

Ciências da Terra (3,3%)

Medicina (3,1%)

Outras (6,7%)

Multidisciplinar (5,4%)

Química (2,1%)

Ciências Sociais (1,8%)
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A Coordenação de Pes-
quisas (COPES) busca 
contribuir com o desen-

volvimento da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (CT&I) na Amazônia, 
estimulando a produção científica 
e tecnológica, por meio de ações 
em focos prioritários de pesquisas 
capazes de atender as demandas 
da sociedade, incluindo aquelas 
relacionadas a novas fronteiras do 
conhecimento. Buscando promo-
ver uma boa gestão dos projetos e 
iniciativas de parcerias para a pes-
quisa, a COPES emitiu 149 cartas 
de anuência para a participação 
dos pesquisadores do Instituto 
em editais e cadastrou 48 novos 
projetos de pesquisa. Em 2019 es-
tavam em execução mais de 150 
projetos cadastrados reforçando a 
capacidade de seu corpo de pes-
quisadores em conseguir recursos 
financeiros extra orçamentários.

Em 2019, o INPA permaneceu com 
quatro Programas Institucionais: 
Programa de Coleções Científicas 
e Biológicas (PCCB); AMAZON 
FACE (Free-Air CO2 Enrichment); 
Grande Escala da Biosfera At-
mosfera na Amazônia ( LBA); Next 
Generation Ecosystem Experiment 
(NGEE-Tropics). Assim como qua-
tro  Projetos Institucionais: Projeto 
de Pesquisa em Biodiversidade 
(PPBio); Projeto Dinâmica Bioló-
gica de Fragmentos Florestais 
(PDBFF), Torre ATTO e GoAmazon.

Publicações

A comunidade acadêmica (ser-
vidores e bolsistas) do INPA 
publicou cerca de 500 traba-
lhos científicos em 2019, o que 
contribui para manter o INPA 
como uma das instituições 
com maior produtividade per 
capita do país, segundo dados 
do Relatório Clarivate Analytics 
Company (2019).

Pesquisadores mais produtivos

O número de publicações dos 15 pesquisadores mais produtivos 
variou de 7-16 publicações anuais. 

Destaques científicos e tecnológicos

Dentre as 10 revistas onde os pesquisadores do INPA mais 
publicam, oito são periódicos internacionais e dois são nacio-
nais, merecendo destaque o próprio periódico institucional 
(Acta Amazonica).

Zuanon, J. 
Feldberg, E.
Rafael, J.A.
Hamada, N.

Schöngart, J.
Fearnside, P.M.

Higuchi, N.
Piedade, M.T.F.

Clement, C.R.
Lima, A.P.

Val, A.L.
Costa, F.R.C.

Magnusson, W.E.
Vicentini, A.

Zartman, C.E.

0 2 4
Quantidade de publicações

6 8 10 12 14 16

Conheça aqui a lista de trabalhos 
publicados pelo INPA em 2019.
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EUROPA

Alemanha Áustria Bélgica Dinamarca
Eslováquia Espanha Estônia França
Finlândia Grécia Irlanda Noruega

Países Baixos Polônia Portugual Reino Unido
Romênia Sérvia Suécia Suíça

Tchéquia Ucrânia

ÁSIA

Arábia Saudita Bangladesh Brunei
China Coreia do Sul Filipinas

Hong Kong Índia Indonésia
Israel Japão Malásia

Rússia Singapura Sri Lanka
Tailândia Vietnã Taiwan

OCEANIA

Austrália
Nova Caledônia
Nova Zelândia

Papua Nova Guiné

A cooperação científica internacional do 
INPA é notória. Aproximadamente 25% 
do total das publicações científicas teve 

parceria com instituições americanas, seguidas 
das instituições do Reino Unido, Alemanha, Aus-
trália e Canadá. Na América do Sul destaca-se a 
Colômbia na 6ª posição.

10

Rotas científicas

Estados Unidos             25%

Reino Unido      12,5%

Alemanha               8,7%

Austrália             7,5%

Canadá           6%

Colômbia         5,5%

França          5,5%

Espanha         4,75%

Finlândia       4,5%

Países Baixos       4,5%

Demais países          15,55%

ÁFRICA

África do Sul Benin
Camarões Costa do Marfim

Gabão Gana
 Libéria Nigéria

Ilhas Maurício Quênia
República Centro-Africana Tanzânia

Uganda

AMÉRICA CENTRAL

Belize
Costa Rica
Honduras
Panamá

AMÉRICA DO NORTE

Canadá 
Estados Unidos

México

AMÉRICA DO SUL

Argentina Bolívia
Chile Colômbia

Equador Guiana
Guiana Francesa Paraguai

Peru Porto Rico
Suriname Uruguai

Venezuela
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O GP  desenvolve estudos químicos micromole-
culares sobre a biodiversidade amazônica com o 
intuito de agregar valor a produtos e processos. 
A valoração dos produtos da floresta passa, 
entre outros, pelo conhecimento da constituição 
química de marcadores e princípios ativos. Isso 
é importante para a conservação da Amazônia 
(manutenção da floresta em pé) porque con-
tribui para dar valor à floresta, não apenas por 
sua exploração (que ainda é restrita), mas pelo 
valor do que ainda existe para ser descoberto. 
Alguns dos principais anticancerígenos utilizado 
nos dias de hoje, o taxol e a vincristina, são pro-
dutos da biodiversidade, descobertos a partir de 
estudos de bioprospecção. Em 2019 o destaque 
é o aumento de número de trabalhos desenvol-
vidos sob a temática metabolômica, e apesar de 
ainda estarmos iniciando nessa nova linha de 
pesquisa no Instituto, a metabolômica, é mais 
uma das ciências ômicas (genômica, proteômi-

Estudos químicos micromoleculares sobre a biodiversidade amazônica 
Coordenador: Dr. Sérgio Nunomura

ca, transcriptômica) que busca estudar o conjunto de 
metabólitos de um organismos e seu papel. Esse tipo 
de trabalho demanda o emprego de técnicas analíticas 
modernas, principalmente a Ressonância Magnética 
Nuclear e Espectrometria de Massas, associada com 
a análise estatística multivariada, a quimiometria. Isso 
somente tem sido possível pela existência do Labo-
ratório Temático de Química de Produtos Naturais. 
O grupo tem apoiado trabalhos de implementação e 
desenvolvimento de usinas extratoras de óleos vege-
tais no interior do Estado do Amazonas, realizando 
análises que indiquem melhorias nos seus processos 
produtivos, mais adequados para as demandas das 
indústrias. Com a base já instalada de equipamentos 
modernos, que permitem realizar estudos integrando 
as plataformas ômicas (genômica, proteômica e me-
tabolômica), é necessário fortalecer os laboratórios 
temáticos (multiusuários) para pesquisas integradas.

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Biogeografia da Amazônia
Coordenadora: Dra. Camila Ribas

O GP tem o objetivo de caracterizar a história 
biogeográfica da Amazônia e aplicar esse conhe-
cimento à estimativa de impactos atuais sobre 
a biota. Isso importa porque conhecer a organi-
zação espacial da biodiversidade e os processos 
que levaram a essa organização permite melhor 
planejar a sua conservação, estimar, monitorar 
e mitigar impactos. Em 2019 o grupo publicou 
trabalhos que caracterizaram a evolução da diver-
sidade de aves de florestas de Terra Firme e em 
ambientes alagáveis amazônicos, e estudaram 
a evolução da paisagem Amazônica nos últimos 
30 milhões de anos. Dentre as contribuições im-
portantes para a sociedade estão a participação 
no painel de especialistas para avaliar o impacto 
da barragem do Rio Xingu associada à usina 
de Belo Monte sobre a região da Volta Grande 
do Xingu, incluindo a assessoria ao Ministério 
Público Federal-PGR em Brasília.

PPBIO-CENBAM
Coordenador: Dr. Bill Magnusson

O GP realiza o monitoramento e avaliação da 
biodiversidade em relação a ações humanas e 
fatores ambientais. Isso é relevante porque a 
Amazônia está mudando por razões induzidas 
pelo ser humano e também por mudanças na-
turais, que afetam a biodiversidade, seu uso e 
serviços ambientais. Precisamos saber onde 
e como está mudando a biodiversidade para 
proteger e aproveitar a mesma. Os estudos 
de longo prazo na Reserva Ducke (sítio PELD), 
FLONA Tapajós (sítio PELD), e savanas de Al-
ter do Chão (únicos sítios de longo prazo em 
savana amazônica). O grupo tem usado seus 
resultados para integrar turismo com moni-
toramento padronizado da biodiversidade na 
Amazônia (RDS Rio Negro, FLONA Tapajós, 
sítio particular perto de Presidente Figueiredo 
em colaboração com Amazon Adventures). É o 
único nodo do Data ONE na América do Sul e 
realiza o armazenamento dos dados ecológi-
cos para a maioria dos grupos da Amazônia 
e mata atlântica. A aplicação de novas me-
todologias de pesquisa tem ajudado a refinar 
métodos de pesquisa em diversas áreas: nível 
trófico de uma espécie de importância econô-
mica na Amazônia (pirarucu), efetividade do 
uso de NIRs para a taxonomia e integração 
de coleções científicas de anfíbios, primeira 
avaliação do uso de eDNA para amostragem 
de mamíferos na Amazônia. O grupo colabora 
com grupos indígenas para monitoramento 
da biodiversidade e participação na produção 
de livros multilinguas e desenvolvimento de 
diversos meios de comunicação (livros, APPs 
para celulares) para ciência cidadã.

Grupos de pesquisa* em destaque

* Não corresponde necessariamente ao diretório de GP do CNPq
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Criado em 1985, o GP se dedica a estudar e gerar 
conhecimento sobre as áreas úmidas (AUs), que 
abrangem cerca de 30% do bioma Amazônia. 
Mantém parceria há mais de 50 anos com o 
Instituto Max-Planck (Alemanha), atuando no 
monitoramento de indicadores ecológicos das 
diversas tipologias de AUs, para embasar polí-
ticas públicas que conciliem sua conservação e 
uso adequado, conforme suas potencialidades, 
fragilidades e serviços ambientais. Dentre os 
produtos, destacam-se: 

PELD-MAUA (Programa de Pesquisas Ecológicas 
de Longa Duração), que desde 2013 monitora 
parâmetros ambientais da vegetação herbácea, 
arbórea e dos componentes epifíticos e fúngicos 
de florestas de áreas úmidas oligotróficas amazô-
nicas e os compara às suas contrapartidas nas 
terras firmes adjacentes, avaliando o impacto de 
eventos antrópicos e hidroclimáticos extremos 
em sistemas naturais e alterados na Amazônia 
Central. Em sua Fase II, vem sendo avaliada 
também a percepção de moradores sobre alte-
rações da vegetação após o barramento do rio 
na área a jusante da usina hidrelétrica de Balbina, 
implantada na década de 1980 no Rio Uatumã. 
Detectou-se uma mortalidade em massa de 
florestas de igapó na mais baixa topografia até 
uma distância de mais de 125 km, com perda de 
mais de 12% dessas florestas. 

ATDN/ Biodiversidade – A Rede “Amazon Tree 
Diversity Network – ATDN” é uma plataforma que 
integra mais de 1900 parcelas distribuídas em di-
versas fitofisionomias da Amazônia, para a qual o 
GP MAUA contribui com bancos de dados sobre a 
diversidade e composição florística em florestas de 
áreas úmidas, em um total de mais de 70 parcelas, 
incluindo a do projeto PELD/MAUA. 

Projeto “Rede Ripária” – Padrões e Processos Estru-
turantes da Biodiversidade em Áreas Úmidas Ama-
zônicas. Esta rede integrada é uma parceria deste 
GP do INPA, a UNIFAP e a UFOPA, para monitorar 
de forma padronizada zonas ripárias amazônicas 
e identificar os padrões e processos relacionados à 
biodiversidade e os fatores que regulam a distribui-
ção de espécies vegetais em florestas alagáveis e 
seus processos adaptativos ao longo dos cursos de 
drenagem, das nascentes (baixios) até a foz (igapó), 
em três sub-bacias da Bacia Amazônica. 

Publicação da Previsão de cheia do rio Negro – três 
meses antes do pico da enchente em Manaus a 
previsão é divulgada para evitar perdas materiais 
e humanas. O modelo vem sendo aprimorado e 
sua margem de erro atual é de 25 cm ou menos. 
Finalmente, o GP MAUA contribuiu com a produção 
do 1º Diagnóstico Brasileiro de Biodiversidade e 
Serviços Ecossistêmicos, trabalho de dois anos e 
85 especialistas. O Grupo publicou diversos artigos 
e livros, e divulgou resultados para públicos distin-
tos por meio de: artigos científicos, congressos 
internacionais e nacionais, materiais jornalísticos 
e eventos de popularização da ciência.

MAUA – Ecologia, Monitoramento e Uso Sustentável da Áreas Úmidas da Amazônia 
Coordenadores: Dra. Maria Teresa Piedade / Dr. Jochen Schöngart
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O objetivo do GP é compreender as interações 
entre biosfera e atmosfera na Amazônia, e a 
importância dos ciclos biogeoquímicos em 
controlar estas interações. É muito importante 
compreender o papel da floresta em regular 
o funcionamento do clima tanto nas escalas 
local, regional e global. A Amazônia cicla enor-
mes quantidades de água e carbono que tem 
influência em todo o planeta.  No ano de 2019 
executamos o valor de R$ 3.596.666 na ação 
“Desenvolvimento de Pesquisas sobre o Clima 
e os Ciclos Biogeoquímicos dos Ecossistemas 
Amazônicos (LBA)”. A meta desta ação é gerar 
novos conhecimentos necessários à compreen-
são do funcionamento climatológico, ecológico, 
biogeoquímico e hidrológico da Amazônia em 7 
bases científicas do Programa LBA (Manaus/AM, 
Belém/PA, Santarém/PA, Jiparaná/RO, Cuiabá/
MT, Palmas/TO e Rio Branco/AC). A operação da 
rede de Torres garantiu o desenvolvimento das 

LBA - AMAZONFACE - AFEX - ATTO
Coordenadores brasileiros: Dra. Hillândia Brandão / Dr. Beto Quesada / Dr. Alessandro Araújo

pesquisas de 12 projetos resultando na publica-
ção de 48 artigos em diferentes revistas, jornais e 
periódicos especializados, tanto nacionais como 
internacionais, assim como, na formação de 07 
mestrandos e 03 doutorandos. O Observatório 
da Torre Alta da Amazônia (ATTO) é um projeto 
científico conjunto entre Brasil e Alemanha cria-
do para entender como a floresta amazônica 
interage com a atmosfera e o clima. O ATTO já 
publicou 43 artigos científicos destacando fontes 
e impactos climáticos de aerossóis e compos-
tos orgânicos voláteis emitidos pela floresta, a 
capacidade oxidativa da atmosfera tropical e a 
dinâmica de troca entre a floresta e a atmosfera. 
O AmazonFACE iniciou os estudos com aumento 
de CO2 em 8 câmaras de topo aberto na ZF-2. 
Participamos de atividades de divulgação científi-
ca na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, 
tanto no INPA quanto representando o Instituto 
na feira de Brasília. 

17Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

O objetivo central do grupo de pesquisas é aces-
sar a diversidade de insetos aquáticos, por meio 
de inventários e descrição de novas espécies, 
estudos filogenéticos e filogeográficos. Utilizar 
esses conhecimentos básicos para realizar estu-
dos ecológicos, incluindo avaliação de impactos 
sobre ecossistemas aquáticos. A fauna de insetos 
aquáticos é importante componente na estrutura 
trófica de ecossistemas aquáticos. Qualquer im-
pacto sobre a floresta irá afetar diretamente essa 
fauna e todo o funcionamento desses ecossis-
temas. Portanto, é imprescindível obter informa-
ções sobre a diversidade desse grupo, tanto para 
avaliação de impactos sobre os ecossistemas 
aquáticos quanto na tomada de decisões para 

Insetos Aquáticos
Coordenadora: Dra. Neusa Hamada

definir áreas de preservação na região. Em 2019 
incrementamos o conhecimento sobre a diversi-
dade de insetos aquáticos por meio de descrições 
e redescrições de táxons, descrição de imaturos 
e inventário de espécies. Realizamos atividades 
de divulgação junto a estudantes e população 
no geral. Essas atividades foram desenvolvidas 
no INPA, na Semana Nacional de Ciência e Tec-
nologia e outros espaços públicos, em Manaus, 
e servem para mostrar a importância desses 
organismos na manutenção da integridade dos 
ecossistemas aquáticos. Adicionalmente, nosso 
grupo atua fortemente na formação de recursos 
humanos, ampliando a capacidade de pesquisa 
e melhorando a qualidade do ensino na região.
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Em 2019 o  GP Dinâmica Biológica de Fragmen-
tos Florestais completou 40 anos de pesqui-
sas ininterruptas com três grandes objetivos:  
(i) Entender as consequências e efeitos causados 
pela fragmentação florestal em ambientes de 
terra firme na Amazônia; (ii) Treinar e capacitar 
pessoas para ampliar o entendimento do fun-
cionamento do sistema amazônico preservado,  
alterado e em reabilitação para subsidiar tecni-
camente alternativas para conservar a natureza 
e encontrar meios sustentáveis para o uso de 
recursos; (iii) difundir e divulgar o conhecimento 
adquirido com as pesquisas e práticas. Em 2019 
avançamos em discussões importantes sobre o 
“tipping point” (ponto de inflexão), com indicações 
que podemos estar bem perto da irreversibilida-
de do sistema amazônico como o conhecemos 
devido às mudanças crescentes do uso do solo. 
Com isso, também revelamos mais evidências 
causadas pelas mudanças climáticas globais no 
sistema de florestas maduras e secundárias. E 
ainda persistimos no monitoramento de árvores 
e lianas que segue com mais coletas e identifica-
ções. Muitas de nossas respostas que ampliam 
o entendimento das mudanças que podem estar 

sendo causadas pelos efeitos da fragmentação 
florestal  ou efeito das mudanças climáticas glo-
bais são possíveis porque mantemos um sistema 
de monitoramento da biodiversidade em parcelas 
permanentes. Técnicas inovadoras para acessar 
informações sobre a estrutura florestal (pelo uso 
de equipamento LIDAR de última geração) nos 
permitem  comparar mudanças estruturais e 
funcionais  ao longo da ontogênese de plântulas 
a indivíduos adultos que ocupam o dossel ou 
os estratos emergentes da floresta. O uso de  
Espectroscopia no Infravermelho Próximo (NIR) 
para avaliar o potencial de identificação botânica 
busca ampliar o nosso entendimento dos com-
plexos de espécies de um local de alta diversida-
de como a Amazônia. Além disso, contribuímos 
com a formação educacional de assistentes de 
pesquisa, mestrando e doutorandos, e do grande 
público com a divulgação dos nossos achados. 
Atuamos no auxílio técnico em atividades de 
fiscalização da Unidade de Conservação (ARIE 
PDBFF) , em discussões técnicas para resolver 
problemas práticos, tentando achar soluções 
sustentáveis que preservem a floresta e suas 
funções ecossistêmicas.

PDBFF – Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais
Coordenadores: Dr. Alberto Vicentini / Dr. José Luís Camargo

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Com início em março de 2017, o projeto VAHVISTUS 
é um acrônimo para um consórcio formado por Ins-
tituições da Finlândia, Itália, Ucrânia, EUA, Marrocos 
e Brasil, via projeto Horizon 2020. É um grupo multi-
disciplinar de pesquisadores que tem como principal 
objetivo o desenvolvimento de estratégias inteligentes 
de “delivery” de drogas utilizando  nanotecnologia base-
ada em estímulo responsivo inorgânico, nanopolímeros 
e nanocápsulas  carreadores de novos compostos 
farmacêuticos e derivados sintéticos de compostos 
Naturais. O VAVHVISTUS tem como foco principal o 
desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas 
contra câncer, infecções parasitárias e bacterianas, por 
meio de endocitose mediada por receptores celulares e 
interação com compartimentos distintos da via celular 

secretória As principais atividades biológicas  
avaliadas no INPA via projeto VAHVISTUS 
são: 1. Atividade antileishmania, 2. Atividade 
antimalárica e 3. Atividade anticancerígena, 
imunomoduladora e antibacteriana. O La-
boratório de virologia e Imunologia do INPA, 
por exemplo, avaliou atividade anticancerí-
gena (leucemia, linfoma e câncer de fígado), 
imunomoduladora e antibacteriana de mais 
de 25 compostos em um ano de parceria 
(iniciada em 2018). Desse número testado, 
alguns compostos apresentaram atividades 
anticancerígenas e imunomoduladoras. Para 
o ano de 2020, novos estudos dentro do 
escopo do consórcio serão iniciados rela-
cionados à nutracêutica, com foco principal 
no papel de micronutrientes essenciais na 
imunopatogênese de doenças infecciosas, 
utilizando a nanotecnologia como platafor-
ma de inovação.

VAHVISTUS
Coordenadores brasileiros: Dr. Gemilson Pontes / Dra. Antonia Franco
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Em 2019, a Coordenação de Dinâmica Ambiental 
contou com 12 Grupos de Pesquisa, nos quais 
atuaram 32 pesquisadores e tecnologistas.  
A produção média de artigos em revistas cientí-
ficas foi 2,66 por ano. Sete pesquisadores man-
tiveram um nível de produtividade reconhecida 
pelo CNPq com bolsas de produtividade. Um 
dos dois INCTs (Instituto Nacional de Ciência e 
Tecnologia) do INPA está na CODAM. Os pesqui-
sadores concluíram 12 orientações de doutorado, 
11 de mestrado e seis de menor nível. A CODAM 
abriga os maiores projetos de colaboração inter-
nacional do INPA, incluindo a Amazon Fertilisation 
Experiment (AFEX), Amazon Tall Tower Observatory 
(ATTO), AmazonFACE, Next Generation Ecosystem 
Experiments (NGEE-Tropics) e Dinâmica Biológica 
de Fragmentos Florestais (PDBFF), entre outros.

Entre os resultados e avanços relevantes em 
2019, pincelamos oito:

AmazonFACE demonstrou que baixos níveis de 
fósforo no solo impedem o pleno efeito fertiliza-
dor de gás carbônico antropogênico, limitando 
fortemente o papel da floresta amazônica como 
sorvedouro de carbono;

O GP coordenado por Philip Fearnside reportou 
declínio no estoque de carbono em florestas 
não perturbadas na Amazônia. Este comprome-
timento do papel da floresta como sorvedouro 
de carbono é presumivelmente consequência de 
aumento de temperatura;

O GP coordenado por Ricardo Marenco, detectou 
ausência de sazonalidade na transpiração de 
árvores, mas forte redução de crescimento no 
período seco. Há interações entre estresse hídrico, 
taxa fotossintética, condutância estomática e con-
centração de CO2. Em concentração ambiente de 
CO2, a taxa fotossintética líquida saturada por luz 
e a condutância estomática foram drasticamente 
reduzidas em condição de estresse hídrico, mas o 
efeito do estresse hídrico na fotossíntese e na con-
dutância foi anulado em condição de CO2 elevado.

O GP MAUA aprimorou seu modelo que prevê o 
nível da cheia anual no baixo rio Negro com três 
meses de antecedência, um serviço de evidente 
importância para as comunidades ribeirinhas. 
Reduziu o erro médio na previsão da cota máxima 
para 29 cm (+/- 25 cm);

O Laboratório de Manejo Florestal (LMF) de-
monstrou que o Coeficiente de Rendimento 
Volumétrico de 35% na produção de madeira 
serrada é inviável para Amazônia e recomenda 
que CONAMA elimine;

O GP liderado por Reinaldo Barbosa gerou o pri-
meiro modelo alométrico para estimar altura de 
árvores a partir de seu diâmetro para o ecótono 
Floresta/Savana no extremo norte da Amazônia, 
propiciando melhores estimativas dos estoques 
de biomassa e carbono;

AmazonFACE iniciou os estudos com aumento de 
CO2 usando oito câmaras de topo aberto;

O projeto ATTO instalou um amostrador robótico 
que coleta gases automaticamente em todo o 
perfil vertical da torre alta (326m);

Coordenação de Dinâmica Ambiental - CODAM

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

A Coordenação da Biodiversidade se caracteriza 
por abordar estudos ligados ao conhecimento da 
fauna e flora e microbiota dos sistemas amazôni-
cos. Estes estudos envolvem desde descrição de 
novas espécies à caracterização de comunidades 
e biomas, comportamento natural dos organismos, 
padrões biogeográficos e, mais recentemente, ame-
aças de impactos antrópicos e climáticos.  Diversas 
linhas têm trabalhado com impactos de barragens: 
estudos sobre a UHE Belo Monte no rio Xingu sobre 
peixes e aves e sobre a UHE Tucuruí no rio Tocan-
tins. No rio Xingu, está sendo estudada a parte geo-
morfológica da bacia, caracterização e distribuição 
das espécies de peixes do Xingu, e levantamento 
da diversidade e processos evolutivos das aves em 
ambientes alagáveis. Estudos sobre a biomassa de 
plantas em áreas alagáveis assim como o impacto 
de uma regulação antrópica do nível de água em 
igapós (efeito de barramentos) tem apontado a im-
portância deste conhecimento para a conservação 
e o grau de mortandade das árvores de igapó com 
um ciclo hidrológico artificial. Através dos estudos 
de insetos aquáticos e simulações em ambientes 
com altas de CO2 e Temperatura, foi registrada a 
diminuição na biomassa fúngica, sobrevivência dos 
insetos fragmentadores e decomposição foliar. As 
futuras mudanças climáticas podem resultar em 
grandes mudanças nas vias de processamento da 
matéria orgânica nos igarapés Amazônicos.

Quanto à flora amazônica, os trabalhos sobre levan-
tamento desta diversidade demonstram uma alta 
diversidade, típica das áreas tropicais, mas com 
diversos padrões de distribuição e dominância da 
paisagem. Poucos grupos arbóreos apresentam 
espécies monodominantes, e os fatores para 
essas ocorrências são diversos, dentre estes as 

associações com ectomicorrízeas. Quanto aos 
macrofungos, investigações em terras indígenas 
tem revelado novas espécies, assim como o uso e 
manipulação de populações de fungos para uso ali-
mentar e artesanal pelas comunidades indígenas. 
O estudo comportamental de vários organismos 
tem revelado aspectos muito interessantes. Através 
da telemetria os estudos sobre área de vida dos 
peixes-bois e botos tem contribuído enormemente 
para propostas de conservação e manejo. 

A COBIO é a coordenação que mais viabiliza expedi-
ções de inventário. Como resultados das expedições 
para inventários centenas de novos registros são 
depositados nas Coleções Científicas Biológicas do 
INPA, assim como novos taxons são descritos. Só 
de peixes, foram descritas 7 novas espécies.

Coordenações de pesquisa em gotas
Coordenação da Biodiversidade - COBIO
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A Coordenação de Sociedade, Ambiente e Saúde 
(COSAS/INPA) apresenta-se como uma coorde-
nação consolidada, composta de nove grupos 
de pesquisa, em 1-Educação Ambiental com Co-
munidades Urbanas na Amazônia; 2-Pesquisas 
Integradas em Leishmaniose e Doenças de Chagas 
na  Região Amazônica;3-Alimentos e Nutrição na 
Amazônia; 4-Citogenética, Genômica de Mosquitos 
de Vetores  e Microrganismos Etiológicos; 5-Mi-
cobactérias e Fungos da Amazônia; 6-Núcleo de 
Estudos Rurais e Urbanos Amazônico; 7-Malária e 
Dengue na Amazônia; 8-História, Língua e Cultura 
Indígena e 9- Ecologia Humana na Amazônia. A 
COSAS oferece à sociedade resultados de seus 
estudos e pesquisas relacionados à Meta principal 
que tem como objetivo avaliar, prevenir e monitorar 
áreas de risco de desmatamento, áreas em recupe-
ração e reflorestadas quanto aos aspectos sociais, 
ambientais, segurança alimentar, da saúde da 
população, introdução e risco de endemias, doen-
ças negligenciadas e emergentes. Visando, ainda, 
capacitar, transmitir e reciclar conhecimentos os 
pesquisadores ministram disciplinas, orientam e 
participam em cursos de pós-graduação. 

