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HISTÓRIA NATURAL, ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO DE ALGUMAS ESPÉCIES DE 

PLANTAS E ANIMAIS DA AMAZÔNIA

Autor: Renato Cintra (Coordenador)    

Editora: EDUA / INPA / FAPEAM 

Número de páginas: 330

Ano: 2004

ISBN: 85-7401-068-5

Sinopse: O livro apresenta informações sobre as plantas da várzea e igapó, as características 

de sementes arbóreas de interesse econômico da floresta de terra firme; estudos sobre o 

comportamento, a reprodução, a dieta, e a migração de peixes; estudos sobre o uso do 

ambiente por alguns répteis, a biologia de tartarugas; o comportamento do beija-flor; a biologia 

e conservação da lontra, da ariranha, do boto tucuxi e do peixe-boi, o uso de tartarugas por 

populações humanas e a proteção da diversidade biológica da Amazônia. 

NOMES POPULARES DAS LEGUMINOSAS DO BRASIL

Autores: Marlene Freitas da Silva

                Luiz Augusto Gomes de Souza

                Lea Maria de Medeiros Carreira

Editora: EDUA / EDITORA INPA / FAPEAM (Série Biblioteca Científica da Amazônia)

Número de páginas: 236 

Ano: 2004

ISBN: 85-7401-102-9

Sinopse: A obra mostra a família das leguminosas, a mais importante de todas as plantas da 

floresta Amazônica. Além de ser abundante em outros ecossistemas brasileiro, trata-se de uma 

família de grande valor econômico, o que torna de vital importância a divulgação dos nomes 

populares de suas espécies. Estimativas atualizadas classificam o Brasil como um dos países de 

maior diversidade biológica do mundo com cerca de 55.000 espécies vegetais representando, o 

que representa cerca de 22% do total de plantas conhecidas. A obra é organizada na forma de 

verbetes, distribuídos em ordem alfabética. É apresentada a designação popular, seguida pelos 

nomes científicos e contém também um glossário dos nomes das espécies apresentadas.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO MEIO RURAL

Autor: Wagner Paiva Araújo 

Editora: EDUA / FAPEAM

Número de páginas: 172

Ano: 2004

ISBN: 85-7401-108-8

Sinopse: Os ribeirinhos possuem um saber oriundo de condições objetivas que podem tornar 

possível a interação não-predatória com as situações impostas pelas relações sociais de 

produção atuais. Um saber que se constitui na realidade, no cotidiano do caboclo, no seu espaço 

de vida. Trata-se de compreender a realidade social, o labor e as práticas de ensino-

aprendizagem como elementos socialmente necessários para produzir as modalidades sociais 

almejadas pela cultura popular ribeirinha.

MANEJO INTEGRADO DA BROCA-DO-FRUTO DO CUPUAÇUZEIRO 

(COLEOPTERA:CURCULIONIDAE) EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS (Coleção 

Cartilhas Técnicas)

Autores: Néliton Marques da Silva

                Sônia Sena Alfaia

Editora: EDITORA INPA/FAPEAM

Número de páginas: 18

Ano: 2004

ISBN: 978-85-211-0044-7

Sinopse: A cartilha é o resultado de três anos de pesquisas conduzidas junto aos agricultores 

familiares do projeto RECA (Reflorestamento Econômico Consorciado Adensado), em Nova 

Califórnia, no Estado de Rondônia. Ela objetiva disponibilizar informações úteis sobre aspectos 

gerais da biologia, comportamento e controle da broca-do-fruto do cupuaçu, Conotrachelus 

humeropictu, considerada a principal praga dessa importante fruta da Amazônia brasileira.
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AMAZÔNIDA - REVISTA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

Editora: EDUA/FAPEAM

Ano: 1996, última edição lançada em 2005

ISBN: 1517-3127

Sinopse: A publicação contém artigos diversificados, atendendo às necessidades 

multidisciplinares que orientam as análises dos fenômenos sócio-educativos da atualidade. O 

conjunto dessas revistas já publicadas aponta para a construção de um pensamento 

educacional com vários aspectos inovadores.

SATERE MAWE PUSU AGKUKAG

Autora: Dulce do Carmo Franceschini

Editora: EDUA / FAPEAM 

Número de páginas: 82

Ano: 2005

ISBN: 85-7401-195-9

Sinopse: Primeira gramática escrita em língua indígena e de forma coletiva pelos próprios 

indígenas e a pesquisadora. O principal objetivo desta gramática é favorecer a valorização e o 

fortalecimento da língua Satere-Mawe, principalmente no contexto escolar, servindo de apoio 

ao professor de língua materna.

DEMISSÃO VOLUNTÁRIA: do sonho de ser empreendedor à realidade do desemprego.

Autores: Arminda Raquel Botelho Mourão

               Carlos Augusto Gomes de Almeida 

Editora: EDUA / FAPEAM 

Número de páginas: 73

Ano: 2005

ISBN: 85-7401-208-4 

Sinópse: Publicação organizada na expectativa de poder contribuir com a luta da universidade 

pública, gratuita e de qualidade. Analisa o Programa de Demissão Voluntária (PDV) e os 

caminhos daqueles servidores que aderiram à tal política, trazendo a discussão de como a 

universidade vem se reestruturando para responder às políticas de privatização. Enfatiza a crise 

da acumulação capitalista e a reforma do Estado, a precarização do trabalho docente e 

administrativo da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e a trajetória de servidores que 

aderiram ao PDV.

