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Bloquear a transmissão da malária aos humanos pelos mosquitos infectados pelo Plasmodium - 
gênero  de  parasitas  causadores  da  doença.  Esse  é  o  ousado  objetivo  de  um  estudo 
desenvolvido por meio do Programa Universal Amazonas, com apoio da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado (Fapeam), que pretende caracterizar a resposta dos mosquitos infectados.
 
Segundo o coordenador do projeto de pesquisa, Henrique Silveira, o objetivo é conhecer como 
o mosquito interage com o parasita e controla a infecção. “Esta informação será valiosa para o 
desenho de ferramentas que possam controlar o desenvolvimento do parasita no mosquito e, 
deste modo, bloquear a transmissão aos humanos”, disse Silveira.
 
De acordo com o pesquisador, durante o estudo a intenção é analisar os genes do mosquito 
que são expressos durante a infecção por Plasmodium vivax - uma das cinco espécies de 
parasitas da malária que contaminam o ser humano.
 
Análise
 
De acordo com Silveira, ao longo do estudo os mosquitos são infectados experimentalmente e, 
depois,  dissecados  para  coletar  o  material  biológico  e  caracterizar  os  genes  associados  à 
infecção. Após esta fase, os pesquisadores verificam se há intervenção nos genes para analisar 
como eles irão agir ao longo da infecção.
 
Segundo ele, o estudo contribuirá no combate da doença mundialmente, uma vez que, ao 
utilizar mosquitos e parasitas locais,  a pesquisa tratará com especificidades da região que 
podem ser determinantes para a luta “anti-malária” em zonas onde há mais riscos da doença, 
como na Amazônia. “Projetos com interesse local e com qualidade mundial são importantes 
para que os cientistas que trabalham nas instituições do Amazonas possam ter visibilidade 
nacional e internacionalmente. Isso é fundamental para o desenvolvimento da nossa região”, 
disse Henrique Silveira.
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Estudo realizado em parceria
 
A pesquisa é desenvolvida em parceria com a Fundação de Medicina Tropical, Universidade do 
Estado do Amazonas (UEA),  Inpa e o Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade 
Nova de Lisboa, de Portugal.
 
http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=300919&codDep=42

http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=300919&codDep=42
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O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), por meio da Gerência de Controle 

Florestal, realiza nos dias 24 e 25 deste mês, o Seminário Florestal do Amazonas (Seminflor),  

no município de Humaitá, distante 696 quilômetros em linha reta de Manaus.

O evento ocorre no auditório da Prefeitura de Humaitá e tem como objetivo promover a troca 

de experiências e a divulgação da importância da identificação correta das espécies florestais 

madeireiras, junto ao setor florestal do sul do Estado.

De acordo com a analista ambiental do Ipaam, Aline Britto, a ideia do Seminário surgiu por 

conta da demanda evidenciada durante cursos de capacitação que foram ministrados em 2014 

e 2015.“Ao longo desses cursos percebemos que havia uma necessidade de uma troca de 

experiências entre os profissionais, tanto aqueles que atuam no campo da identificação no 

inventário  florestal  quanto  os  pesquisadores  da  área  da  botânica.  Mas,  empresários, 

engenheiros  florestais,  técnicos  e  funcionários  de  órgãos  públicos  que  trabalham no  meio 

ambiente também fazem parte do público”, disse.

A ação que é organizada pelo Ipaam, conta com o apoio da Prefeitura de Humaitá, WWF-

Brasil, Fundação de Amparo à Pesquisas do Estado do Amazonas (Fapeam), Instituto Nacional 
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de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

Jornal de Humaitá – Com informações da assessoria.

http://jornaldehumaita.com.br/2016/02/12/ipaam-realiza-seminario-florestal-em-humaita/

http://jornaldehumaita.com.br/2016/02/12/ipaam-realiza-seminario-florestal-em-humaita/
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Para  tornar  mais  barato  o  processo  de  construção  de  tijolos  e  telhas  de  cerâmica  no 

Amazonas,  o  pesquisador  Eveson  Marinho  está  desenvolvendo  com apoio  do  governo  do 

Estado via Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) um estudo que 

pretende tonar a argila branca e o caulim matérias-primas para elaboração de tijolos e telhas 

no Estado. A previsão é que a pesquisa finalize em 2017.