Os destaques nas realizações do ano em curso 
constituíram-se em: 

produção bibliográfica total (743): Artigos com-
pletos publicados em periódicos (30); Capítulos e 
livros (10); Apresentações de trabalho (12); Publi-
cações em anais de congressos (30); Textos em 
jornais de notícias/revistas (01); Demais tipos de 
produção bibliográfica (01); 

produção técnica total (12): Produtos e/ou proces-
sos tecnológicos (01); Trabalhos técnicos (07) e 
Demais tipos de produção técnica (04); 

total de orientações em andamento: Dissertações 
(17) e Teses (24); Supervisão de pós-doutorado 
(1); Iniciação científica (12) e Orientações de outra 
natureza (02);

total de Orientações Concluídas: Dissertações e 
Teses (09); Iniciação científica (11); Total de pro-
jetos de pesquisa (84).

Coordenação de Sociedade, Ambiente e Saúde - COSAS

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

A Coordenação de Tecnologia e Inovação (COTEI/
INPA) é composta de 18 grupos de pesquisas, com 
atividades de pesquisa sobre a fauna e flora da 
Amazônia, tecnologias de madeira, fungos comes-
tíveis, solos, tratamento de água, princípios ativos 
de plantas, aquicultura, tecnologias de produtos 
alimentares de origem animal. Os pesquisadores 
além de atuarem nas atividades de pesquisa, mi-
nistram disciplinas nos cursos de pós-graduação 
e desenvolvem trabalhos de extensão. O resumo 
das atividades da COTEI 2019 são:

10 projetos de pesquisa aprovados no ano de 
2019;

14 projetos de pesquisas em andamentos; 

3 projetos de pesquisas finalizados; 

52 trabalhos científicos publicados em periódicos 
nacionais e internacionais; 

62 orientações em andamento nível mestrado; 

61 orientações em andamento nível doutorado; 

5 supervisões de pós-doutorado; orientações 
concluídas; 

24 dissertações; 

12 teses; 

6 trabalhos de conclusão de curso; 

12 de iniciação científica; 

1 livro publicado/organizado ou edições; 

05 capítulos de livros publicados; 

1 trabalho completo publicado em anais de 
congressos; 

13 resumos publicados em anais de congressos; 

4 prêmios. Destacam-se os trabalhos prestados 
a sociedade pelos grupos de pesquisa Tecnolo-
gia de produtos alimentares de origem animal e 
Aquicultura.

Coordenação de Tecnologia e Inovação - COTEI
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O objetivo das Coleções Biológicas do INPA é manter 
representantes da biodiversidade amazônica em con-
dições ex-situ e preservados, elaborando e mantendo 

bancos de dados para fins de pesquisa e disponibilizando seu 
uso, a fim de contribuir para o conhecimento da biodiversidade 
amazônica. O programa é importante porque contém um dos 
maiores acervos da biota amazônica, abrangendo microrganis-
mos, invertebrados, vertebrados e herbário.

É considerada uma das cinco maiores coleções biológicas 
do país (agora está entre as quatro, depois da tragédia do 
Museu Nacional do Rio de Janeiro). Os acervos mais anti-
gos já têm mais de 50 anos e já testemunharam alterações 
de grande porte na biota amazônica, desde construção de 
hidrelétricas (Balbina, Tucuruí, Belo Monte), a desmatamen-
tos diversos relacionados a aberturas de estradas. Esses 
acervos trazem o registro da biodiversidade de áreas que 
nunca mais recuperarão a sua diversidade natural, sendo 
os únicos testemunhos da existência de várias espécies 
extintas localmente. Destacamos ainda que o volume de 
informações nos acervos da biota amazônica mantidos no 
INPA é de valor inestimável, visto que avaliações de perda de 
áreas, perda de diversidade, erosão de estoques genéticos e 
impactos de contaminação e mudanças climáticas sobre a 
biota passam pelo conhecimento acumulado e conservado 
nesses acervos. Em 2019, várias excursões foram realizadas 
a fim de se conhecer a biodiversidade amazônica em áreas 
pouco ou nunca amostradas (exemplo: Santarém, Alter do 
Chão e Belterra, Tabatinga e Benjamin Constant, RDS Mami-
rauá e Parque Nacional Monte Roraima). Foram realizadas 
permutas de material com instituições estrangeiras sediadas 
no México, Equador e Panamá, enriquecendo ainda mais o 
nosso acervo, pois podemos comparar nosso material com 
os desses países. Além disso, recebemos um bom número 
de visitas de escolas e universidades, assim com realizamos 
treinamentos e empréstimos de material para exposições. A 
Casa da Ciência que foi toda remodelada e reinaugurada em 
junho contou com a participação de quase todos pesquisa-
dores ligados ao Programa de Coleções. 

Coleções biológicas
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Mestrado Profissional  
GESTÃO DE ÁREAS 
PROTEGIDAS NA AMAZÔNIA
NOTA 3

Biologia 
ECOLOGIA
NOTA 6
(único curso do Amazonas com esta nota)

CIÊNCIA DE  
FLORESTAS TROPICAIS
NOTA 5

GENÉTICA, CONSERVAÇÃO 
E BIOLOGIA EVOLUTIVA
NOTA 4

Ciências Biológicas  
BIOLOGIA DE ÁGUA DOCE E 
PESCA INTERIOR
NOTA 4

O INPA é associado aos PPGs

BIODIVERSIDADE E 
BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA 
Rede Bionorte 
NOTA 4

AQUICULTURA 
Universidade Nilton Lins 
NOTA 3

Formação de Recursos Humanos 
para a Amazônia e o mundo

AGRICULTURA NO  
TRÓPICO ÚMIDO

NOTA 3

Ciências Biológicas 
ENTOMOLOGIA

NOTA 5

Ciências Biológicas 
BOTÂNICA

NOTA 4

CLIMA E AMBIENTE
NOTA 4

(em associação com a UEA)

O INPA, por meio da Coordenação 
de Capacitação, vem contribuin-
do com a sociedade brasileira 

na formação de capital humano especia-
lizado e voltado para o estudo do bioma 
Amazônico, fazendo com que a teoria 
se una à prática, dentro deste grande 
laboratório natural que é a Amazônia. 
Criado em 1973, o Programa de Pós-
Graduação do INPA já formou mais de 
2.870 profissionais, entre mestres e dou-
tores. A formação de recursos humanos 
qualificado para a compreensão da bio-
diversidade amazônica é chave-estra-
tégica para atingir o propósito nacional 
da melhoria das condições de vida e do 
bem-estar humano na Amazônia.

Em 2019, nossos estudantes produ-
ziram ciência de primeira qualidade, 
ganharam prêmios, e além disso rece-
bemos alunos de outras Instituições, 
contribuímos com a divulgação científi-
ca e capacitamos pessoas por meio de 
estágios obrigatórios e cursos. 

Pós-graduação
O INPA já formou mais de 2.870 
mestres e doutores

Em 2019, foram 138 alunos titula-
dos em dez programas

Cerca de 70% desses profissionais 
permanecem na Amazônia

Botânica foi o 1º curso, criado em 
1973
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Ranking de download de dissertações e teses

TOP 10 - DISSERTAÇÕES E TESES MAIS BAIXADAS DO INPA - 2019

Título PPG Tipo Autor (a) Orientador (a) Qde de 
download

Conhecimento e consumo de plantas 
alimentícias em cinco comunidades da 
reserva de desenvolvimento sustentável 
Piagaçu-Purus, Amazonas

Ciências 
Biológicas 
(Botânica)

Mestrado
Clara de 
Carvalho 
Machado

Valdely Ferreira 
Kinupp

600

Variação em diâmetro do tronco de 30 
espécies de árvores florestais em função 
de variáveis ambientais em floresta de 
terra firme na Amazônia central

Ciências 
Biológicas 
(Botânica)

Doutorado
Camargo, 

Miguel Ângelo 
Branco

Marenco, 
Ricardo Antonio

499

Dinâmica e potencial de créditos de 
carbono na floresta manejada da flona 
do Tapajós, estado do Pará

Ciências de 
Florestas 

Tropicais (CFT)
Doutorado

Aguiar, Diego 
Ribeiro de

Santos, 
Joaquim Dos; 
Lima, Adriano 
José Nogueira

373

Diversidade de metazoários parasitas 
de três espécies de peixes detritívoros 
do gênero Potamorhina (Characiformes: 
Curimatidae) de lagos de várzea da 
Amazônia

Biologia de 
Água Doce e 

Pesca Interior
Doutorado

Vital, Jose 
Francalino

Malta, Jose 
Celso de 
Oliveira

304

O aporte de poeira do Saara aos 
aerossóis na Amazônia Central 
determinada com medidas in situ e 
sensoriamento remoto

Clima e 
Ambiente 
(CLIAMB)

Dissertação
Santos, Rayner 
Monteiro dos

Artaxo Netto, 
Paulo Eduardo

303

Estudo das propriedades químicas e 
físicas dos aerossóis submicrométricos 
na Amazônia Central

Clima e 
Ambiente 
(CLIAMB)

Dissertação
Fernandes, 

Everlin Pereira
Artaxo Netto, 

Paulo Eduardo
290

Eficiência de porta-enxertos para a 
cultura do tomateiro, visando o controle 
da murcha bacteriana e desempenho 
agronômico

Agricultura no 
Trópico Úmido 

(ATU)
Dissertação

Vieira, João 
Lucas Moraes

Hanada, 
Rogério Eiji

285

Balanço de água na Amazônia: o papel 
do desflorestamento e das mudanças 
climáticas

Clima e 
Ambiente 
(CLIAMB)

Dissertação
Gomes, Wesley 

de Brito

Correa, 
Francisco 

Wagner da Silva
250

Insetos visitantes florais associados 
a um guaranazal (Paullinia cupana var. 
sorbilis (Mart.) Ducke), com notas sobre 
sua polinização

Ciências 
Biológicas 

(Entomologia)
Dissertação

Oliveira, 
Matheus 

Montefusco de

Oliveira, Marcio 
Luiz de; Krug, 

Cristiane
247

Fauna de metazoários parasitos de 
Pellona castelnaeana Valenciennes, 1847 
(Clupeiformes: Pristigasteridae) da 
Amazônia Brasileira

Biologia de 
Água Doce e 

Pesca Interior
Dissertação

Souza, Amanda 
Karen Silva de

Malta, José 
Celso de 
Oliveira

244

* Dados de download extraídos no dia 07/01/2020
* As teses e dissertações consideradas nesta estatística são apenas aquelas depositadas pelos alunos da pós-graduação 

entre os anos de 2018 e 2019.

Impacto das dissertações e teses

Uma das formas de se medir o impacto das teses e dissertações dos nossos programas é via acesso 
externo (download).

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
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Prêmio Capes de Tese 2019 condecorou 49 
teses em categorias distintas, das quais foram 
escolhidas três para o Grande Prêmio. Carolina 
Levis, egressa do Programa de Pós-graduação 
em Biologia (Ecologia), sob orientação dos 
pesquisadores Flávia Costa e Charles Clement, 
recebeu o Grande prêmio de Ciências da Vida 
Graziela Maciel Barroso. 

A ALEAM homenageou os engenheiros de pesca 
pelos 45 anos da profissão no Brasil e 30 anos 
do curso na UFAM. Os pesquisadores do INPA, 
Efrem Ferreira, Rogério de Jesus e Nilson Car-
valho foram homenageados. 

Em comemoração aos 40 anos de regulamenta-
ção da profissão de Biólogo, a ALEAM, por meio 
da Comissão de Meio Ambiente, Proteção aos 
Animais e Desenvolvimento Sustentável (Caama), 
homenageou os pesquisadores Antonio Carlos 
Marques, Beatriz Ronchi Teles, Isolde Ferraz 
e Kyara Formiga. A pesquisadora Maria Inês 
Higuchi recebeu três distinções: 1. Menção Hon-
rosa Programa de Iniciação Científica - Ciências 
Humanas, Sociais e Aplicadas, INPA. 2. Menção 
Honrosa pela orientação da “Melhor dissertação 
do ano 2018” PPG em Psicologias UFAM, UFAM 
- Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 3. 
Menção Honrosa pela orientação da “Melhor dis-
sertação do ano 2018” PPG Ciências do Ambiente 
e Sustentabilidade na Amazônia/UFAM, UFAM - 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação).

O INPA foi homenageado pela ALEAM pelos 65 
anos de funcionamento em sessão especial, em 
agosto. Sete servidores ativos e aposentados 
receberam certificados pelos relevantes serviços 
prestados ao Instituto: Antonia Franco, Wanderli 
Tadei, José Geraldo dos Santos, Celma de Barros, 
Orondina Sarah de Farias, Roberto Naiff e Denira 
Maria de Azevedo. 

“O INPA foi fundamental na minha 
formação e na minha vida, foi onde 
eu aprendi a ser cientista e ecóloga, 
e por onde conheci a Amazônia! Se 
não existisse o INPA, este trabalho 
não teria saído do papel. Sou extre-
mamente grata por tudo que o INPA 
me ofereceu. O diferencial desta 
instituição é o comprometimento 
e dedicação de seus profissionais 
com a pesquisa e com a formação 
de cientistas na Amazônia, além 
de abrir as portas para as me-
lhores universidades do mundo”.  

Carolina Levis

31Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

O INPA, por meio de seus pesquisadores, 
técnicos, tecnologistas, analistas e estu-
dantes, foi agraciado com inúmeros prê-

mios e condecorações, dos quais destacamos:

Menção Honrosa Rio Negro: É a mais alta conde-
coração do INPA outorgada a profissionais que 
contribuíram de forma marcante com a Ciência, a 
Tecnologia e a Inovação na Amazônia. O rito para 
a seleção dos agraciados a cada ano envolve a 
indicação inicial de seis nomes pelo Conselho 
Diretor que os encaminha ao Conselho Técnico 
Científico do INPA que seleciona, então, os três 
nomes a serem agraciados. Em 2019, os agracia-
dos foram: Ricardo Antonio Marenco Mendoza, 
Bruce Walker Nelson e Thomas Eugene Lovejoy.

Menção Especial de melhores pôsteres apresen-
tados em congresso Latino-americano de Biotec-
nologia para o grupo de Trabalho Coordenado 
pela Dra. Cecília Veronica Nunez. 

Vera da Silva é 1ª mulher das Américas a ser mem-
bro honorário da Society for Marine Mammalogy. A 
distinção é um reconhecimento a carreira científica 
da pesquisadora em prol da conservação dos 
mamíferos aquáticos da Amazônia.