INTERMAIS: Revista do Grupo de Pesquisa em Ciências da Comunicação, Informação, 

Design e Artes.

Editora: EDUA / FAPEAM

Número de páginas: 92 

Ano: 2005

ISSN: 1981 - 0164

Sinopse: Revista de divulgação científica do grupo de pesquisa em Ciências da Comunicação, 

Informação, Design e Artes da Universidade Federal do Amazonas. A obra traz vários artigos de 

renomados pesquisadores na área de Comunicação mesclados com a produção ainda iniciante 

dos estudantes que fazem parte do Projeto Interfaces.   

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DA FAPEAM 2005

Editora: Confeccionado em Gráfica

Número de páginas: 53

Ano: 2005

Sinopse: É meta da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) 

fomentar a pesquisa e investir na formação de recursos humanos para atuar em diversos 

setores, visando aumentar os conhecimentos científicos e tecnológicos, assim como sua 

aplicação no desenvolvimento econômico e social do Amazonas. Este relatório da entidade é um 

demonstrativo das ações e investimentos da gestão de 2005.



PIMENTAS DE RORAIMA – CO-EDIÇÃO COM O INPA

Autores: Reinaldo Imbrozio Barbosa

               Francisco Joaci Freitas Luz

               Herundino Ribeiro do Nascimento Filho e 

               Ceci Batalha Maduro

Editora: EDUA / INPA / FAPEAM 

Número de páginas: 93

Ano: 2006

ISBN: 85-7401-166-5

Sinopse: O presente trabalho faz parte da série Biblioteca Científica da Amazônia criada pelo 

INPA e EDUA. Trata-se de uma pesquisa que tem o mérito de associar o conhecimento 

etnobotânico de Roraima com a disponibilização de material de herbário, necessário para 

refinamento de estudos botânicos e, ao mesmo tempo, de estabelecer um banco de sementes 

como forma embrionária de um banco de germoplasma.

A DISTRIBUIÇÃO DOS POVOS ENTRE RIO BRANCO, ORINOCO, RIO NEGRO E JAPURÁ 

Autor: Theodor Koch-Grünberg (tradução Prof. Dr. Erwin Frank)

Editora: EDUA / INPA / FAPEAM 

Número de páginas: 152

Ano: 2006

ISBN: 85-7401-165-7

Sinopse: A obra é o resultado de uma pesquisa científica do explorador, etnógrafo alemão 

Theodor Koch-Grünberg sobre a “situação étnica” em Roraima. Trata-se de um registro 

completo dos dados sobre a referida etnia em 1911/12 que se encontram nos volumes I e III de 

“Vom Roroima [sic!] zum Orinoco”, obra prima do explorador. O livro traz também o artigo 

“Entre os índios do rio Branco do Norte do Brasil” de Ernst Ule, botânico alemão. 
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Ano: 2005

ISSN: 1981-3198

Edição: número 1

Sinopse: Faz parte da competência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas 

(Fapeam) promover ou subsidiar a publicação dos resultados das pesquisas desenvolvidas no 

estado. É a primeira revista de divulgação científica do Departamento de Difusão do 

Conhecimento (DECON) da FAPEAM e conta com o apoio de bolsistas vinculados ao Programa de 

Apoio à Divulgação da Ciência – Comunicação Científica. A Amazonas Faz Ciência tem uma 

tiragem média de 5 mil exemplares, é distribuída gratuitamente, com circulação local e, no 

âmbito nacional, disponibilizada às agências de fomento e órgãos públicos.

AMAZONAS FAZ CIÊNCIA

Ano: 2005

ISSN: 1981-3198 

Edição: número 2

Sinopse: É uma publicação trimestral da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 

Amazonas (FAPEAM), que visa incentivar a divulgação científica junto à sociedade. Essa edição 

traz como tema principal a seca que assolou a Amazônia e chocou o Brasil e mundo, na qual 

cientistas analisam as possíveis causas do fenômeno e os efeitos futuros sobre a região. Além 

disso, é possível conferir os programas desenvolvidos pela FAPEAM, como o Jovem Cientista 

Amazônida (JCA) por meio de matérias que tratam o assunto por meio de uma linguagem 

simples, bem como a aplicação social da ciência e a importância junto às comunidades indígenas 

da gramática Satere.  



VIAGEM PELO RIO AMAZONAS (2ª ED.)

Autor: Paul Marcoy (Tradução: Antônio Porro)

Editora: EDUA / FAPEAM

Número de páginas: 301

Ano: 2006

ISBN: 85-7401-157-6

Sinopse: Um dos documentos mais vivos da percepção européia sobre a Amazônia, fornecendo 

também um conjunto de imagens representativas da região naquele momento da passagem do 

autor pelos diversos lugares por ele observados.