No estudo, o pesquisador identificará as características individuais da argila branca e caulim 

para usá-las na otimização da massa cerâmica por meio de pequenas variações. A proposta 

pretende  valorizar  a  matéria-prima  retirada  do  solo  na  região  Norte,  contribuindo  para 

preservação da biodiversidade do solo amazônico.

O estudo “Processo de análise exploratória da argila branca e o caulim para beneficiamento de 

processos  industriais  cerâmicos  em Itacoatiara”,  é  desenvolvido  no  Programa  de  Apoio  à 

Formação de Recursos Humanos Pós-Graduados para o Interior do Estado do Amazonas (RH-

Interiorização) da Fapeam.

De acordo com o projeto de pesquisa, a cerâmica compreende todos os materiais inorgânicos, 
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não metálicos,  obtidos geralmente após  tratamento térmico em temperaturas elevadas.  O 

estudo  em  questão  busca  encontrar  nas  matérias-primas  argilosas  novas  formas  para 

aperfeiçoar o processo de construção de tijolos e de telhas de cerâmica vermelha.

Segundo o coordenador  da  pesquisa,  conhecer  os constituintes  como a argila  branca e  o 

caulim é de fundamental importância para beneficiar o processo de fabricação da cerâmica 

vermelha, pois a presença e a quantidade de cada componente é o que define as propriedades 

de cada argila, matéria usada na fabricação da cerâmica.

Tijolos e telhas com qualidade e preço em conta

O estudo  deve  contribui  para  obtenção  de  tijolos  e  telhas  de  melhor  qualidade,  seja  por 

mudança de formulações das misturas, seja por melhorias no processo de fabricação, através 

do  controle  das  propriedades  das  matérias-primas.  Além  da  melhoria  na  qualidade  dos 

produtos cerâmicos, a otimização do processo deve diminuir custos e refletir em preços mais 

baixos.

Sobre o RH Interiorização

O Programa é uma iniciativa do governo do Amazonas via  Fapeam que tem como objetivo 

oferecer bolsas de mestrado e doutorado aos graduados residentes no interior do Estado.

Fonte: Agência Fapeam

http://confap.org.br/news/estudo-pretende-baratear-fabricacao-de-tijolo-e-telhas-de-

ceramica/

http://confap.org.br/news/estudo-pretende-baratear-fabricacao-de-tijolo-e-telhas-de-ceramica/
http://confap.org.br/news/estudo-pretende-baratear-fabricacao-de-tijolo-e-telhas-de-ceramica/
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http://amazonasatual.com.br/ondas-gravitacionais-entenda-a-descoberta/
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http://amazonasatual.com.br/ondas-gravitacionais-entenda-a-descoberta/
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O doutor  Gláucio  Campos  é  um senhor  de  voz  calma  e  postura  leve.  Com dedicação  e 
paciência, ele explica calmamente o complexo conceito de sociologia para seus alunos. Sua 
tese de doutorado, defendida na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em 2008, se 
tornou o livro Ethos e Figurações na Hinterlândia Amazônica, e será publicado esse ano. A 
proposta é complexa: "entender a sociedade que cerca o amazônida".

Para ele, o planejamento feito para a Amazônia, através do Governo ou de empresas privadas, 
têm objetivos claros mas muitas vezes desencadeiam uma série de reações imprevisíveis e 
não desejadas. Uma das respostas para isso acontece porque não existe uma análise clara da 
estrutura  social,  ou  mais  claramente,  uma  análise  do  modo  de  vida  amazônida  e  suas 
motivações.

Por exemplo, porque vez ou outra são apreendidos peixes proibidos pela época de defeso em 
feiras em Manaus? Para o professor Gláucio, o caboclo pescador atua de maneira ilegal porque 
existe uma demanda. Mas que isso, as relações dele com o mundo criam portas.

Se um jornalista em Manaus quiser, por exemplo, pescar pirarucu durante o defeso vai ser 
bastante difícil. Ele não conhece ninguém que tenha o material para a atividade, nem onde 
pescar, nem como vender o peixe de maneira ilegal. Entretanto, o irmão ou tio de um membro 
de uma associação de pescadores vai ter muito mais facilidade para atuar nesse mercado.