Prêmio dentre os melhores trabalhos no Con-
gresso Internacional sobre Cogumelos Medici-
nais apresentado na China (The 10th International 
Medicinal Mushroom Conference. Nantong, China, 
19-22 September 2019), resultante de pesquisa 
coordenada pela Dra Ceci Sales-Campos, do 
Laboratório de Cultivo de Fungos Comestíveis, 
intitulada “Nutritional and bioactive compounds 
of Pleurotus ostreatus from the Amazon-Brazil, 
cultivated in regional waste”.

Menção Honrosa ao trabalho de IC: “Avaliação dos 
constituintes químicos em resíduos madeireiros de 
Roupala montana AUBL” orientado pela Dra Maria 
da Paz, líder do grupo “Plantas da Amazônia: Quí-
mica, Quimiossistemática e Atividade Biológica” 

Premiações
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7. SUBÁREA: GENÉTICA 

Diversidade genética de Simulium Oyapockense 
S.l. Floch & Abonnenc (Diptera: Simuliidae) 
Bolsista: Jéssica Batista Colares 
Orientador: Neusa Hamada 

8. SUBÁREA: MULTIDISCIPLINAR 

Desempenho zootécnico de larvas de pirarucu 
alimentadas com dietas formuladas com dife-
rentes níveis de protéina e energia 
Bolsista: Rebeca Fontenele Moda 
Orientador: Ligia Uribe Gonçalves 

9. SUBÁREA: QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS 

Avaliação dos constituintes químicos em resídu-
os madeireiros de Roupala montana Aubl. 
Bolsista: Daniele Roque de Sousa Rodrigues 
Orientador: Maria da Paz Lima 

10. SUBÁREA: RECURSOS FLORESTAIS 

Crescimento e fluorescência de mudas de Dipteryx 
odorata em resposta ao estresse hídrico progressivo 
Bolsista: Matheus da Rocha Uchoa de Paula 
Orientador: Rosalee Albuquerque Coelho Neto 

11. SUBÁREA: SAÚDE 

Toxicidade de isolados de Bacillus thuringiensis 
berliner, 1915 em larvas de Anopheles Darlingi 
(Diptera: Culicidae) 

Bolsista: Thiago Ferreira de Lima 

Orientador: Rosemary Aparecida Roque 

12. SUBÁREA: ZOOLOGIA I 

Variações morfológicas de peixes do gênero 
Scobinancistrus Isbrücker e Nijssen, 1989 (Silu-
riformes: Loricariidae) amplamente distribuídos 
na bacia do Rio Xingu, Pará 

Bolsista: Sérgio Holanda da Silva 

Orientador: Lúcia Helena Rapp Py-Daniel 

13. SUBÁREA: ZOOLOGIA II 

Material Tipo De Chironomidae (Insecta, Diptera) 
Depositado Na Coleção De Invertebrados Do 
Instituto Nacional De Pesquisas Da Amazônia - 
INPA, Brasil 

Bolsista: Karina Rodrigues da Silva 

Orientador: Neusa Hamada

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Pesquisadora Claudete Catanhede 
recebe homenagem da Escola 
Judiciária Eleitoral do TRE pelos 
trabalhos com tecnologia social e 
formação de recursos humanos a 
partir dos estudos com tecnologias 
das madeiras da Amazônia.

Dois projetos do INPA foram agracia-
dos com o Prêmio Professor Samuel 
Benchimol e Banco da Amazônia 
de Empreendedorismo Consciente 
2019. A ferramenta para colheita de 
cachos das espécies de palmeiras 
na Amazônia (Palmhaste)  desen-
volvida pelos técnicos da COBIO 
Afonso Rabelo, Glaucio Belém e 
Felipe França conquistou o primeiro 
lugar na categoria Desenvolvimento 
Sustentável na Região Amazônica e 
o projeto  Uso da Azolla caroliniana 
como fonte de alimento para peixes, 
animais domésticos e para o homem 
amazônico, do pesquisador Luiz 
Antonio Oliveira, ficou com a terceira 
colocação na categoria Iniciativa de 
Desenvolvimento Local.

1.SUBÁREA: AGRONOMIA 

Uso de extratos de jacatupé (Pachyrhizus spp.) 
no cultivo de cubiu 
Bolsista: Rândrea Grazziella Verçosa Guimarães 
Orientador: Cesar Augusto Ticona Benavente 

2. SUBÁREA: BOTÂNICA 

Caesalpinioideae (Fabaceae) de igapó ocorrentes 
em Santa Isabel Do Rio Negro, Am 
Bolsista: Fernanda Ariele Nascimento Paz 
Orientador: Maria de Lourdes da Costa Soares 
Morais 

3. SUBÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS 

Aplicabilidade da “Estação Fogo” no ensino e 
aprendizagem relativa ao consumo – pegada 
energética 
Bolsista: Winnie Isadora Costa Mendonça 

Orientador: Maria Inês Gasparetto Higuchi 

MENÇÃO HONROSA VIII CONIC - 2019 

4. SUBÁREA: CLIMA E AMBIENTE

Estudo da influência da área verde do Bosque da 
Ciência na temperatura do ar 
Bolsista: Poliana Miranda Mamud 
Orientador: Luiz Antonio Candido 

5. SUBÁREA: ECOLOGIA 

Mudança nos padrões de atividade de mamíferos 
de médio porte em fragmentos florestais urba-
nos, Manaus, Brasil 
Bolsista: Lucian Veras Canto 
Orientador: Wilson Roberto Spironello 

6. SUBÁREA: ENGENHARIAS 

Macrofungos do gênero Phellinus (Hymenocha-
etaceae) na região Amazônica 
Bolsista: Rafaela Saraiva Peres 
Orientador: Raimunda Liége Souza de Abreu 
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I Workshop de Alimentos Funcionais - Fortale-
cimento da inclusão de alimentos por meio da 
popularização do perfil nutricional dos alimentos 
amazônicos – 25 e 26/11/2019 

Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de 
Manaus (FesPIM – SUFRAMA). Estande no 
evento – 27,28 e 29/11/2019

4º Simpósio de Experimentação Animal do Ama-
zonas – 06 a 08/11/2019

Reunião de Pró-Reitores das Instituições que 
pediam o PPG Bionorte – 05/11/2019

Pré-Congresso do Encontro Inaugural Latin Ame-
rican Society For Vector Ecology – sobre controle 
de vetores de doenças negligenciadas – 16 a 
19/11/2019

Lançamento livro sobre Mamíferos Aquáticos da 
Amazônia – AMPA e LMA – 25/11/2019

1st International Symposium of Nanotechnology 
- Abordagens para aplicação em saúde – 27 a 
29/11/2019

2ª edição da Semana ATUalizando – 02 a 
04/12/2019

Conversando sobre ciência

Seminários da Amazônia – 21 edições ordinárias 
e extraordinárias 

Ciência com Certeza – 16 edições 

Seminário da Botânica – 4 edições

Seminários do ADAPTA/LEEM – 38 edições

Seminários do PDBFF – 6 edições

Reuniões do GEEA (Grupos de Estudos Estraté-
gicos da Amazônia) – 8 edições 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

São dezenas os encontros profissionais 
organizados e realizados pela equipe do 
INPA anualmente e em 2019 destacamos: 

Aula Magna de Pós-Graduação – Dra Antonia 
Franco – 11/03/2019

Congresso de Micologia: “Histoplasmosis in the 
Americas, II regional meeting” – 22 a 24/03/2019, 
hotel Tropical. Promovido pelo  Histoplasmosis 
Advocacy Group  (iHAG) e coorganizado pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
(INPA/MCTIC) e pela Fundação de Medicina 
Tropical Heitor Viera Dourado (FMT-HVD).

Apresentação da Direção e das Coordenações 
do INPA

Seminário de Área – BADPI – 06, 07 e 08/03/2019

Curso de Identificação Macroscópica de Madei-
ras da Amazônia – PRF – (INCT – Madeiras da 
Amazônia) – 22 a 26/04/2016

5ª Semana de Qualidade de Vida do INPA – 14 
a 18/05/2019

Lançamento do Aplicativo Giulia – Roteiro 
inclusivo para surdos no Bosque da Ciência – 
08/05/2019

I Workshop do projeto de P&D Mansonia – 
19/06/2019

I Workshop do INCT “Estudos de Adaptações da 
Biota Aquática da Amazônia - ADAPTA-Amazônia 
- FASE II – 23 e 24/05/2019

2ª Conferência sobre processos Inovativos na 
Amazônia: Interfaces entre o ICT, empresários e 
empreendedores. O evento abordou temas impor-
tantes no âmbito da Propriedade Intelectual, Bio-
tecnologia e Empreendedorismo, com palestras 
e mesas redondas sobre Transferência de Tec-
nologia e ações de empreendedorismo voltadas 
à Agenda 2030 da ONU. Durante a Conferência 
aconteceu também a segunda edição do Café 
com Inovação que teve como tema Valoração e 
Precificação de Tecnologias – 06 e 07/06/2019

Workshop Internacional de Biodiversidade Tro-
pical e Conversação – 30/05/2019 – Coordena-
ção: Museu na Floresta 

Seminários da Escola de Altos Estudos EAE/CA-
PES - PPG-Ecologia – 24,25,26,27 e 28/06/2019; 
01 e 02 /07/2019

IX Congresso Brasileiro de Micologia realizado 
de 24 a 27 de junho de 2019 coordenado pela 
Dra Maria Aparecida de Jesus

CSSP – Climate Science for Service Partner-
ship – Brazil Annual Science Workshop – 03 a 
05/07/2019

III Curso de Entomologia da Amazônia (CEAM) 
– 22 a 28/07/2019

VII CONIC – Congresso de Iniciação Científica 
do INPA – 29/07 a 02/08/2019

VIII Workshop de Tecnologia Social do INPA– 13 
e 14/08/2019

Curso: Boas Práticas de laboratórios e campo 
– 23/09/2019

Módulo de capacitação em Melipolicultura 
para produtores rurais assistidos pela Cáritas 
– 09/09/2019

Palestra do SisGEN e CGen – 09/09/2019

Workshop da Torre ATTO – 16 a 18/09/2019

3º Simpósio de Biologia Aquática e Pesca na 
Amazônia (SBAPA) - “Águas amazônicas: conhe-
cer para conservar” - 24 a 27/09/2019

I Simpósio de Meliponicultura – 03/10/2019

XXI CONBEP - Congresso Brasileiro de Engenha-
ria de Pesca- realizado no período de 21 a 24 de 
outubro de 2019, coordenado pelo Dr. Rogério 
Souza de Jesus.

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – 
SNCT / Bioeconomia, Diversidade e Riqueza para 
o desenvolvimento sustentável. INPA e Brasilia 
– 21 a 27/10/2019

Workshops, congressos e encontros
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Áreas de pesquisa da Acta Amazonica: 

Ciências Agrárias e Florestais | Zootecnia e Recursos Pesqueiros 
Biodiversidade e Conservação | Biotecnologia | Química e Farmacologia 

Ciências Ambientais | Ciências de Alimentos | Geociências 
Ciências da Saúde | Ciências Humanas e Sociais | Tecnologia de Materiais

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

A Coordenação de Ações Estratégicas foi 
responsável por coordenar no âmbito 
do Comitê Estratégico de Tecnologia da 

Informação e Comunicações - CETIC os avanços 
na governança e gestão da área de Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC), os quais 
em 2019 envolveram a elaboração do Plano de 
Contratações de Soluções de Tecnologia da In-
formação e Comunicações - PCTIC 2019, da Ela-
boração do Plano de Dados Abertos -PDA 2019 
- 2020 e da Revisão do Plano Diretor de Tecnologia 
da Informação e Comunicação - PDTIC 2019-2020. A 
COAES também participou conjuntamente com 
o MCTIC na preparação de uma cartilha sobre 
Emendas Parlamentares para reforçar recursos 
dos 3 Planos Orçamentários - PO que compõe a 
nossa Lei Orçamentária Anual - LOA.

GDACT- uma análise de desempenho em 
ciência e tecnologia
A informatização do sistema de avaliação do 
desempenho do servidor para fins de apuração 
da GDACT foi um projeto da COGPE com a COTIN 
que começou com a utilização de formulários em 
papel em 2017 e migrou para a utilização de um 
sistema informatizado em 2018.

Atualmente, o desenvolvimento desse sistema 
caminha para ser uma ferramenta de gestão de 
todos os colaboradores do INPA, tanto chefes 
quanto subordinados, com objetivo de contribuir 
para o aumento da eficácia, eficiência e efetivida-
de na execução das atividades e para o alcance 
de metas em nível operacional. 

O sistema encontra-se totalmente implantado, 
aguardando a fase de implantação de melhorias 
que deve ocorrer no 1º semestre de 2020.

Acta Amazonica
O objetivo da Acta Amazonica é disponibilizar 
à comunidade acadêmica um periódico multi-
disciplinar com enfoque regional e visibilidade 
internacional, para divulgação do conhecimento 
científico produzido sobre e para a Amazônia.

Em 2019, a Acta Amazonica obteve fator de 
impacto 1,042 (relativo ao ano de 2018), um in-
cremento de 20% em relação ao fator de impacto 
relativo a 2017. Atualmente ocupamos a posição 
53 entre 123 periódicos brasileiros com fator de 
impacto JCR/SCI. A Acta Amazonica divulga 
resultados científicos em 11 áreas de pesquisa 
e é o único periódico científico da Região Norte 
do Brasil com fator de impacto do JCR/SCI.  
Nossa taxa de aceitação em 2018 foi 11.7%. Pu-
blicamos artigos de 20 instituições de pesquisa 
amazônicas, e de 15 instituições em regiões não 
amazônicas no Brasil e no exterior, evidenciando 
o impacto da revista na comunidade que pesqui-
sa sobre a Amazônia.

Acta Amazonica é open access, sem nenhum 
custo para os autores que submetem manuscritos,  
sendo um meio de publicação atrativo para discen-
tes e egressos recentes da pós-graduação. Ela está 
entre as 10 revistas em que o INPA mais publica.