SUBORDINAÇÃO REITERADA 

Imperialismo e Subdesenvolvimento no Brasil

Autor: Noval Benaion

Editora: EDUA / FAPEAM

Número de páginas: 392

Ano: 2006

ISBN: 85-7401-192-4

Sinopse: Aborda a questão dos caminhos que tomou o desenvolvimento brasileiro, 

comprometendo seriamente a idéia de um projeto nacional para o país. As três décadas que 

sucederam à II Guerra Mundial são estudadas a partir da perspectiva dos processos de 

subordinação que marcaram a história da industrialização e do papel também relativamente 

subordinado das mudanças ocorridas no campo da educação.

COMUNICAÇÃO GERENCIAL EM ENFERMAGEM

Autor: David Lopes Neto 

Editora: EDUA/FAPEAM

Número de páginas: 117  

Ano: 2006

ISBN: 85-7401-184-3

Sinopse: O trabalho remete os leitores ao cotidiano do exercício da profissão através de uma 

leitura agradável e do rigor científico, fazendo-os refletir sobre significados, ações e mudanças 

na comunicação em enfermagem na perspectiva interacionista simbólica. Boa parte dos 

problemas enfrentados no cotidiano da enfermagem se deve à comunicação inadequada.

REVISTA SOMANLU – Revista de Estudos Amazônicos

Editora: EDUA/FAPEAM

Ano: 2000, última edição lançada em 2006

ISSN: 1518-4765

Sinopse: A revista do Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura da Universidade 

Federal do Amazonas (Ufam) publica artigos que abordam vários assuntos vistos na perspectiva 

de estudiosos das temáticas amazônicas. Através da ótica de cada autor, são apresentados 

temas e questões de interesse teórico e metodológico de grande alcance.

PLANTAS DA ILHA DE DURAKA

Organizadoras: Madalena Otaviano Aguiar

                          Elaine N. Malheiros Freitas 

Editora: Valer / EDITORA INPA / FAPEAM 

Número de páginas: 96

Ano: 2006

ISBN: 85-7512-178-2

Sinopse: As biólogas Madalena Aguiar e Elaine Freitas organizaram esta publicação que é 

resultado do projeto “Estudo das plantas usadas pela comunidade indígena da Ilha de Duraka, 

como contribuição ao conhecimento da etnobotânica”, do programa Jovem Cientista Amazônida 

(JCA), da Fapeam. O projeto foi desenvolvido por professores e alunos do Ensino Fundamental 

da Escola Indígena Municipal Marechal Dutra, situada na ilha de Duraka, no município de São 

Gabriel da Cachoeira (AM), região do rio Negro. A Ilha de Duraka (madeira dura em nhengatu) é 

habitada pela comunidade indígena de Camanaus.

REVISTA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

AMAZONAS (UFAM)

Editora: EDUA / FAPEAM 

Número de páginas: 152

Ano: 2006

ISSN: 1676-5702

Sinopse: Revista da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal do Amazonas, uma 

publicação semestral que aborda variados temas, como: lazer, performances, avaliação 

cardiológica, domínio de técnicas, aspectos da antropologia do desporto, gênero, deficiência, 

dança e educação física e educação.



MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Número de páginas: 34 

Sinopse: Aprovado conforme resolução n. 022/2006, de 26 de maio de 2006, do Conselho 

Diretor da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM). O manual tem 

como objetivo dar ao usuário de recursos da FAPEAM orientações sobre os procedimentos legais 

a serem seguidos na prestação das contas dos recursos financeiros recebidos. 

GEOGRAFIA – REVISTA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM)

Editora: EDUA / FAPEAM

Ano: 2006

ISSN: 1517-3119

Sinopse: A revista de Geografia da Universidade Federal do Amazonas contém artigos 

diversificados e procura mostrar de forma sintética algumas questões relacionadas à 

organização do espaço, tema bastante pertinente na ciência geográfica e que muito contribui 

para o entendimento das relações econômicas e sociais presentes na sociedade.

CATÁLOGO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DO AMAZONAS

Coordenador: Gabriel Arcanjo Santos de Albuquerque  

Número de páginas: 84

Edição: 1

Sinopse: O catálogo apresenta os programas credenciados pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), bem como sobre a criação, os objetivos, 

a história, as linhas de pesquisa, o corpo docente e o processo seletivo de cada um. Além disso, 

traz a público um painel da pós-graduação no Estado. A publicação é o resultado da parceria 

entre a Diretoria Técnico-Científica (DITEC-FAPEAM), coordenação do projeto “Elaboração de 

Indicadores e Processos de Avaliação e Monitoramento de Programas de Pós-Graduação da 

Fapeam e dos representantes institucionais POSGRAD. 

AMAZONAS FAZ CIÊNCIA

Ano: 2006

ISSN: 1981-3198

Edição: número 3

Sinopse: Para avançar na Amazônia na formação e qualificação de recursos humanos, além da 

infra-estrutura necessária para fazer pesquisa, somente por meio de investimentos em ciência e 

tecnologia (C&T). Esse é um dos objetivos da edição número três, que tem como foco 

demonstrar que os recursos são fundamentais na formação de pessoal e está diretamente 

relacionado com o desenvolvido da região, o qual também passa pela preservação ambiental, 

como é o caso do projeto Pé de Pincha que ajuda a salvar quelônios.   