"As relações de parentesco fazem parte de toda a nossa sociedade. Não à tôa hoje é possível 
ver mais claramente na corrupção política essas relações de parentesco se tornando mais 
claras, graças às investigações dos processos. Acontece com os ribeirinhos e no Congresso 
Nacional. É uma relação universal", disse Gláucio.
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Livro

Depois da defesa do doutorado, Gláucio resolveu dar mais corpo se transformando em seguida 
no  livro:  Ethos  e  Figurações  na  Hinterlândia  Amazônica,  publicado  pela  editora  Valer  e 
Fundação de Amparo a Pesquisa do Amazonas (FAPEAM). O lançamento do livro acontece na 
próxima quarta-feira (17), no Auditório da Associação dos Docentes da UFAM (Adua), às 15 
horas.

http://portalamazonia.com/noticias-detalhe/ciencia-e-tecnologia/livro-busca-atraves-da-
sociologia-entender-o-homem-da-amazonia/?cHash=df4d7efbc47e92ab54073b7993cbf6c0

http://portalamazonia.com/noticias-detalhe/ciencia-e-tecnologia/livro-busca-atraves-da-sociologia-entender-o-homem-da-amazonia/?cHash=df4d7efbc47e92ab54073b7993cbf6c0
http://portalamazonia.com/noticias-detalhe/ciencia-e-tecnologia/livro-busca-atraves-da-sociologia-entender-o-homem-da-amazonia/?cHash=df4d7efbc47e92ab54073b7993cbf6c0
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Pesquisa  pretende  avaliar  os  efeitos  sobre  os  invertebrados  fragmentadores  e  sobre 
microrganismos associados as folhas em decomposição

O  estudo  que  aponta  que  as  mudanças  climáticas  podem alterar  as  cadeias  alimentares 
aquáticas da Amazônia deve ser concluído até o primeiro semestre de 2017. As alterações 
estão sendo mensuradas ao longo de um projeto do pesquisador do Instituto  Nacional  de 
Pesquisas da Amazônia (Inpa), Renato Tavares.

A  pesquisa  pretende  avaliar  os  efeitos  das  mudanças  no  clima  sobre  os  invertebrados 
fragmentadores  do  gênero  Phylloicus  (Trichoptera:  Calamoceratidae),  mais  frequentes  nos 
igarapés amazônicos e sobre os microrganismos associados as folhas em decomposição. O 
estudo  está  sendo  desenvolvido  pelo  pesquisador  com  apoio  do  governo  do  Estado  via 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).Segundo o pesquisador, 
os  seres  invertebrados  fragmentadores  têm  um  papel  fundamental  no  meio  ambiente 
amazônico. “Fragmentadores são animais que se alimentam de folhas, gravetos ou troncos e, 
assim, cortam esses materiais em pedaços bem pequenos. Tais pedaços podem ser usados 
como alimento por outros animais que não conseguem se alimentar diretamente das folhas. 
Eles  também  são  importantes  na  decomposição  da  matéria  orgânica.  As  larvas  dos 
fragmentadores podem servir como alimento para peixes, tartarugas e também outros insetos, 
com a libélula, por exemplo”, explicou o pesquisador.
Com informações da Fapeam
Fonte:Portalamazônia

http://cidadenativa.com.br/estudo-sobre-mudanca-das-cadeias-alimentares-aquaticas-da-
amazonia-sera-concluido-em-2017/
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http://cidadenativa.com.br/estudo-sobre-mudanca-das-cadeias-alimentares-aquaticas-da-amazonia-sera-concluido-em-2017/
http://cidadenativa.com.br/estudo-sobre-mudanca-das-cadeias-alimentares-aquaticas-da-amazonia-sera-concluido-em-2017/
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Estudo realizado pelo pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), 
Renato Tavares, aponta que as mudanças climáticas podem alterar as cadeias alimentares 
aquáticas da Amazônia. A previsão é que o estudo seja concluído até o primeiro semestre de 
2017.  A  pesquisa  reforça  a  pauta  dos  Objetivos  do  Desenvolvimento  Sustentável  (ODS) 
lançados  pelas  Nações  Unidas  no  último  ano,  que  pede  urgência  na  tomada  de  medidas 
ousadas e transformadoras para pôr mundo em um caminho sustentável e resiliente.