Publicações da Editora INPA
Com a missão de socializar o conhecimento so-
bre a Amazônia, por meio de publicações de alta 
qualidade e amplo alcance para os mais variados 
públicos, a Editora INPA produz obras próprias e 
em parceria com projetos. Em 2019, foram produ-
zidos 04 números da revista Acta Amazonica 49 
(1,2,3,4) e publicados em versão impressa 04 livros 
e 01 cartilha. Em parceria com o setor de Comuni-
cação do INPA, produzimos o vídeo institucional 
do INPA e o vídeo da Menção Honrosa Rio Negro. 

Gestão da informação e do conhecimento
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Site do repositório 
do INPA

Fonte:  
repositorio.INPA.gov.br

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

O repositório digital online do INPA foi implemen-
tado em 2015 e atualmente conta com mais de 
2000 itens da produção científica do Instituto. 
Serve de base online da produção do Instituto 
agregando e organizando em um só lugar o 
conhecimento produzido ao longo da sua exis-
tência. Promove o acesso de forma organizada, 
categorizando a produção científica, dando visi-
bilidade, além de propagar o conhecimento em 
acesso aberto, sem restrições de visualização, ta-
xas ou mensalidades e contribuir para resguardar 
a memória da produção intelectual do Instituto.

O Repositório do INPA é formado pelas seguintes 
coleções: 

Dados abertos, coleção que abrigará a aber-
tura de dados administrativos do INPA para 
fins de cumprimento do Decreto nº 8.777 de 
11 de maio de 2016; 

Documentos administrativos, coleção que 
receberá a publicação de portarias, resolu-
ções, contratos e acordos de cooperação 
técnica.

Objetos educacionais, coleção para o de-
pósito de materiais oferecidos em curso de 
capacitação pelo INPA;

Produção científica, estará reunida a pro-
dução científica do Instituto publicada em 
periódicos científicos e anais;

Produção editorial, onde serão publicadas as 
obras editadas pela editora do INPA;

Programa de Iniciação Científica, coleção 
que recebe a publicação de relatórios do 
Programa de Iniciação Científica do INPA;

Tese e Dissertações, coleções onde estarão 
disponíveis as teses e dissertações defen-
didas nos programas de Pós-Graduação.

O repositório do INPA foi implementado com 
o software livre DSpace, desenvolvido pelo 
MIT - Massachusetts Institute of Technology 
juntamente com os laboratórios da Hewlett-
Packard (HP). O DSpace é o software para 
implementação de repositórios institucionais 
mais usado internacionalmente.

Atualmente o repositório conta com mais de 5 
mil itens entre as diferentes coleções existentes 
estando disponível em repositório.INPA.gov.br.  

O repositório do INPA faz parte da Rede Norte 
de Repositórios, sendo o segundo em número 
de materiais depositados. A rede Norte é co-
letada pelo Portal Oasis BR em nível Nacional, 
que por sua vez é coletada pela Rede La Refe-
rência, disponibilizando consultas em interface 
integrada em por toda a América Latina como 
demonstrado ao lado.  

O repositório do INPA tem apresentado resulta-
dos bastante satisfatórios, com a produção cada 
vez mais em acesso aberto, aumento da visibili-
dade institucional, milhões de downloads a cada 
ano e maior alcance na comunidade científica 
nacional e internacional.

De acordo com o Ranking Web of Research Center, 
o INPA ocupa o 431º lugar no Ranking mundial 
e é o 7º maior Instituto de Pesquisa no Ranking 
brasileiro, sendo o maior da região norte em 
2019. É importante ressaltar que existem outros 
diretórios internacionais que também estabele-
cem critérios de qualidade gerando ranking de 
repositórios em acesso aberto.

A implementação e consolidação do Repositório 
Institucional foi um primeiro passo. O INPA ainda 
possui um grande desafio para gerir o legado da 
sua produção técnica e científica e o repositório 
institucional é a alternativa instrumental mais 
viável para o cumprimento desse propósito. 

Repositório institucional
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Laboratórios temáticos e de grupos de 
pesquisa

Os laboratórios temáticos são multidis-
ciplinares e prestam serviço para todos 
os grupos de pesquisa do INPA e para 
instituições públicas e privadas de nosso 
estado. Em 2019 foram as seguintes as 
atividades realizadas:

Laboratório temático biotério central 
forneceu 1086 animais, entre ca-
mundongos e hamsters, atendendo 
a 20 projetos de pesquisa.

Laboratório temático de microsco-
pia óptica e eletrônica realizou 575 
análises de amostra no microscópio 
eletrônico, atendendo a 28 grupos de 
pesquisa, sete Programas de Pós-
Graduação do INPA e oito Programas 
de Pós-Graduação da Universidade 
Federal do Amazonas (UFAM).

Laboratório temático de química 
de produtos naturais realizou 1.925 
análises, atendendo a 5 grupos de 
pesquisa do INPA e 6 grupos de 
pesquisa da UFAM e da Universida-
de do Estado do Amazonas (UEA), e 
adquiriu R$ 68.500,00 em recursos 
por meio de editais para manutenção 
de equipamentos.

Laboratório temático de solos e 
plantas realizou 44.480 análises, 
atendendo 5 grupos de pesquisa e 
5 cursos de Pós-Graduação do INPA

Laboratório temático de biologia 
molecular realizou 18.032 análises, 
atendendo a 10 grupos de pesquisa 
do INPA e 10 programas de pós-gra-
duação do INPA, UFAM e UEA.

Aquisição e entrega de 164 novos computadores

Aquisição de GLP 45 kg para suprir as necessidades 
das estações e reservas

Aquisição de gases especiais para suprir os labo-
ratórios do INPA

Aquisição de capela para ácido perclórico - proces-
so em fase de licitação; 

Aquisição de 229 no-breaks para atender as de-
mandas das Coordenações Gerais – aguardando 
a entrega do material

Melhorias nos laboratórios e aquisições de equipamentos  

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Importantes investimentos foram feitos 
para ampliar e melhorar a infraestrutura 
para a pesquisa no INPA. 

Construção do prédio do Centro de 
Análises Moleculares da Biodiversi-
dade e de Apoio às Coleções Zooló-
gicas - concluído e entregue;

Reforma e Adequação no Laborató-
rio de Fisiologia Aplicada à Piscicul-
tura - LAFAP - concluído e entregue;

Construção do prédio das Coleções 
Zoológicas - concluído e entregue;

Adequação / Modernização do 
prédio do Laboratório de Pesquisas 
em Recursos Hídricos – iniciado.

Construção do Prédio do Centro de 
Convivência do INPA - assinatura do 
contrato já realizada junto à empresa 
vencedora. Neste ano conseguimos 
licitar e contratar uma empresa para 
construir o Centro de Convivência 
que visa atender a comunidade de 
servidores, alunos e público em geral 
do INPA, a fim de valorizar e possibi-
litar aos servidores e alunos a troca 
de experiências, conhecimentos, for-
mação de vínculos e momentos de 
cultura e lazer. Este Centro também 
irá abrigar a Editora INPA.

Os avanços na infraestrutura para 
a ciência, tecnologia e inovação
Novas edificações
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O INPA possui Núcleos de Apoio à 
Pesquisa em 4 Estados da Amazônia: 
Roraima (NAPRR), Acre (NAPAC), Ron-
dônia (NAPRO) e Pará (NAPPA). Em geral 
a atuação destes NAPs está centrada 
em três pontos cruciais para apoiar a 
presença do INPA em bases avançadas 
do extremo norte da Amazônia: (i) apoio 
a grupos de pesquisa do INPA ou de 
instituições parceiras que desenvolvem 
atividades em cada Estado, (ii) parcerias 
conveniadas com instituições acadê-
micas locais com o intuito de fomentar 
as atividades de pesquisa e apoiar a 
formação de recursos humanos no nível 
da pós-graduação e (iii) participação 
representativa em órgãos colegiados 
locais relacionados tanto à CT&I quanto 
à Conservação Ambiental. 

Os destaques das atividades realiza-
das pelo NAPRR em 2019 foram a 
liderança/participação de dois projetos 
pelo Dr. Reinaldo Imbrozio Barbosa: (a) 
Florestas de Roraima - Monitoramento 
integrado da biodiversidade e processos 
ecossistêmicos: efeito de determinantes 

Núcleos de Apoio à Pesquisa- RR, PA, RO e AC

ambientais em diferentes escalas espaciais e temporais 
no extremo norte da Amazônia e (b) Crescimento e mor-
talidade de árvores em florestas ecotonais de Roraima: 
efeito das condicionantes ambientais e da variabilidade. 
Com o Convênio firmado com a UFRR (2016-2020) são 
realizadas ações diretas em atividades de campo e aulas 
ministradas nos cursos de pós-graduação. Destaca-se a 
formação de 6 alunos de pós-graduação no ano de 2019 
(3 de mestrado e 3 de doutorado) e 6 alunos de doutora-
do em andamento. Por fim, destaca-se a representação 
institucional promovida pelo NAPRR em 23 eventos que 
incluem reuniões de trabalho, oficinas, painéis de trabalho, 
e apoios técnicos a outras instituições locais. 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Com o intuído de diminuir as ameaças 
sobre as áreas verdes de pesquisas do 
INPA, a DISER (Divisão de Estações e 
Reservas do INPA) investiu em traba-
lhos de conscientização e educação 
ambiental junto aos moradores, escolas 
e associações que vivem no entorno das 
unidades de pesquisas, principalmente, 
a Reserva Adolpho Ducke. Estas ativida-
des incluem a realização de encontros e 
reuniões junto ao Conselho da APA Mu-
nicipal Ducke-Puraquequara, que inclui 
os limites da Reserva Ducke, bem como 
com a equipe da SEINFRA-AM, para a 
definição de propostas e metodologias 
a serem utilizadas na construção de cer-
cas e também na recuperação das áreas 
degradadas, principalmente, no entorno 
da área da Reserva Ducke. 

Recentemente o entorno imediato da Re-
serva Ducke tem sido alvo de impactos 
de desmatamento e ocupações irregu-
lares, incluindo derrubadas de árvores 
e caça dentro da reserva, e documento 
formal enviado ao MCTIC comunicou as 
ocorrências de invasões indevidas no 
entorno da reserva, pelas comunidades 
localizadas nas proximidades da Ducke.  
Também foram instaladas placas de si-
nalização para a área limítrofe da reserva 
Ducke, vizinha à invasão Monte Horebe.

A DISER tem acompanhado a construção 
do Anel Viário Leste de Manaus, obra 
do Governo do Estado na porção sul da 
Reserva, que demanda atenção quanto 
à colocação de cercas, sinalização, e 
implementos urbanísticos de drenagem 
e passagem de fauna adequados no 
entorno da reserva Ducke.

Estações e reservas
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Continuidade do Programa de Quali-
dade de Vida com ações de saúde e 
bem-estar. Uma delas foi a V Semana 
da Qualidade de Vida do INPA, que 
teve como tema “Tripé da Vida Saudá-
vel: Sono, Alimentação e Movimento”. 
De 14 a 18 de maio, foram realizados 
torneios, oficinas e Ecocaminhada 
para estimular a comunidade a pra-
ticar hábitos saudáveis, bem como 
bate-papo com profissionais da área 
da saúde falando sobre doenças, 
tratamentos e formas de prevenção. 
Outra frente importante é a continui-
dade das ações do Programa Médico. 
O ambulatório funciona durante toda 
a semana e o médico, o clínico geral 
Edivaldo Silva, com atendimento/
consultas duas vezes na semana. 

Melhoria dos processos de conces-
são de abono de permanência, pedido 
de aposentadoria, pensão civil e au-
xílio funeral, por meio da informatiza-
ção quase total dos processos;

A COAES/COTIN e Coordenações Gerais prepararam e/ou atu-
alizaram a Carta de Serviço ao Cidadão que foi disponibilizada 
no portal do INPA http://portal.INPA.gov.br/images/arquivos/
Carta_de_Servios_do_Cidadao_INPA_Versao_2019.pdf. A carta 
de serviços ao cidadão permitirá maior facilidade de acesso e 
transparência perante a sociedade sobre os serviços prestados 
pelo INPA. 

A Coordenação de Apoio aos Programas, Contratos e Convênios 
- COAPC atua junto a outras instituições com troca frequente de 
informações por e-mails e sistemas informatizados de gestão de 
processos administrativos e judiciais, como Tribunais Estaduais, 
Justiça Federal, Procuradoria da União no Estado do Amazonas 
– PUAM; Consultoria Jurídica no Estado do Amazonas – CJU-AM 
e Corregedoria do MCTIC.

Durante o ano de 2019 a COAPC tramitou 86 (oitenta e seis) 
processos administrativos (compras e contratações de obras e 
serviços); 13 (treze) processos judiciais; 17 (dezessete) proces-
sos disciplinares e em desfavor de pessoa jurídica, além de vários 
despachos versando sobre matéria jurídica e administrativa. Hoje 
ela opera com dois Sistemas de gestão SEI/MCTIC e SAPIENS/
AGU onde ficam armazenados todos os autos dos processos 
que tramitam no INPA, representando significativa melhoria na 
manutenção da memória administrativa institucional.

Economia de mais de 95% na despesa 
de fornecimento de água. A COATL/ 
DIEAR reativou o sistema de abasteci-
mento de água por meio de poços arte-
sianos no INPA, o que gerou economia 
nos valores antes pagos à Concessio-
nária de água e esgoto de Manaus (dos 
cerca de R$ 200.000,00 mensais, hoje 
paga-se menos de R$ 1.000,00/mês).

Assinatura do contrato de coleta de 
resíduos químicos que atenderá toda 
a demanda do INPA.

Contratação de empresa destinada 
a realizar o Assentamento Funcional 
Digital dos servidores do INPA, que é a 
digitalização de todas as informações 
e documentos de cada servidor, que 
hoje encontram-se em pastas físicas. 
Este processo está sendo feito por uma 
empresa Contratada pelo INPA.

Numeração dos prédios do INPA para 
facilitar a identificação dos mesmos 
junto às portarias, servidores e público 
em geral.

Regularização do alvará de funciona-
mento do INPA.

Implantação dos sistemas informatiza-
dos da GDACT;

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

O ano de 2019 foi marcado por importantes ações 
de busca de novos recursos e de aumento na 
eficiência de execução de contratos já firmados. 

Neste caso, sempre buscando manter a execução de 
todos os serviços necessários ao bom funcionamento 
das estruturas e serviços.