AMAZONAS FAZ CIÊNCIA

Ano: 2006

ISSN: 1981-3198

Edição: número 4

Sinopse: Na edição de número quatro é possível tirar dúvidas sobre a Lei de Inovação, que traz 

novos horizontes sobre o desenvolvimento tecnológico para o Pólo Industrial de Manaus (PIM), 

consequentemente, para o Amazonas. Além disso, é possível conferir matérias sobre as ações 

desenvolvidas pelas instituições de ensino e pesquisa para a manutenção das línguas indígenas, 

dessa forma impedindo que elas sejam extintas. 

A PROTEÇÃO DOS  SABERES MILENARES NAS PESQUISAS

Apoio:  FEPI/CNPq/SECT/SDS/FAPEAM

Número de páginas: 29

Ano: 2006

Sinopse: A Fundação Estadual dos Povos Indígenas (FEPI) através do seu Núcleo de Estudo e 

Análise em propriedade Intelectual (NEAPI) apresenta esta Cartilha com o intuito maior de 

difundir as formas de proteção e valorização da sabedoria milenar indígena e levar às 

comunidades indígenas informações sobre seu direito à repartição justa e eqüitativa dos 

benefícios derivados da exploração de componente genérico e do conhecimento tradicional 

associado à biodiversidade.



A PERIFERIA DO CAPITAL NA CADEIA PRODUTIVA DE ELETROELETRÔNICOS

Autora: Selma Suely Baçal de Oliveira

Editora: EDUA 

Número de páginas: 230 

Ano: 2007

ISBN: 978-85-7401-254-4

Sinopse: A obra apresenta uma pesquisa visando apreender, na atual conjuntura econômica, a 

natureza das mudanças no processo e organização do trabalho e seus efeitos sobre a 

qualificação/capacitação do trabalhador e sobre o emprego. O estudo se dá a partir do olhar 

sobre os objetivos das empresas e as perspectivas dos trabalhadores.

HUMAITÁ - ECOS DE UM POVO (CO-EDIÇÃO INPA)

Autora: Iraildes Caldas Torres

Editora: EDUA / EDITORA INPA / FAPEAM

Número de páginas: 216

Ano: 2007

ISBN: 85-7401-191-6 (EDUA)

ISBN: 978-85-211-0030 (EDITORA INPA)

Sinopse: A obra constitui-se num dos eixos temáticos da pesquisa intitulada “Zoneamento 

sócio-econômico do Vale do Madeira”, desenvolvida pela UFAM sob o gerenciamento do Instituto 

de Proteção Ambiental da Amazônia (IPAAM). É parte integrante do Projeto de Gestão Ambiental 

Integrada (PGAI) e contou com o apoio do Banco Mundial, Banco KSW e Ministérios do Meio 

Ambiente (MMA) e da Ciência e Tecnologia (MCT). Apresenta um diagnóstico (zoneamento) da 

cidade de Humaitá/AM, desvendando e evidenciando os diversos problemas da cidade. 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE MEIO AMBIENTE: UM ESTUDO COM PESQUISADORES 

DO INPA E MORADORES SOBRE A “RESERVA DUCKE” EM MANAUS – AM 

Dissertação de Mestrado

Autora: Genoveva Chagas de Azevedo

Editora: EDUA / EDITORA INPA / FAPEAM 

Número de páginas: 212 

Ano: 2007

ISBN: 85-7401-222-X (EDUA)

ISBN: 978-85-211-0032 (INPA)

Sinopse: O estudo identificou aspectos da representação social (conhecimentos, informações, 

imagens e atitudes) que circulam, são compartilhados e estruturados por indivíduos que 

pertencem a grupos sociais e estão entre moradores do bairro Cidade de Deus (Manaus-AM), 

onde está localizada a Reserva Ducke.

O COMPLEXO DA AMAZÔNIA – DJALMA BATISTA

Autor: Djalma Batista

Editora: EDUA / EDITORA INPA / FAPEAM 

Número de páginas: 408

Ano: 2007 

ISBN: 85-7512-101-4

Sinopse: Obra essencial para o conhecimento da região. Analisa o processo de 

subdesenvolvimento regional e suas principais causas. Apoiado numa percepção 

multidisciplinar das questões envolvidas com as particularidades da região. O autor sugere que 

somente com o amplo conhecimento da Amazônia é possível desenvolvê-la de modo 

sustentável.