De acordo com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), que 
apoia  o  projeto,  a  pesquisa  pretende  avaliar  os  efeitos  das  mudanças  no  clima  sobre  os 
invertebrados  fragmentadores  do  gênero  Phylloicus  (Trichoptera:  Calamoceratidae),  mais 
frequentes  nos  igarapés  amazônicos  e  sobre  os  microrganismos  associados  as  folhas  em 
decomposição. Segundo o pesquisador, os seres invertebrados fragmentadores têm um papel 
fundamental no meio ambiente amazônico.

“Fragmentadores  são animais  que se  alimentam de  folhas,  gravetos  ou troncos e,  assim, 
cortam esses materiais em pedaços bem pequenos. Tais pedaços podem ser usados como 
alimento por outros animais que não conseguem se alimentar diretamente das folhas. Eles 
também são importantes na decomposição da matéria orgânica. As larvas dos fragmentadores 
podem servir como alimento para peixes, tartarugas e também outros insetos, com a libélula, 
por exemplo”, explicou o pesquisador.

Renato  Tavares  informou  que  resultados  parciais  do  estudo  indicam  que  é  notório  as 
alterações no tempo de vida dos fragmentadores Phylloicus e a diminuição do consumo de 
folhas por estes organismos em decorrência das mudanças climáticas. Os resultados parciais 
do estudo indicam que pode ocorrer uma alteração nas cadeias alimentares aquáticas devido à 
diminuição da quantidade e qualidade do alimento disponível para outros organismos.

Efeito nos igarapés amazônicos
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De  acordo  com Renato  Tavares,  quando  jovens  (larvas),  os  animais  fragmentadores  são 
encontrados em igarapés, em locais com floresta preservada na margem, com água calma e 
muitas folhas. Essas larvas têm corpo frágil e constroem abrigos com pedaços de folhas para 
se protegerem. Na fase adulta, desenvolvem asas e vivem no ambiente terrestre, entre galhos 
de árvores próximas ao igarapé onde nasceram.

“As  larvas  de  Phylloicus  utilizadas  nos  experimentos  são  coletadas  em  sua  maioria  nos 
igarapés da Reserva Ducke, em Manaus. Após a coleta, os experimentos são realizados em 
laboratório  no  Inpa,  em  microcosmos  (ambientes  em  miniatura)  que  possuem  condições 
controladas  de  temperatura  e  gás  carbônico  (CO2).  Os  microcosmos  simulam  diferentes 
cenários  previstos  para  o  ano  de  2100  resultantes  das  mudanças  climáticas”,  explicou  o 
pesquisador.

Segundo ele, por buscar entender os efeitos das mudanças climáticas sobre a decomposição 
das folhas e suas consequências aos igarapés amazônicos, o estudo é fundamental para a 
criação  de  ferramentas  de  prevenção  destes  impactos  e  de  conservação  dos  ambientes 
aquáticos. 

(Texto: Agência Fapeam)
http://sdsn-amazonia.org/2016/02/10/mudancas-climaticas-podem-alterar-cadeias-
alimentares-aquaticas-da-amazonia-aponta-estudo/

http://sdsn-amazonia.org/2016/02/10/mudancas-climaticas-podem-alterar-cadeias-alimentares-aquaticas-da-amazonia-aponta-estudo/
http://sdsn-amazonia.org/2016/02/10/mudancas-climaticas-podem-alterar-cadeias-alimentares-aquaticas-da-amazonia-aponta-estudo/
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As mudanças  climáticas  podem alterar  as  cadeias  alimentares  aquáticas  da  Amazônia,  de 
acordo com o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Renato 
Tavares.  A  previsão  é  que  o estudo  seja  concluído  até  o  primeiro  semestre  de  2017. As 
alterações  estão  sendo  mensuradas  ao  longo  de  um projeto  de  pesquisa  que  está  sendo 
desenvolvido pelo pesquisador com apoio a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas (Fapeam).
 