Destacam-se as seguintes ações:

Redução do valor do contrato de serviços veterinários. 
Após minucioso estudo, a COATL conseguiu reduzir em 
23,6% o contrato de serviços veterinários. A medida faz 
parte de um esforço contínuo em reduzir gastos sem 
comprometer a qualidade dos serviços prestados;

Redução em 15% do Contrato de Manutenção do  
Biotério do INPA, ação que permitiu, em negociação com 
a empresa responsável, reduzir os valores sem afetar os 
serviços a serem prestados; 

Alienação de veículos inservíveis. Uma equipe de 
servidores, designados pela Portaria 143/2019, está 
realizando um trabalho de identificação, avaliação e 
alienação dos veículos inservíveis do INPA. A iniciativa 
visa acelerar o processo de doação das viaturas que 
hoje encontram-se deterioradas nos Campi I, II e III.

Mais eficiência de gestão e um 
ambiente de trabalho mais moderno
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2019 foi um ano importante para a consoli-
dação de políticas e planos estratégicos ins-
titucionais que foram construídos por meio 
do trabalho em equipe de representantes dos 
setores pertinentes. Assim, políticas que eram 
esperadas desde 2008, foram concluídas, 
aprovadas e enviadas ao MCTIC, para aten-
der demandas de planejamento e tomada de 
decisões necessárias para o Instituto. Além 
disso, órgãos colegiados constituídos têm a 
responsabilidade de dar a transparência e par-
ticipação aos processos de gestão de rotina. 
Grupos de trabalho instituídos por portarias 
são instâncias de aconselhamento técnico em 
temas específicos e que demandam ação e/ou 
normatização interna.

PETIC - Plano Estratégico de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação- PETIC 2017 - 2020

PDTIC - Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação e Comunicação - PDTIC 2019-2020  
e Resolução de Homologação

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação - PDTIC 2017-2018 

PCTIC - Plano de Contratações de Soluções de 
Tecnologia da Informação e Comunicações - 
PCTIC 2019 e Resolução de Homologação

Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia 
da Informação e Comunicações - PCTIC 2018 

POLÍTICAS INSTITUCIONAIS

Política de Segurança da Informação e Comuni-
cações do INPA

Política de Dados e Acesso à Informação do INPA

Política de Governança de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação do INPA

Grupos de Trabalho 

GT da Política de Inovação (em andamento)

GT do Diagnóstico da Pós-graduação e revisão 
dos regulamentos dos PPGs (em andamento)

GT Emergencial do Bosque da Ciência (concluído)

GT da revisão do organograma e regimento inter-
no do INPA (encerrado)

GT de acesso ao patrimônio genético e ao conhe-
cimento tradicional (em andamento)

GT do Plano Anual de Contratações 2020 (con-
cluído)

GT do Regulamento do uso da marca e proteção 
da imagem do INPA (em andamento)

Conselhos constituídos e em 
funcionamento em 2019

CTC – Conselho Técnico Científico

Conselho Diretor

Conselho Diretor Expandido

Conselho de Administração

Conselho da Coordenação de Pesquisas

Conselho da Coordenação de Extensão

Conselho do Bosque da Ciência

Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação 
e Comunicação (CETIC)

Congregação de Capacitação Institucional – CCI

CEP- Comitê de Ética em Pesquisa

CEUA – Comissão de Ética no Uso de Animais

CEI -  Comissão de ética profissional do INPA

Governança: mais participação, 
transparência e novas políticas
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2019 2020201820172016

Orçamento INPA 2015 a 2019

R$ 31.259.609,00

R$ 35.262.404,00 R$ 35.795.050,00 R$ 35.769.517,00

R$ 42.335.629,00

R$ 35.769.396,00

2015

Fonte: Tesouro Gerencial
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Recursos externos captados por pesquisadores do INPA pra 
164 projetos de pesquisas

2014-2019
R$ 116.498.466,47
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2019

1%

R$ 31.545.585,47

23%

22%

14%

40%

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

O orçamento do Instituto previsto na Lei 
Orçamentária Anual – LOA para o ano 
de 2020 é de R$ 35.765.396,00.

Desde 2016 o INPA não teve cortes orçamentá-
rios, apesar dos eventuais anúncios de contingen-
ciamento de recursos posteriormente liberados.

O orçamento anual do INPA vem mantendo a mé-
dia de R$ 35 milhões, destinados primordialmen-
te para a manutenção básica da infraestrutura da 
instituição (energia elétrica, vigilância, limpeza 
e conservação). Esta demanda corresponde a 
aproximadamente 63% do orçamento, sendo que 
os 37% restantes são investidos nas atividades 
finalísticas de pesquisa. Esses recursos estão 
divididos entre as ações da capacitação (2%), 
ação grandes vultos (13%), ação ecossistema (12 
%) e ação LBA (10 %).  A capacidade institucional 
de captar recursos para a pesquisa de outras 
fontes é significativa, embora tenha diminuído 
com a atual crise econômica pela qual passa o 
país.  Apesar da insuficiência de recursos, com 
o trabalho da equipe foi possível obter avanços. 

Por intermédio do orçamento da Fonte ECO – 
Desenvolvimento de Pesquisa sobre os Ecos-
sistemas Amazônicos no Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia-INPA, foi possível realizar 
a compra de gases (R$ 317.763,52), remoção 
de resíduos químicos (R$ 72.500,00), compra 
de equipamentos de proteção individual (R$ 
96.000,00), aquisição de capela para o laborató-
rio temático de solos e plantas (R$ 155.480,00) e 
designar valores para o contrato de manutenção 
do instituto.

A COPES concedeu 10 passagens (R$ 10.979,12) 
e 316 pedidos de diárias (R$ 272.492,80).

Orçamento e execução financeira
Ações para captação de novos aportes 
de recursos

A COAES – Coordenação de Ações Estratégi-
cas – encaminhou as seguintes emendas para 
compor a LOA 2020. Estamos aguardando as 
negociações no âmbito do MCTIC, na expectativa 
de reforçar o orçamento do Instituto.

PO 0000 - Ciência, Tecnologia e Inovação no Ins-
tituto Nacional de Pesquisa da Amazônia - INPA 
- Despesas Diversas no valor de R$ 6.535.727,00, 
com objetivo de fomentar a utilização de energia 
solar nas edificações públicas, reduzindo os custos 
com o consumo de energia elétrica e atendimento 
de outras demandas de infraestrutura do Instituto;

PO 0002 - Desenvolvimento de Pesquisas sobre os 
Ecossistemas Amazônicos no Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia - INPA no valor de R$ 
2.000.000,00, com objetivo de alocar recursos para 
apoio a projetos de P,D&I, pesquisas acadêmicas 
na geração de novos conhecimentos necessários 
à compreensão do funcionamento climatológico, 
ecológico, biogeoquímico e hidrológico da Amazô-
nia, do impacto das mudanças dos usos da terra 
nesse funcionamento e das interações entre a 
Amazônia e o sistema biogeofísico global da Terra.

PO 0003 - Desenvolvimento de Pesquisas sobre o 
Clima e os Ciclos Biogeoquímicos dos Ecossiste-
mas Amazônicos (Programa LBA/INPA) no valor 
de R$ 1.500.000,00 com o objetivo de a locar re-
cursos para apoio a projetos de P, D & I, pesquisas 
acadêmicas na geração de novos conhecimentos 
necessários à compreensão do funcionamento cli-
matológico, ecológico, biogeoquímico e hidrológico 
da Amazônia do Observatório da torre Alta - ATTO.

15P6 - Ampliação e Modernização da Infraestru-
tura do INPA para o Estudo da Biodiversidade, 
Inovação Tecnológica e Sustentabilidade dos 
Ecossistemas Amazônicos frente às Mudanças 
Globais (Projeto Grandes Vultos) no valor de R$ 
4.000.000,00, com objetivo de alocar recursos para 
a conclusão do 2º. e 3º. pavimentos do prédio do 
Programa de Coleções Científicas Biológicas do 
INPA. A conclusão desta obra terá um grande im-
pacto social como centro provedor de informações 
e referência sobre a diversidade da fauna.



os de efluentes da Bacia Hidrográfica 
do Educandos em Manaus – AM.

Como resultado de reuniões com a 
Direção da SUDAM se prospectou a 
possibilidade de acessar recursos 
por meio de editais no âmbito do 
Plano Regional de Desenvolvimento 
da Amazônia - PRDA 2020 -2023 
nas áreas temáticas do PRDA para 
Biofármacos e Piscicultura. Assim, 
a COAES coordenou a elaboração de 
3 propostas à SUDAM:

Área Temática Piscicultura

Título: Ampliação e Modernização 
da Unidade Demonstrativa de Aqui-
cultura do INPA: Uma estratégia para 
integração e difusão da aquicultura 
na região Norte. 

Valor: R$ 2.540.000,00

Área Temática Biodiversidade

Título: Ampliação da capacidade de 
armazenagem dos acervos zoológi-
cos do INPA a fim de promover pes-
quisas, educação e extensão. 

Valor: R$ 2.361.975,00

Área Temática Biofármacos

Título: Controle de qualidade de insu-
mos e produtos das cadeias produti-
vas de fitoterápicos e biofármacos.

Valor: R$ 400.000,00

vidamente registrados na base SIGTEC, com parcerias 
nacionais relatadas. 

Nas cooperações nacionais, destacamos o acordo com 
a Samsung, no valor de aproximadamente R$ 8 milhões, 
assinado em março deste ano, utilizando recursos da 
Lei de Informática (SUFRAMA / CAPDA) e firmando pela 
primeira vez um projeto do INPA com a iniciativa privada. 
Este projeto fará um grande investimento nas pesquisas 
de hidrologia do INPA com a implantação de uma rede de 
monitoramento ambiental com foco na gestão de resídu-
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Destaques da Cooperação e Intercâmbio - COCIN

No ano de 2019 a COCIN acompa-
nhou as atividades de 15 Convênios 
Internacionais com instituições dos 
seguintes países: Japão (3), EUA (2), 
Portugal (1), Alemanha (2), Inglaterra 
(2), Finlândia (2), Itália (1), Ucrânia 
(1), Marrocos (1). Além de 05 progra-
mas, projetos e ações, devidamente 
registrados na base SIGTEC, com 
parcerias internacionais relatadas. 

O Acordo de Cooperação com a Uni-
versidade de Kyoto (Field Museum) 
fez significativos investimentos na 
infraestrutura do Bosque da Ciência 
com a reforma da Casa da Ciência e 
nas Reservas do INPA.

Outro destaque nos acordos inter-
nacionais, foi o projeto VAHVISTUS, 
um acordo de cooperação do INPA 
com seis instituições internacionais 
da Europa e dos Estados Unidos. 
Por meio desse projeto estão sendo 
desenvolvidas pesquisas na área de 
nanotecnologia aplicada às ciências 
da saúde. Nesse sentido foi organi-
zado o 1º Simpósio Internacional de 
Nanotecnologia e o 4º Seminário do 
Projeto VAHVISTUS em novembro 
deste ano.

Ainda em nível internacional, foram 
analisados os pedidos de 03 Expe-
dições Científicas para desenvolvi-
mento de trabalhos de campo com 
pesquisadores estrangeiros e foram 

Parcerias nacionais e internacionais
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emitidas 14 Cartas Convite para pesquisadores de 
instituições estrangeiras poderem cumprir atividades 
científicas nos laboratórios e cursos do INPA.

Na cooperação nacional foram acompanhadas 52 par-
cerias sob o amparo de acordos e/ou convênios com 
instituições dos seguintes estados brasileiros: Amazonas 
(28), Pará (6), Roraima (3), Rondônia (1), Tocantins (1), 
Mato Grosso do Sul (1), Distrito Federal (7), São Paulo 
(1), Rio de Janeiro (1), Rio Grande do Norte (1), Minas 
Gerais (2), além de 15 programas, projetos e ações, de-
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primeiro semestre do ano de 2020, podendo se 
tornar uma empresa graduada.

No mês de outubro/2019 a Incubadora INPA lan-
çou o Edital de Incubação, no qual 6 empresas 
passaram pelo processo de pré-incubação, com 
a participação em cursos específicos para o ama-
durecimento das ideias de negócios.

Houve ainda o lançamento do Manual de Boas Prá-
ticas da Incubadora do INPA, com a metodologia 
CERNE I e II, e a aprovação da proposta do INPA/
Arranjo AMOCI no Edital No. 007/2019 - PAREV.

Tecnologias sociais

Demos apoio e suporte a projetos do INPA a fim 
de transformar conhecimento e tecnologias para 
melhorar a qualidade de vida e a renda do homem 
da região. Trabalhamos ainda na:

Produção de 2 kits expositivos portáteis e fáceis 
de montar, para dar maior relevância de conteúdo 
e eficiência às exposições institucionais do INPA, 
apresentando seus grandes projetos, focos de 
pesquisa e tecnologias sociais já consolidadas;

Realização de cerca de 20 oficinas em temas 
diversos da agroecologia, prevenção e promo-
ção de saúde, acesso à água potável, segurança 
alimentar, etc., em áreas urbanas e rurais para 
capacitação de produtores de dez municípios: 
Careiro da Várzea, Benjamim Constant, Coari, 
Tabatinga, Itacoatiara, Iranduba, Novo Airão, 
Humaitá, Presidente Figueiredo e zona rural de 
Manaus. Pelo menos 1000 produtores rurais e 
ribeirinhos alcançados. O projeto “Implantação de 
Unidades Demonstrativas Agroflorestais na Ama-
zônia (IUDAA)”, patrocinado pela Financiadora de 
Estudos e Projetos (FINEP), foi base importante 
para tudo isso acontecer. O projeto atua nas áreas 
de piscicultura e plantios agroflorestais.
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Os 3 novos pedidos de patentes depositados 
em 2019:

Máquina para recobrir sementes: Dispositivo 
para recobrir sementes, cujo destaque é a cons-
trutividade simplificada, que combina soluções 
mecânicas e eletrônicas num equipamento de 
baixo custo, para obter resultados equiparáveis 
aqueles de uso industrial;

Microemulsão para o tratamento da leishma-
niose tegumentar: É de aplicação tópica com 
atividade antileishmania, sendo capaz de minimi-
zar os efeitos adversos, provenientes da extensa 
aplicação da droga antimonial pentavalente, 
administrada como medicamento de primeira 
escolha, podendo ainda ser administrada con-
comitantemente a ela;

Nanomatrizes inorgânicas bioativas à base 
de óxidos de metais de transição polivalentes 
hidratados: Nanomatrizes inorgânicas bioativas 
(NIB) a base de óxidos de metais de transição 
polivalentes, com atividade comprovada contra 
espécies de protozoários do gênero Leishmania, 
causadoras de Leishmaniose Tegumentar Ame-
ricana, apresentando eficiência contra outros 
protozoários de importância médica. O ganho 
social vai além do econômico, visto que podem 
oferecer tratamentos mais eficientes, com meno-
res efeitos adversos que os tratamentos atuais.