TERRAS, FLORESTAS E ÁGUAS DE TRABALHO: OS CAMPONESES AMAZÔNICOS E AS 

FORMAS DE USO DE SEUS RECURSOS NATURAIS

Autor: Antônio Carlos Witkoski

Editora: EDUA / FAPEAM

Número de páginas: 485

Ano: 2007

ISBN: 85-7401-151-7

Sinopse: O livro, apesar de aos leitores parecer tratar de uma área homogênea, possibilita 

inferir sobre as várias amazônias em que convivem processos desiguais de desenvolvimento, 

criando um quadro onde há, simultaneamente, elementos que, embora possam ser 

caracterizados como progressos técnicos e de modernização, na verdade, revelam as situações 

de conflito que identificam o mundo rural em contato com os agentes dos processos de 

desenvolvimento regional.
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NA ENCRUZILHADA DO PECADO

Autora: Mª das Graças de Carvalho Barreto

Editora: EDUA / FAPEAM 

Número de páginas: 319

Ano: 2007

ISBN: 85-7401-223-8

Sinopse: O foco da pesquisa não está centrado na trajetória histórica da vida sexual. O tecido 

que orienta a pesquisa poderia seguir duas alternativas: a trajetória que se traduz no esforço em 

desvendar as origens históricas das coisas e o modo como a sexualidade se organiza; ou o 

trajeto do sujeito, na compreensão das subjetividades, dos conceitos, das categorias e das 

concepções imaginárias pelas quais explicamos e percebemos a sexualidade nos processos 

relacionais. Aqui, o olhar é enredado por um tênue traço, que marca o limite entre as coisas e os 

sujeitos que as pensam.

VIAGEM FILOSÓFICA AO RIO NEGRO

Autor: Alexandre Rodrigues Ferreira

Editora: EDUA/FAPEAM

Número de páginas: 666

Ano: 2007

ISBN: 85-7401-169X

Sinopse: A Viagem Filosófica ao Rio Negro, do naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira, escrita 

originalmente na década de 1780, foi publicada na Revista do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro nos anos de 1885, 1886, 1887 e 1888. Pela qualidade e pela importância do seu 

conteúdo, pois não se trata apenas de um simples diário de viagem, mas de um verdadeiro 

tratado descritivo, histórico e geográfico da economia e das sociedades da região do rio Negro 

da segunda metade do século XVIII.

TÉCNICAS PARA MICROSCOPIA DA MADEIRA

Autor: Francisco Tarcisio Moraes Mady

Editora: EDUA/FAPEAM

Número de páginas: 80

Ano: 2007

ISBN: 85-7401-185-1

Sinopse: Este manual busca dar suporte para quem necessita desenvolver atividades práticas 

com a anatomia de madeiras. É uma metodologia básica, que traz as técnicas mais comuns que 

podem ser aplicadas na confecção de lâminas. A partir de estudos microscópios em madeiras, 

será possível identificar diversas características que estão diretamente relacionadas ao uso 

comercial da espécie. Além disso, constitui-se numa excelente ferramenta complementar para 

estudos botânicos.

AMAZONAS – A DIVISÃO DA MONSTRUOSIDADE GEOGRÁFICA

Autor: Ricardo José Batista Nogueira

Editora: EDUA/FAPEAM

Número de páginas: 219 

Ano: 2007

ISBN: 978-85-7401-239-1

Sinopse: Neste trabalho é apresentada uma discussão sobre a proposta de reorganização do 

espaço político-administrativo na região amazônica, cujo objetivo é a criação de novas 

entidades territoriais na federação brasileira. Tema próprio da Geografia Política, inicia-se pela 

análise das grandes mudanças ocorridas recentemente na Amazônia como resultado das 

políticas territoriais destinadas a ela, basicamente voltadas para ocupação. O estudo também 

focaliza a situação das cidades na fronteira.

AMAZÔNIA EM CADERNOS – Revista do Museu Amazônico - Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM)

Editora: EDUA/FAPEAM

Ano: 2007

ISSN: 1517-252x

Sinopse: Contém um conjunto representativo das linhas de pesquisa desenvolvidas por 

pesquisadores e professores de História da UFAM, envolvendo desde o período colonial até a 

contemporaneidade.

ALUNO COM DEFICIÊNCIA FÍSICA EM AULAS REGULARES DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 

PRÁTICA VIÁVEL OU NÃO?

Autora: Káthya Augusta Thomé Lopez

Editora: EDUA/FAPEAM

Número de páginas: 127 

Ano: 2007

ISBN: 85-7401-219x

Sinopse: Estudo que procura identificar as possibilidades e limites da prática regular da 

Educação Física pelo aluno com deficiência física junto aos seus colegas de sala de aula. 

Destaca, entre outros aspectos, a participação dos alunos de forma mais efetiva.



PLANTAS TÓXICAS DA AMAZÔNIA a Bovinos e outros Herbívoros.

Autores: Carlos Hubinger Tokarnia

                Jügen Döbereiner 

                Paulo Vargas Peixoto, José Diomedes Barbosa, Marilene de Farias Brito,  Marlene Freitas da Silva

Editora: EDITORA INPA / FAPEAM 

Número de páginas: 97

Ano: 2007

ISBN: 85211100020 7

Sinopse: A publicação contém os resultados do estudo das plantas tóxicas, bovinos e outros herbívoros, 

baseado em investigações feitas  durante viagens aos principais centros de criação de gado da Amazonia. 

Parte do estudo foi a experimentação, in loco, em bovinos, com as plantas suspeitas. As plantas tóxicas 

identificadas foram agrupadas de acordo com a sua importância como causa da mortandade em bovinos. São 

fornecidos dados sobre aspectos botânicos, distribuição geográfica e habitat e, principalmente, sua ação 

tóxica no animal.