A  pesquisa  pretende  avaliar  os  efeitos  das  mudanças  no  clima  sobre  os  invertebrados 
fragmentadores  do  gênero  Phylloicus  (Trichoptera:  Calamoceratidae),  mais  frequentes  nos 
igarapés  amazônicos  e  sobre  os  microrganismos  associados  às  folhas  em  decomposição. 
Segundo o pesquisador, os seres invertebrados fragmentadores têm um papel fundamental no 
meio ambiente amazônico.

“Fragmentadores  são animais  que se  alimentam de  folhas,  gravetos  ou troncos e,  assim, 
cortam esses materiais em pedaços bem pequenos. Tais pedaços podem ser usados como 
alimento por outros animais que não conseguem se alimentar diretamente das folhas. Eles 
também são importantes na decomposição da matéria orgânica. As larvas dos fragmentadores 
podem servir como alimento para peixes, tartarugas e também outros insetos, como a libélula, 
por exemplo”, explica o pesquisador.

Ele informa que os resultados parciais do estudo indicam que é notório as alterações no tempo 
de  vida  dos  fragmentadores  Phylloicus  e  a  diminuição  do  consumo  de  folhas  por  estes 
organismos em decorrência das mudanças climáticas. Os resultados parciais do estudo indicam 
que pode ocorrer uma alteração nas cadeias alimentares aquáticas, devido à diminuição da 
quantidade e qualidade do alimento disponível para outros organismos.
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http://www.aquariparia.org/index.php/aquariparia/noticias/99-mudancas-no-clima-podem-alterar-cadeia-alimentar-aquatica-da-amazonia


Efeito nos igarapés

De  acordo  com Renato  Tavares,  quando  jovens  (larvas),  os  animais  fragmentadores  são 
encontrados em igarapés, em locais com floresta preservada na margem, com água calma e 
muitas folhas. Essas larvas têm corpo frágil e constroem abrigos com pedaços de folhas para 
se protegerem. Na fase adulta, desenvolvem asas e vivem no ambiente terrestre, entre galhos 
de árvores próximas ao igarapé onde nasceram.

“As  larvas  de  Phylloicus  utilizadas  nos  experimentos  são  coletadas  em  sua  maioria  nos 
igarapés da Reserva Ducke, em Manaus. Após a coleta, os experimentos são realizados em 
laboratório  no  Inpa,  em  microcosmos  (ambientes  em  miniatura)  que  possuem  condições 
controladas de temperatura e gás carbônico.  Os microcosmos simulam diferentes cenários 
previstos para o ano de 2100 resultantes das mudanças climáticas”, explica Tavares.

Fonte: Em Tempo

http://www.aquariparia.org/

http://www.aquariparia.org/
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As mudanças  climáticas  podem alterar  as  cadeias  alimentares  aquáticas  da  Amazônia,  de 
acordo com o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Renato 
Tavares.  A  previsão  é  que  o estudo  seja  concluído  até  o  primeiro  semestre  de  2017. As 
alterações  estão  sendo  mensuradas  ao  longo  de  um projeto  de  pesquisa  que  está  sendo 
desenvolvido pelo pesquisador com apoio a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas (Fapeam).

A  pesquisa  pretende  avaliar  os  efeitos  das  mudanças  no  clima  sobre  os  invertebrados 
fragmentadores  do  gênero  Phylloicus  (Trichoptera:  Calamoceratidae),  mais  frequentes  nos 
igarapés  amazônicos  e  sobre  os  microrganismos  associados  às  folhas  em  decomposição. 
Segundo o pesquisador, os seres invertebrados fragmentadores têm um papel fundamental no 
meio ambiente amazônico.

“Fragmentadores  são animais  que se  alimentam de  folhas,  gravetos  ou troncos e,  assim, 
cortam esses materiais em pedaços bem pequenos. Tais pedaços podem ser usados como 
alimento por outros animais que não conseguem se alimentar diretamente das folhas. Eles 
também são importantes na decomposição da matéria orgânica. As larvas dos fragmentadores 
podem servir como alimento para peixes, tartarugas e também outros insetos, como a libélula, 
por exemplo”, explica o pesquisador.