Incubação de empresas

A Incubadora do INPA possui três empresas 
incubadas em 2019:

1. Original Trade - óleos essenciais de insumos 
amazônicos;

2. Broto - automação agrícola para hidroponia;

3. EZScience - biotecnologia (produção de anti-
corpos).

O destaque é para a empresa Original Trade 
que deve lançar seus produtos no mercado no 
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O INPA possui 73 depósitos de patentes, 
destes 21 são patentes concedidas. 
Em 2019 seis novas patentes foram 

concedidas e três novos pedidos de patente 
foram depositados.  

Na categoria de Alimentos e Bebidas - o 
Composto alimentício de aminoácidos naturais 
para suplementação em alimentação humana 
e animal - rico em carboidratos, suplementado 
com hidrolisado protéico de peixe e, serve para 
o consumo humano e animal; 

Na categoria de Construção Civil - o Tijolo vegetal 
para a construção civil é produzido à base de 
vegetais, reduzindo impacto ambiental; 

Na categoria de Mobiliário - o Suporte encaixável 
para mesa (base encaixável) permite diversas 
possibilidades de uso; 

Na categoria de Produtos Sustentáveis, o Cone 
biodegradável para jardins, controla a erosão e pro-
porciona o reflorestamento de áreas degradadas; 

Na categoria de Saúde, o Grampo de sutura Bio-
absorvível é uma alternativa às possibilidades 
de sutura atuais e elimina a retirada de pontos 
pelo paciente; 

Ainda na categoria Saúde, o Dilapiol como alter-
nativa eficiente no combate à proliferação do 
mosquito Aedes, eliminando ovos e larvas do 
agente, dentre outros.

Extensão e Inovação
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Pela parceria, recebemos um reforço significativo de 
estagiários e bolsistas que foram inseridos no Programa 
Estagiários no Bosque. A Prefeitura concedeu mais de 
100 estudantes (de níveis médio e superior) que tive-
ram a oportunidade de desenvolver suas habilidades e 
competências profissionais com o acompanhamento 
de profissionais, bem como contribuir para melhorar o 
atendimento ao receptivo do parque. 

Com capacidade para 150 lugares, o 
Auditório da Ciência é o mais importante 
espaço de eventos técnico-científicos 
do INPA. Localizado dentro do Bosque, 
recebeu mais de 60 eventos ao longo do 
ano, aproximadamente 75% deles foram 
realizados pelo INPA e o restante por par-
ceiros externos.

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Importante ponto turístico de Manaus, o Bosque 
da Ciência é o espaço de visitação do INPA, onde 
são realizados projetos e ações de educação am-
biental, cultural e de popularização da ciência. É 
uma opção de lazer para a sociedade e turistas 
nacionais e estrangeiros, por seus atrativos ama-
zônicos e programação desenvolvida no decorrer 
do ano. Inaugurado em 1994, está localizado ple-
na área urbana de Manaus, recebendo em 2019 
cerca de 90 mil visitantes, a maioria público não 
pagante, como estudantes de Manaus.

O Bosque passou por significativas mudanças.  
A mais importante foi a reforma e modernização 
da Casa da Ciência, com a inauguração da nova 
exposição “Tramas da Ciência”, viabilizada pelo 
Projeto Museu na Floresta, uma parceria do INPA 
com a Universidade de Kyoto, financiado pela 
JICA. E a partir de reformulação ou melhorias, 
alguns pontos no parque ganharam outras fun-
ções – Casa de Madeira e Chapéu de Palha, além 
de serem unidades demonstrativas de tecnolo-
gias geradas pelo Instituto, agora são espaços 
expositivos -  ou foram reativados – viveiro dos 
poraquês (recanto dos inajás).

Antenado às novas tecnologias, o Bosque dispo-
nibilizou o aplicativo Giulia Mãos que Falam, um 
roteiro inclusivo para surdos que permite uma 
visita autoguiada sem a necessidade de intérpre-
te em libras. O projeto que contribui para romper 
barreiras do silêncio e da falta de informações 
turísticas é uma parceria do curso de Turismo 
da UEA, com a startup Map Innovation, INPA e 
Samsung Ocean. Ainda nessa área tecnológica 
temos o aplicativo Trilha Animal, uma oportu-
nidade a mais para o visitante interagir e obter 
informações de qualidade sobre sete animais 
(peixe-boi, ariranha, jacaré, poraquê, preguiça, 
cotia e macaco). O App possui mapa interativo 
onde é possível ver a fauna do Bosque em 3D 
e com dimensão aumentada. Foi desenvolvido 
pelo Instituto de Desenvolvimento e Informática 
da Amazônia (Sidia), em parceria com o INPA.

Além de ser proporcionar contato com a natureza, 
o Bosque desenvolve uma série de programações 
durante o ano a fim de cumprir sua missão: 

oito edições do Circuito da Ciência, projeto de 
educação ambiental e divulgação científica que 
contou com a participação de quase 1,5 mil alu-
nos e professores, uma média de 12 oficinas por 
edição e quatro instrutores em cada uma; 

Aniversário de 24 Anos do Bosque; 

Semana do Meio Ambiente; 

Festival Arte e Ciência  e a exposição Irreversível;

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT);

Aniversário do INPA/Virada Sustentável;

Dia da Ciência e do Pesquisador; 

Dia da Amazônia; 

Dia Mundial do Turismo e Dia da Criança; 

O que Eu Vejo no Bosque todas às quartas-feiras 
(LAPSEA);

Cinco sessões do Meditando no Bosque na pri-
meira terça-feira do mês, promovidas pela instru-
tora Carolina Bertsch (ex-bolsista PCI do INPA). 

Continuamos com as ações do Projeto Reeducar 
,que oferece a oportunidade a indiciados cumpri-
rem a aplicação das medidas previstas na Justiça 
Restaurativa. O Bosque recebeu nove pessoas 
para cumprir penas advindas dessa parceria com 
órgãos da Justiça estadual e federal.

Outra importante parceria foi estabelecida com 
a Prefeitura de Manaus, a qual permitiu reabrir o 
Bosque após fechamento temporário de quatro 
dias em função do quadro reduzido de servi-
dores. A reabertura (13 de julho) foi marcada 
simbolicamente pela assinatura de um Termo 
de Cooperação Técnica, com vigência de três 
meses, podendo ser renovável.

Bosque da Ciência
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Visibilidade das atividades de servidores do INPA

Filme Novas Espécies 

O filme Novas Espécies – A expedição do Século, que conta 
as aventuras e emoções de um grupo de pesquisadores do 
INPA na Serra da Mocidade, Roraima, foi lançado no dia 11 de 
setembro, no Teatro Amazonas, com casa lotada. A capacidade 
de um dos principais ícones da cultura amazonense é de 700 
lugares e muitas pessoas assistiram de pé. O documentário da 
Grifa Filmes registrou 25 dias de 50 pesquisadores de várias 
áreas do conhecimento, no ano de 2016, em região remota e 
isolada de um maciço de montanhas de quase 2 mil metros de 
altitude. Ao menos 80 novas espécies para a ciência continuam 
em estudo de comprovação. 
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Tramas da ciência 
a nova exposição da Casa Ciência

Antiga Casa do Diretor do INPA, a Casa da 
Ciência é um dos atrativos mais visitados 
do Bosque da Ciência. Com a reforma e 
modernização, foi instalada a exposição 
permanente Tramas da Ciência, que permite 
ao visitante conhecer a biodiversidade e os 
fenômenos naturais amazônicos e vivenciar, 
de maneira interativa, o ato de fazer ciência.

Em um trabalho colaborativo, pesquisado-
res, técnicos e colaboradores aceitaram o 
desafio de reunir informação diversificada 
e buscar sua tradução para uma linguagem 
popular e acessível ao grande público. 

No novo espaço é o visitante quem decide 
o quanto e o que quer conhecer sobre aves, 
peixes, mamíferos, répteis e anfíbios, insetos, 
plantas e interações ecológicas entre os orga-
nismos e ambientes. 

A exposição foi organizada em nove linhas narrativas, 
que podem ser seguidas por ícones de orientação 
espalhados pela Casa. É possível aprender sobre inte-
rações animais-plantas, entre animais, de gente com 
a floresta, do clima e ambiente, evolução, métodos 
científicos, água, energia e sobre a microfloresta que 
inclui os organismos minúsculos.

O visitante vai encontrar ainda caixas entomológi-
cas, amostras de exsicatas (plantas desidratadas), a 
árvore da vida de diferentes grupos animais, e uma 
sala de imersão acústica, com sons específicos de 
elementos da floresta e um ambiente para exposições 
temporárias. O peixe-boi da Amazônia inaugurou essa 
sala. Para os mais curiosos, a Tramas da Ciência 
permite, em alguns momentos, o visitante se colocar 
na posição de pesquisador.
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Poraquê - muitos peixes elétricos escondidos num só

Nova espécie de peixe elétrico (Electrophorus voltai) des-
coberto na Amazônia emite a maior descarga entre animais 
chegando a 860 Volts. O estudo publicado na revista Nature 
Communications contou com contribuição de pesquisadores do 
INPA. Por quase dois séculos e meio acreditou-se existir apenas 
uma espécie de poraquê, Electrophorus electricus, mas a nova 
pesquisa revelou que há pelo menos três espécies distintas na 
Amazônia. O terceiro é o E. varii, que tem a descarga elétrica 
mais fraca entre os poraquês (varia de 151 a 572 Volts) e é 
a espécie dos animais que vivem nossa área de visitação, o 
Bosque da Ciência.
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S

O pesquisador Adalberto Val par-
ticipou do Seminário do Sínodo 
da Amazônia em Manaus com 
tema Rios e Lagos: Qualidade 
de Vida. Já o Bosque da Ciência 
recebeu a visita de um grupo de 
160 religiosos da Comunidade 
Franciscana, católicos de várias 
partes do Brasil, que estavam em 
Manaus para participar do Síno-
do da Amazônia, uma atividade 
preparatória para a reunião que 
aconteceu com os bispos em 
Roma. A Amazônia foi escolhida 
com objetivo de identificar novos 
caminhos para a evangelização 
do povo da região, além de des-
tacar a importância da floresta 
amazônica para o planeta.

Sínodo - encontro da ciência com a religião
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Araponga - a ave mais barulhenta do mundo

Numa expedição à “floresta nas nuvens” da Serra do 
Apiaú, em Roraima, uma equipe de pesquisadores do 
INPA e da Universidade de Massachusetts, em Amherst 
(EUA) registrou a presença da espécie araponga-da-ama-
zônia (Procnias albus) e, por meio de  medições do canto, 
concluiu que a ave emite o som mais alto dentre os ani-
mais. A pequena ave (30 cm) é forte e tem abdômen re-
forçado. Os sons mais altos são emitidos pelos machos  
durante o acasalamento, e podem atingir 125 decibéis 
(dB), superior ao barulho de uma britadeira, e pode ser 
ouvido a mais de 1,5 km na floresta. O trabalho publicado 
Current Biology atraiu grande interesse da mídia nacional 
e internacional e entrou para o Guinness Book.
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#notícias

Para dar visibilidade para as pesquisas, seleções de 
pós-graduação e de iniciação científica, atividades de 
extensão, popularização da ciência e ações da Direção, 
foram publicadas mais de 220 notícias no site (http://
portal.INPA.gov.br/), gerando mais de 207 mil acessos. 
Boa parte das matérias foi enviada para a imprensa e 
postadas nas mídias sociais do INPA, contribuindo para 
ampliar o diálogo do INPA com a sociedade e permitir 
compartilhar informações com os cidadãos.

No site, o que mais chamou a atenção do público foi a 
seleção com 48 vagas para bolsistas do Programa de 
Capacitação Institucional. Uma única matéria teve mais 
de 10 mil acessos.

Redes Sociais do INPA

Instagram: @inpa_mctic
Seguidores: 4.387
Publicações: 94
Curtidas: 8.453

Destaques

1. Seleção para mestrado 
2. Diversidade de peixes da bacia Amazônica 
3. Carolina Levis

Facebook: /inpa.mctic

440.275 pessoas alcançadas
20 mil seguidores
Quantidade de envolvimentos: 43.014
Reações: 7.837
Postagens: 186

Destaques

1. Seleção de Mestrado – 107 vagas
2. Chamada pública para seleção de  

capacitação institucional
3. Prêmio Rolex de Empreendedorismo 2019

Relatório Anual INPA 2019Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

C

Desde a década de 1980 aguar-
dávamos a definição da espé-
cie da Coccoloba sp. que está 
exposição na Casa da Ciência, 
sendo um dos principais atra-
tivos do Bosque da Ciência. 
Este ano foi publicada na Acta 
Amazonica a descrição da es-
pécie Coccoloba gigantifolia, que 
é a dicotiledônea com a maior 
folha conhecida pela Ciência 
em todo o mundo e ganhou 
repercussão internacional.

Coccoloba - a maior folha já registrada

http://portal.inpa.gov.br/

@inpa_mctic

/inpa.mctic

/Ascom_Inpa

/ascominpa
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...ganham prêmio de melhor 
tese do Brasil

Carolina Levis, egressa do doutorado em 
Ecologia, conquistou o Prêmio Capes de Te-
ses “Prêmio Graziela Maciel Barroso” como 
melhor tese do ano de 2018 na área de Ciên-
cias da Vida com o trabalho Domesticação 
das Florestas Amazônicas. Foi orientada 
no Brasil pela pesquisadora Flávia Costa 
e co-orientada pelo pesquisador Charles 
Clement, e na Holanda pelos pesquisadores 
Frans Bongers e Marielos Peña-Claros, da 
Wageningen University & Research.