OS MURA CONTEPORÂNEOS DA AMAZÔNIA: Forma de Sobrevivência, Dinâmica Social 

e Perspectiva de Organização

Realização: Núcleo de Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais do Instituto Nacional de 

Pesquisa da Amazônia (NPCHS/INPA)

Apoio: Prefeitura de Autazes / FAPEAM

Número de páginas: 58

Ano: 2007

Sinopse: Esta publicação é o Relatório do Projeto “Os Mura: Culturas, Técnicas, Educação e 

Sustentabilidade para a Amazônia”, desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisas em Ciências 

humanas e Sociais (NPCHS) do INPA.  O trabalho é voltado à produção e aplicação de 

tecnologias sociais para o desenvolvimento sustentável das populações amazônicas e visa à 

inclusão social dos Mura do Município de Autazes-AM. 

A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: A visão docente no Curso de 

Pedagogia.

AutorA: Cristiane Cavalcante Lima

Editora: EDUA / FAPEAM

Número de páginas: 88

Ano: 2007

ISBN: 857401249-1

Sinopse: O tema do estudo apresentado neste livro considera a grande importância que 

aparentemente hoje é oferecida à questão ambiental devido às grandes catástrofes que o 

mundo vem assistindo. Sugere que o Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal do Amazonas, o qual forma professores de 1.ª a 4.ª séries do ensino 

fundamental, deveria ter o assunto ambiental como uma de suas preocupações, não só por 

formar docentes, mas também por ser um curso que está inserido na Amazônia.

EFEITO ESTUFA: A Amazônia e seus efeitos legais

Autora: Terezinha de Jesus Soares

Editora: EDUA / EDITORA INPA / FAPEAM

Número de páginas: 172

Ano: 2007

ISBN: 85-7401-220-3 (EDUA)

ISBN: 978-85-211-0031-7 (EDITORA INPA)

Sinopse: A obra trata da maior contribuição do Brasil para o efeito estufa através da destruição 

da Amazônia. Sugere o controle do desmatamento como única forma de reduzir a emissão de 

gás carbônico para a atmosfera. Analisa, do ponto de vista do Direito Ambiental Internacional, a 

participação do Brasil na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do clima.

ÉDIPO REI: A vontade humana e os desígnios divinos na tragédia de Sófocles.

Autora: Lúcia Rocha Ferreira

Editora: EDUA / FAPEAM 

Número de páginas: 238

Ano: 2007

ISBN: 85-7401-221-1

Sinopse: Trata-se de um estudo sobre a idéia de destino que aqui se define, de modo particular, 

no caso especial de Édipo, com as terríveis prescrições oraculares que a ação do herói revela 

cumprir-se. A obra analisa como se dá em “Édipo Rei de Sófocles” o confronto entre deuses e 

homens e, portanto, o confronto entre os imperecíveis desígnios divinos e a vontade humana.

CULTURA POPULAR, PATRIMÔNIO IMATERIAL E CIDADES

Autor: Sérgio Ivan Gil Braga (organizador)

Editora: EDUA / FAPEAM 

Número de páginas: 288

Ano: 2007

ISBN: 85-740123-1

ISBN: 978-85-7401-235-3

Sinopse: Este livro é resultado de um evento organizado pelo grupo de pesquisa “Cultura 

popular, identidade e meio ambiente na Amazônia”, credenciado no CNPq. O encontro teve como 

título “Cultura popular, patrimônio e cidades”, realizado nos dias 30 e 31 de maio de 2006 nas 

dependências da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), em Manaus-AM. As comunicações 

apresentadas constituem resultados parciais de pesquisas de membros do grupo de pesquisa, 

bem como de cientistas convidados para o encontro.



AGRICULTURA FAMILIAR NA AMAZÔNIA DAS ÁGUAS

Autora: Sandra do Nascimento Noda (organizadora)

Editora: EDUA/FAPEAM 

Número de páginas: 208

Ano: 2007

ISBN: 978-85-7401-298-8

Sinopse: O livro trata da importância dos projetos de desenvolvimento junto aos agricultores 

na Amazônia objetivando elevar os níveis de organização social das famílias e das comunidades 

para que, a partir daí, as conquistas graduais do bem-estar social, sustentabilidade dos 

sistemas produtivos, aumento da auto-suficiência no atendimento das necessidades 

alimentares, do acesso aos requisitos básicos em educação, saúde, energia, lazer, 

universalizados e disponibilizados pelo Estado e da autonomia dos comunitários nas suas 

políticas sobre o futuro social, econômico e ambiental. São a partir dessas referências que os 

autores dos capítulos que compõem este livro discutem a Agricultura Familiar na Amazônia das 

águas.

Catálogo PIPT e TEMÁTICO

Número de páginas: 167

Ano: 2007

Sinopse: Dar publicidade às ações de fomento e pesquisa realizadas com recursos públicos é 

função primordial da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM). É a 

forma legítima de mostrar à sociedade o trabalho dessa fundação, dos pesquisadores e 

instituições que dela recebem apoio financeiro para desenvolver suas pesquisas. Com base 

neste preceito, criou-se o primeiro catálogo de projetos desenvolvidos dentro de dois dos 

principais programas da FAPEAM: Programa Integrado de Pesquisa e Inovação Tecnológica 

(PIPT) e Programa de Ciência Tecnológica para o Amazonas Verde (Ação: Edital Temático).

GLOBALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA: Um estudo sobre a produção 

offshore em Manaus. 

Autora: Izabel Valle

Editora: EDUA/FAPEAM

Número de páginas: 254

Ano: 2007

ISBN: 978-85-7401-239-1

Sinopse: Esta obra é de grande contribuição à leitura da realidade amazônica e brasileira. 

Dialoga com processos múltiplos, na interface do local e do global. É, sobretudo, fundamental 

por trazer luzes para entender a contemporalidade de Manaus, cidade que insistentemente 

instiga, uns e outros, a decifrá-la, pois interpõe as estruturas empresariais eletroeletrônicas, 

objeto deste livro, ao multiculturalismo que se reflete também no mundo do trabalho em formas 

diversas. 

FEDERALISMO ECONOMIA EXPORTADORA E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA: 

O Amazonas na República Velha

Autor: Silvio Mário Puga Ferreira 

Editora: EDUA / FAPEAM 

Número de páginas: 258

Ano: 2007

ISSN: 978-85-7401-276-6

Sinopse: Esta obra é o resultado de pesquisa desenvolvida como tese de doutoramento e agora 

oferecida ao público leitor em forma de livro.  Ela aborda o que se tem  passado nas províncias e 

diferentes regiões do país, oferecendo uma percepção mais aguda, completa e abrangente dos 

processos de construção da idéia de nação e do povo brasileiro. 

NOVA CARTOGRAFIA SOCIAL DA AMAZÕNIA

Autor: Alfredo Wagner Berno de Almeida

Editora: FAPEAM/UFAM (fascículos)

Número de páginas: 12

Ano: 2007

ISSN: 85-86037-26-6

Sinopse: O Projeto Cartografia Social da Amazônia está produzindo séries denominadas 

“Movimentos Sociais e Conflitos nas Cidades da Amazônia” e “Cartografia Social dos Povos e 

Comunidades Tradicionais do Brasil” que são publicadas através de fascículos que tratam cada 

uma de comunidades específicas. 

TERRA DAS LÍNGUAS – Lei Municipal de Oficialização das Línguas Indígenas – São 

Gabriel da Cachoeira, Amazonas 

Organizador: Alfredo Wagner Berno de Almeida (organização)

Apoio: UFAM/FUND. FORD/Ipol/UEA/FAPEAM

Número de páginas: 96 

Ano: 2007

Sinopse: A coleção “Tradição e Ordenamento Jurídico como atividade prevista no âmbito do 

Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia” tem como objetivo registrar práticas jurídicas das 

comunidades tradicionais, seu grau de formalização e sua relação com as leis vigentes, em 

especial com a legislação agrária e ambiental.



FOMENTO À PESQUISA, ACESSO AO PATRIMÔNIO GENÉTICO, PROTECÃO AOS 

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E AO CONHECIMENTO TRADICIONAL NO 

ESTADO DO AMAZONAS – Programa de Gestão em Ciência e Tecnologia – 

PGCT/FAPEAM 

Coordenador: Serguei Aily Franco de Camargo

Número de páginas: 22

Ano: 2007

Sinopse: Essa cartilha se destina aos pesquisadores e gestores de instituições que acessam 

patrimônio genético ou conhecimento tradicional. A sociedade civil também pode se beneficiar 

desta publicação, pois ela foi feita de maneira simples, direta e clara com o esclarecimento das 

dúvidas mais comuns sobre como proceder com pesquisas que envolvem comunidades 

indígenas e/ou tradicionais.  

CATÁLOGO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DO AMAZONAS

Coordenador: Gabriel Arcanjo Santos de Albuquerque  

Número de páginas: 84

Edição: 2

Sinopse: Esta é a segunda edição do catálogo dos programas credenciados pela Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), que conta com informações  sobre a 

criação, os objetivos, a história, as linhas de pesquisa, o corpo docente e o processo seletivo de 

cada um. Além disso, traz a público um painel da pós-graduação no Estado. A publicação é o 

resultado da parceria entre a Diretoria Técnico-Científica (DITEC-FAPEAM), coordenação do 

projeto “Elaboração de Indicadores e Processos de Avaliação e Monitoramento de Programas de 

Pós-Graduação da Fapeam e dos representantes institucionais POSGRAD. 

AMAZONAS FAZ CIÊNCIA

Ano: 2007

ISSN: 1981-3198

Edição: número 5

Sinopse: Inovação, informática malária e investimentos em ciência e tecnologia (C&T) são 

alguns dos assuntos abordados na quinta edição da revista de divulgação científica da Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM). Entre os temas está o robô 

desenvolvido pela Universidade Estadual do Amazonas (UEA), que é controlado a distância e as 

pesquisas realizadas para conter a malária, que afeta pessoas de todas as classes sociais.  