Ele informa que os resultados parciais do estudo indicam que é notório as alterações no tempo 
de  vida  dos  fragmentadores  Phylloicus  e  a  diminuição  do  consumo  de  folhas  por  estes 
organismos em decorrência das mudanças climáticas. Os resultados parciais do estudo indicam 
que pode ocorrer uma alteração nas cadeias alimentares aquáticas, devido à diminuição da 
quantidade e qualidade do alimento disponível para outros organismos.

Efeito nos igarapés

De  acordo  com Renato  Tavares,  quando  jovens  (larvas),  os  animais  fragmentadores  são 
encontrados em igarapés, em locais com floresta preservada na margem, com água calma e 
muitas folhas. Essas larvas têm corpo frágil e constroem abrigos com pedaços de folhas para 
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se protegerem. Na fase adulta, desenvolvem asas e vivem no ambiente terrestre, entre galhos 
de árvores próximas ao igarapé onde nasceram.

“As  larvas  de  Phylloicus  utilizadas  nos  experimentos  são  coletadas  em  sua  maioria  nos 
igarapés da Reserva Ducke, em Manaus. Após a coleta, os experimentos são realizados em 
laboratório  no  Inpa,  em  microcosmos  (ambientes  em  miniatura)  que  possuem  condições 
controladas de temperatura e gás carbônico.  Os microcosmos simulam diferentes cenários 
previstos para o ano de 2100 resultantes das mudanças climáticas”, explica Tavares.

Fonte: emtempo.com.br
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Um bioinseticida natural produzido a partir de fungos encontrados em plantas e insetos da 
Amazônia  foi  desenvolvido  com apoio  da  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  do 
Amazonas  (Fapeam)  na  Ecobios  Consultoria  Ambiental  e  Controle  de  Qualidade  Ltda., 
empresa incubada no Centro de Desensolvimento Empresarial e Tecnológico da Universidade 
Federal do Amazonas (Ufam).
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O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), por meio da Gerência de Controle 
Florestal, realiza nos dias 24 e 25 deste mês, o Seminário Florestal do Amazonas (Seminflor), 
no município de Humaitá, distante 696 quilômetros em linha reta de Manaus.

O evento ocorre no auditório da Prefeitura de Humaitá e tem como objetivo promover a troca 
de experiências e a divulgação da importância da identificação correta das espécies florestais 
madeireiras, junto ao setor florestal do sul do Estado.

De acordo com a analista ambiental do Ipaam, Aline Britto, a ideia do Seminário surgiu por 
conta da demanda evidenciada durante cursos de capacitação que foram ministrados em 2014 
e 2015.

“Ao longo desses cursos percebemos que havia uma necessidade de uma troca de experiências 
entre  os  profissionais,  tanto  aqueles  que  atuam no  campo  da  identificação  no  inventário 
florestal  quanto  os  pesquisadores  da  área  da  botânica.  Mas,  empresários,  engenheiros 
florestais, técnicos e funcionários de órgãos públicos que trabalham no meio ambiente também 
fazem parte do público”, disse.

A ação que é organizada pelo Ipaam, conta com o apoio da Prefeitura de Humaitá, WWF-
Brasil, Fundação de Amparo à Pesquisas do Estado do Amazonas (Fapeam), Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).
http://portaldoamazonas.com/ipaam-realiza-seminario-florestal-em-humaita
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O  evento  ocorre  no  auditório  da  Prefeitura  e  tem  como  objetivo  promover  a  troca  de 
experiências e a divulgação da importância  da identificação correta das espécies florestais 
madeireiras, junto ao setor florestal do sul do Estado.

De acordo com a analista ambiental do Ipaam, Aline Britto, a ideia do Seminário surgiu por 
conta da demanda evidenciada durante cursos de capacitação que foram ministrados em 2014 
e 2015. “Ao longo desses cursos percebemos que havia uma necessidade de uma troca de 
experiências entre os profissionais, tanto aqueles que atuam no campo da identificação no 
inventário florestal como pesquisadores da área da botânica. Mas, empresários, engenheiros 
florestais, técnicos e funcionários de órgãos públicos que trabalham no meio ambiente também 
fazem parte do público”, disse.

A ação que é organizada pelo Ipaam, conta com o apoio da Prefeitura de Humaitá, WWF-
Brasil, Fundação de Amparo à Pesquisas do Estado do Amazonas (Fapeam), Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).
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