...entram pra Academia 
Brasileira de Ciências
A pesquisadora Maria Teresa Fernandez 
Piedade foi eleita para a Academia Brasi-
leira de Ciências (ABC) ampliando a parti-
cipação feminina neste fórum de debates 
e de articulação de políticas públicas para 
se buscar espaço para a CT&I. A bióloga 
Maitê (como é conhecida) é a segunda 
mulher da região Norte a compor o qua-
dro de notáveis. Com mais de 40 anos de 
atuação na Amazônia, Maitê dedica-se aos 
estudos das áreas úmidas da Amazônia. 

...dão palestra em eventos 
organizados pela ONU

A coordenadora Denise Gutierrez deu 
palestra na 68ª Conferência da Socie-
dade Civil da Organização das Nações 
Unidas (ONU) sobre tecnologias sociais 
que atendem a população da Amazô-
nia e ajudam a conservar a floresta. O 
evento aconteceu de 26 a 28 de agosto, 
em Salt Lake City, cidade mais populosa 
do estado norte americano de Utah, e 
discutiu sobre como construir cidades e 
comunidades inclusivas e sustentáveis. 
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...contam histórias em cinco 
línguas para crianças
O livro Brilhos na Floresta de autoria de No-
emia Ishikawa, Takehide Ikeda, Aldevan Ba-
niwa e Ana Carla Bruno, com ilustração de 
Hadna Abreu, foi escrito em cinco línguas 
(português, inglês, japonês, nheengatu e 
tukano). A publicação conta a história da 
descoberta de cogumelos bioluminescen-
tes em São Gabriel da Cachoeira-AM e 
mescla o conhecimento científico com o 
conhecimento tradicional indígena ligado a 
esses organismos. É dedicado aos Povos 
Indígenas da Amazônia em alusão ao ano 
de 2019, estabelecido como Ano Interna-
cional das Línguas Indígenas.

Quando não estão em suas salas, 
nossos pesquisadores...
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...descobrem espécies 
novas
O professor da UFAM Igor 
Kaefer (egresso do INPA) e a 
pesquisadora do INPA Albertina 
Lima descreveram uma nova 
espécie de sapo da Amazônia 
que emite dois sons distintos. 
Até a descoberta do sapinho 
A m a z o p h r y n e l l a  b i l i n g u i s 
(menos de 2 centímetros), as 
espécies descritas do gênero 
Amazophrynella tinham um 
único canto.

...falam sobre ciência em 
bares (Pint of Science)

Nascido nos pubs de Londres (Ingla-
terra), em 2013, o Pint of Science ou 
“dose de ciência” ganhou o mundo e 
chegou a 2ª edição em Manaus. O 
ornitólogo Mario Cohn-Haft do INPA 
e cientistas de outras instituições do 
Amazonas foram para  o Vila Hub e 
Cent Beer falar de suas pesquisas 
para a público.

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

...soltam peixe-boi na 
natureza
Diogo Souza e a pesquisadora 
Vera da Silva rastreando peixe-boi 
na Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável (RDS) Piagaçu-Purus. 

Comunidade Cuiuanã recepciona 
com cartazes de boas-vindas 
os 12 peixes-bois que foram 
devolvidos aos rios da Amazônia.

Reintrodução 
dos peixes-bois 

da Amazônia 
nos rios da RDS 
Piagaçu-Purus.

Há 40 anos liderando o projeto Ma-
míferos Aquáticos da Amazônia, a 
pesquisadora Vera da Silva e sua 
equipe participaram, em 2019, da 
soltura de 12 peixes-bois reabili-
tados no INPA. Essa foi a maior 
reintrodução desses animais na na-
tureza.  Até o momento, no âmbito 
do projeto,  foram reintroduzidos 31 
peixes-bois na natureza. A detecção 
de uma das fêmeas grávida após a 
soltura na Reserva Piagaçu-Purus 
é medida do sucesso da iniciativa.
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...fazem cerveja da boa
O Laboratório de Micologia do INPA ela-
borou cerveja com leveduras isoladas de 
três espécies de frutos nativos da Amazô-
nia: aracá-boi, cacau e cupuaçu. O projeto 
“Diversidade genética de Saccharomyces 
cerevisiae isolados de frutos amazônicos 
com a finalidade de uso na produção de 
cerveja” é resultado da dissertação de 
Luan Honorato, orientado pela Dra Érica 
Simplício de Souza (UEA) e co-orientado 
pelo Dr. João Vicente de Souza (INPA).
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...sobem as montanhas mais 
remotas da Amazônia
Nos últimos anos, expedições multidis-
ciplinares de pesquisadores do INPA 
estão explorando áreas de altitude na 
Amazônia, que são exceções no bioma, 
que concentram uma biodiversidade 
diferenciada. As chances de encontrar 
espécies novas nessas áreas isoladas, 
como a Serra do Sol, Serra do Apiaú e 
Serra da Mocidade, em Roraima, é muito 
alta. Essas missões ajudam a conhecer 
melhor a biodiversidade da Amazônia.
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...abraçam o INPA 
de mãos dadas
Em setembro, alunos, 
pesquisadores e servi-
dores do INPA realizaram 
uma mobilização em so-
lidariedade ao Instituto 
chamando a atenção da 
sociedade para a impor-
tância da ciência e da 
manutenção dos inves-
timentos em CT&I para o 
desenvolvimento do país.

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

...inspiram artistas 
internacionais a criar arte 
contemporânea
Em 2019, o LABVERDE – uma par-
ceria do INPA com o Manifesta Arte 
e Cultura que promove uma imersão 
de artistas do Brasil e do exterior e 
intercâmbio com cientistas do INPA – 
realizou mais uma edição. O Paiol da 
Cultura do Bosque da Ciência recebeu 
a instalação Irreversível da artista pau-
lista Renata Padovan, que abordou o 
desastre ambiental de Balbina inspi-
rada nos estudos de Philip Fearnside.
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Prestamos aqui nosso reconhecimento e 
agradecimento aos servidores que em 
vida se dedicaram para engrandecer o 

INPA, por meio de suas atividades e contribuições 
científicas, técnicas e experiência profissional. 
Eles souberam servir, ensinar, inspirar pessoas e 
ser exemplo. A seus familiares e amigos nossa 
sincera homenagem.

Homenagens (in memoriam)
RELAÇÃO DE SERVIDORES FALECIDOS

Almir Carlos Batista Graça
Carlos Alberto dos Santos

Dayse Ribeiro
Diomar Barros de Queiroz

Dionísio Fernandes Coelho
Felisberto Vasconcelos de Souza

Flávio Jesus Luizão
Francisco Quintiliano Reis

João Ferreira Vidal
João Fialho da Silva

José Ribamar de Souza Valois
Marilene Maia Braga

Raimundo Henrique Braz
Walmira Barros da Paz

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Agradecemos a cada servidor pelo trabalho 
desempenhado no INPA, onde dedicou 
tempo, energia, conhecimento e construiu 

uma importante rede de relacionamentos, para uns 
até uma segunda família. Você, servidor, ajudou 
a tecer a nossa história, a nos tornar hoje o que 
somos: um Instituto de pesquisas reconhecido no 
mundo por seus estudos de biologia tropical na 
Amazônia. Isso tem a sua marca, é também a sua 
história. Muito obrigado! Boa sorte em seu novo 
ciclo de vida, aproveite bem o seu tempo!

Aposentados no ano
SERVIDORES APOSENTADOS - 2019

Angelica Maria Cortes e São Paulo Aguiar
Antonia Gomes Neta Pinto
Antonio Moçambite Pinto

Arnaldo Carneiro Filho
Beatriz Nascimento Suano

Carlos Henrique Franciscon
Célio Ubirajara Magalhães Filho

Cristóvão Alves da Costa
Epitacio da Silva Viana

Francisco Batista Dias da Silva
Francisco das Chagas Vieira Braz

Francisco de Araújo Marques
Francisco Lima Santos

Genauro Soares Venancio
João Alves Coelho

João Ferreira da Silva Neto
Lauro Yasumasa Nakayama

Lenoir Alves dos Santos
Maria do Socorro Rocha da Silva

Maria Eugênia Ochoa de Guimarães
Maria Hercilia Andrade Ribeiro

Marilene Maia Braga
Nara Fernandes Moura

Plínio Eudson Santos da Silva
Raimundo Manoel da Silva

Raimundo Nonato Lima Santos
Renato Cintra Soares

Valdir Pereira e Silva Filho



ASSISTÊNCIA INTERMEDIÁRIA DO GABINETE DO INPA 
Ivonete Moraiz de Lima

Serviços

ADMINISTRATIVO DO GABINETE 
Francisca da Costa Campos

APOIO ÀS ÁREAS DE VISITAÇÃO 
Alexandre Buzaglo dos Santos 

ORÇAMENTO E FINANÇAS 
Celma Maria Alfaia de Barros

DOCUMENTAÇÃO E ACERVO BIBLIOGRÁFICO 
Inácio de Oliveira Lima Neto

MATERIAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS 
Marcelo Augusto Viana de Lima

RECURSOS HUMANOS 
Raimundo Gutemberg Fonseca da Rocha

Seções

APOIO ADMINISTRATIVO DA CODAM 
Elias Barros Soares

APOIO ADMINISTRATIVO DA COBIO 
Fernando Bernardo Pinto Gouveia 

APOIO ADMINISTRATIVO DA COTEI 
Silvano da Rocha Coelho

Setores

APOIO ADMINISTRATIVO DA COATL  
Atmam Campelo Batista

APOIO ADMINISTRATIVO DA COGPE 
Fabiano Lopes da Mota

TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
Jânio Silva Silveira

APOIO AOS PROGRAMAS DE COLEÇÕES E ACERVOS 
CIENTÍFICOS 

Marcio Luiz de Oliveira

Núcleos
APOIO ADMINISTRATIVO DA COAD 

Doralice Torres de Lima
APOIO A PESQUISA NO ACRE 

Evandro Jose Linhares Ferreira
APOIO A PESQUISA NO PARÁ 

João Vitor Camargo Soares
APOIO ADMINISTRATIVO DA COPOG 

Maria Auxíliadora da Silva Costa
APOIO A PESQUISA EM RONDÔNIA 
Raimundo Cajueiro Leandro
APOIO A PESQUISA EM RORAIMA 
Reinaldo Imbrozio Barbosa

Divisões
APOIO TÉCNICO 

Gilma Góes Rodrigues
SUPORTE ÀS ESTAÇÕES E RESERVAS 

Rubenildo Lima da Silva
ENGENHARIA E ARQUITETURA 
Wallace Loureiro de Souza

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA 
Camila Cherem Ribas

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA DE ÁGUA DOCE E 
PESCA INTERIOR 

Cristina Cox Fernandes
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA, CONSERVAÇÃO E 

BIOLOGIA EVOLUTIVA 
Jacqueline da Silva Batista 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CLIMA E AMBIENTE 
Luiz Antonio Candido

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BOTÂNICA 
Michael John Gilbert Hopkins 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DE FLORESTAS 
TROPICAIS 

Niro Higuchi 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRICULTURA NO TRÓPICO 

ÚMIDO 
Rogerio Eiji Hanada

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENTOMOLOGIA 
Rosaly Ale Rocha

Quadro de Chefias



Antes de tudo, é preciso reconhecer de onde falamos e sobre o que tratamos 
em nosso cotidiano de ofício. Aqui, as sábias e musicais palavras sobre a 
Amazônia de Thiago de Mello. 

“A lei do rio não cessa nunca de impor-se sobre a vida dos homens. É o império 
da água... É o Amazonas e o seu ciclo das águas. Tempo das “primeiras águas”, 
quando o rio dá sinal de que tem vontade de crescer. Tempo de enchente, de 
vazante, tempo de seca. E o regime das águas condicionando e transformando 
a vida do homem amazônico ao longo das etapas do ano. Em qualquer lugar 
do Amazonas... O regime das águas é um elemento constante no cálculo da 
vida do homem. Porque são também ciclos econômicos. Grandes vazantes 
significam grandes colheitas: a terra da várzea inundada é fertilizada pelo 
rio, que lhe deposita sais minerais e matérias orgânicas. É tempo de grandes 
pescarias, tempo de bom plantar. Grandes cheias correspondem a duras ca-
lamidades e amargas misérias: o peixe se esconde nos lagos de remanso, as 
plantações são destruídas, o gado tem de ser levado para as alturas da terra 
firme ou então é reunido na “maromba”, exíguo curral erguido sobre esteios 
acima das águas. O soalho das casas fica submerso, as sucurijus se aproxi-
mam no faro dos animais domésticos. O homem fica à mercê do rio. Mas não 
desanima: espera pela vazante, e alteia o soalho, e aproveita a terra enrique-
cida pela enchente. O rio diz para o homem o que ele deve fazer. E o homem 
segue a ordem do rio. Se não, sucumbe. O rio diz para o homem. Sucede que 
a floresta não pode dizer. A floresta não anda. A selva fica onde está. Fica à 
mercê do homem. Por isso é que há quatro séculos o homem vem fazendo 
da floresta o que bem quer. Com ela, e com tudo que vive nela, dentro dela. A 
floresta entrega o que tem. São séculos de doação que a floresta amazônica 
tem de bom para a vida do homem da região e das mais afastadas partes da 
terra. Sobretudo para os homens da Europa e da outra América, que são, ao 
longo da história da exploração dos recursos naturais da Amazônia, os que 
melhor fruíram e mais se enriqueceram com as riquezas da nossa floresta”.

[Extraído do livro Amazonas, Pátria da Água, Editora Bertrand Brasil, 2002]



MISSÃO

Gerar e disseminar conhecimentos e tecno-
logias e capacitar recursos humanos para o 
desenvolvimento da Amazônia

VISÃO de FUTURO

Ser um instituto moderno, reconhecido pela 
comunidade científica nacional e internacio-
nal e pela sociedade brasileira, pela relevân-
cia de suas pesquisas sobre a Amazônia, e 
reconhecido como fornecedor de subsídios 
para as políticas públicas de desenvolvimen-
to regional

VALORES e PRINCÍPIOS

Ética e excelência na pesquisa
Respeito nas relações sociais
Valorização e respeito ao patrimônio socio-
cultural e à biodiversidade da Amazônia
Responsabilidade social
Transparência na gestão
Qualidade na prestação de serviços
Valorização do servidor

http://portal.inpa.gov.br/ @inpa_mctic /inpa.mctic /Ascom_Inpa /ascominpa

INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
Av. André Araújo, 2.936 - Petrópolis - CEP 69067-375 - Manaus -AM, Brasil