AMAZONAS FAZ CIÊNCIA – Especial Pappe 

Ano: 2007

ISSN: 1981-3198

Edição: número 6

Sinopse: Um dos grandes gargalos nacionais é o envolvimento de pequenas e micro empresas 

na pesquisa e na inovação tecnológica. O Amazonas não é diferente do restante do país, por 

isso, o objetivo dessa edição especial foi mostrar a importância dos investimentos no 

desenvolvimento científico junto aos empresários por meio do Programa de Apoio à Pesquisa em 

Micro e Pequenas Empresas (Pappe) do Estado do Amazonas. O Pappe é um convênio entre a 

Financiadora de Estudos e Projetos do Governo Federal (FINEP) e a Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM). 

AMAZONAS FAZ CIÊNCIA

Ano: 2007

ISSN: 1981-3198

Edição: número 7

Sinopse: O aquecimento global é uma realidade, mas ainda há uma chance de reverter os 

problemas causados pelas ações humanas com o decorrer da revolução industrial. É o que 

aponta a edição que traz como tema “Aquecimento Global: a terra pede socorro”, no qual os 

cientistas descrevem os efeitos da ação humana sobre o planeta e suas conseqüências e alertam 

para simples atitudes que cada um pode tomar, por exemplo, diminuir o uso de descartáveis e 

coisas supérfluas. Também é possível conferir matérias sobre cotidiano, biodiversidade e 

sustentabilidade. 

QUANDO A PESQUISA É UM BOM NEGÓCIO: Pesquisa e Inovação tecnológica em 

Empresas

Número de páginas: 26

Ano: 2007

Sinopse: A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM) visando a 

interação entre pesquisadores, micro e pequenos empresários, gestores públicos e agências de 

fomento, realizou a I Mostra de Inovação Tecnológica e Apoio a Pesquisa em Empresas no 

Amazonas – MOSTRATEC 2007 – a partir da qual foi gerada esta publicação. Nela estão 

destacados os 17 projetos da primeira edição do Programa de Apoio à Pesquisa em Empresa – 

PAPPE, lançado em 2004, em parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP/MCT.



AMAZONAS FAZ CIÊNCIA – 

Ano: 2008

ISSN: 1981-3198

Edição: número 10

Sinopse: Formar competências para o Estado inicia a partir do ensino fundamental e médio. A 

partir dessa premissa foi desenvolvido o Programa Ciência na Escola (PCE), que visa 

desenvolver vocações científicas em estudantes de 5ª a 8ª séries. A meta é fazer com que o 

aluno tenha acesso ao mundo científico e dessa maneira tenha interesse, no futuro, de continuar 

na carreira científica. Além disso, é possível conferir outros assuntos, como os cuidados na hora 

de comer alimentos, biocosméticos e os perigos da dengue tipo 4. 

AMAZONAS FAZ CIÊNCIA – Especial PPSus

Ano: 2008

ISSN: 1981-3198

Edição: número 8

Sinopse: Doenças negligenciadas como malária, dengue, febre amarela, leishmaniose são 

algumas das enfermidades que afetam as populações amazônicas, que sofrem com a falta de 

tratamento, além de recursos para pesquisas que contribuam com o a diminuição do número de 

casos. Por isso, o Programa Pesquisa para o Sistema Único de Saúde (PPSus), uma parceria 

entre o Ministério da Saúde (MS), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), 

focou  ações que pudessem definir linhas de pesquisa na área de vigilância em saúde para serem 

encaminhadas ao MS de forma a atender as demandas do Amazonas. Na revista é possível 

encontrar bons exemplos que têm melhorado a qualidade de vida das populações, como 

projetos na área de incidência de tuberculose e hanseníase em indígenas. 

AMAZONAS FAZ CIÊNCIA – 

Ano: 2008

ISSN: 1981-3198

Edição: número 9

Sinopse: A nona edição marcou os cinco anos de Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 

Amazonas (Fapeam). Para comemorar o feito foram produzidas reportagens que demonstraram 

como o Estado avançou e tornou-se um importante pólo de produção do conhecimento por meio 

dos investimentos realizado ao longo dos anos, por exemplo, o Programa de Desenvolvimento 

Científico Regional (DCR). O programa ajuda a fixar doutores no Amazonas, que é carente de 

profissionais. 
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GINÁSTICA GERAL – Série Educação Física 6

Autoras: Anervina Lima de Souza

               Myrian Abecassis Faber

Editora: UEA/Valer/FAPEAM

Número de páginas: 180

Ano: 2008

ISBN: 85-7512-262-4

Sinopse: A relevância desta obra está pautada na apresentação da atividade gímnica voltada 

pra escola, ginástica geral, na qual as autoras tentam relacionar as possibilidades de ludicidade, 

prazer e inclusão da referida atividade, mostrando sua atribuição com novos significados que 

levam à construção de uma prática transformadora.

VOLEIBOL: Aspectos Pedagógicos e Técnicos – Série Educação Física 10

Autores: João Carlos da Silva Filho

               José Helio Castilho Saraiva 

Editora: UEA/Valer/FAPEAM

Número de páginas: 160

Ano: 2008

ISBN: 85-7512-283-9

Sinopse: Os autores fazem uma revisão sobre a temática, além de trazer à tona aspectos sobre 

a concepção teórica e prática do esporte, chegando a um momento de autoridade intelectual 

único sobre este assunto.


