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Fórum “Matriz Econômica Ambiental do Amazonas: 
Costruindo um novo modelo de desenvolvimento sustentável ” 

 



 
 

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA: 
UMA EXTRAORDINÁRIA OPORTUNIDADE! 

 

 



 

 

INSTITUTO NACIONAL DE 
PESQUISAS DA AMAZÔNIA INPA 

Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia 
(Desde 1952) 

NOBRE MISSÃO  
Gerar e disseminar conhecimentos e 

tecnologias e capacitar recursos 
humanos para o desenvolvimento 

da Amazônia 



Núcleos de Pesquisas do INPA 
Colaborando para o desenvolvimento  da Amazônia 

Santarém 

Tefé 

São Gabriel da Cachoeira 



Focos Institucionais de Pesquisas 

 Biodiversidade 

 Tecnologia e Inovação 

 Dinâmica Ambiental 

 Sociedade, Ambiente e Saúde 

 
69 Grupos de Pesquisas- ~200 Pesquisadores e 

Tecnologistas 
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Publicações científicas do INPA 



Outros Grandes Projetos - INCTs   
 

• Biodiversidade 

 

• Serviços Ambientais 

 

• Madeiras da Amazônia 

 

• Adapta - Adaptação da Biota Aquática 



Botânica (4) 
Ecologia (6) 

Entomologia (5) 
Agricultura  no Trópico Úmido (3) 

Ciências de Florestais Tropicais (5) 
Clima e Ambiente (4) 

Biologia de Água Doce e Pesca Interior (4) 
Genética, Conservação e Biologia Evolutiva (4) 

Gestão de Áreas Protegidas (3) 
 

Parcerias 
 

Biotecnologia (UFAM) 

Biotecnologia e Produtos Regionais (UEA) 

Ciências do Alimento (UFAM)  

Aquicultura (INPA/UEA/CUNL) 

 

Programas de Pós-Graduação 

Mais de 2.150 profissionais 

formados 
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Pós Graduação - Destino geográfico e por setor 

social dos egressos (8 setores e 44 instituições)  



INPA nos cenários atuais: Inovação Tecnológica 
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ANO DE DEPÓSITO 

No. de Patentes vs No. de Produtos e Processos - 1996 - 2013 

No.de Produtoes e/ou Processos No. de Patentes

Fonte: COEX/CETI/INPA 
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INPA nos cenários atuais: Inovação Tecnológica 



Clima 

Ecossistemas 

Composição 

Atmosférica 

GoAmazon busca 

entender como o 

ciclo de vida dos 

aerossóis e das 

nuvens são 

influenciados pelo 

transporte de 

poluentes de 

Manaus para 

regiões de floresta 

tropical.  

 
 

GoAmazon2014 
Experimento do Oceano Verde - Amazônia 

2014  



 Programa LBA (Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia) 

O programa LBA visa entender: 

Três focos de pesquisa aglutinam as principais questões de sua segunda fase:  

 o ambiente amazônico em mudança (processos);  

 a sustentabilidade dos serviços ambientais e os sistemas de produção terrestres e 

aquáticos (consequências), e  

 a variabilidade climática e hidrológica e sua dinâmica: retroalimentação, vulnerabilidade, 

adaptação e mitigação (respostas).  



 A comprovação de que desmatamentos e queimadas aceleram o 

efeito estufa, alteram o mecanismo da formação de nuvens e 

podem modificar o regime e a distribuição das chuvas na 

Amazônia e em outras partes do país ou mesmo do continente. 

Além disto, em algumas áreas, a radiação solar disponível para 

fotossíntese das plantas pode ser reduzida em até 60% devido à 

fumaça das queimadas. 

 Evidências de uma forte relação entre a formação de nuvens na 

Amazônia e o transporte de umidade da Amazônia e a ocorrência 

e distribuição de chuvas no Sudeste e Sul do Brasil e na Bacia do 

Prata e melhoria dos modelos de previsão climática com base em 

séries históricas micrometeorológicas e hidrológicas. 

                     Alguns resultados sobre as pesquisas do LBA:
 

 Verificação de que a Amazônia não se comporta de forma homogênea tanto nas taxas 

de fixação de carbono e quanto para o crescimento das espécies e comprovação 

experimental de que áreas abandonadas e/ou degradadas após uso como pastagens 

ou cultivos agrícolas podem ser recuperadas, voltar a ser produtivas e prestar serviços 

ambientais ecossistêmicos. 

 Desenvolvimento e criação de sistemas avançados de detecção de desflorestamentos e 

queimadas por imagens de satélite, em tempo quase real, permitindo prontas ações de 

fiscalização e controle do desmatamento. 

 Comprovação do papel que o ambiente aquático tem na ciclagem de carbono, 

lembrando-se que por volta de 30% da Amazônia são áreas úmidas. 



Projeto AMAZON FACE (Free-Air CO2 Enrichment) 
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O projeto visa aumentar a concentração atmosférica de CO2 em +200ppm em 

uma pequena porção da floresta, usando um sistema aberto de torres para  

não alterar o clima local.  

 

Tubo toroidal 

Crescimento 
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água no solo 
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O objetivo do projeto é 

entender como o 

aumento de CO2 

atmosférico pode 

afetar a resiliência da 

floresta Amazônica, a 

biodiversidade que ela 

abriga e os serviços 

ecossistêmicos que ela 

fornece frente às 

mudanças climáticas 



 Projeto ATTO (Amazonian Tall Tower Observatory) 
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O projeto visa medir gases traço (CO2, CH4 e N2O) bem como 

a formação de aerossóis na Amazônia. 

O objetivo do projeto é 

compreender  e modelar 

os mecanismos de 

trocas de massa e 

energia na camada 

atmosférica e os 

mecanismos da 

formação de nuvens e 

produção de chuvas. 



Next Generation 
Ecosystem Experiment 

NGEE-Tropics 
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Objective: Determine if 
tropical forests will continue 
to act as large net carbon sinks 
throughout the 21st Century 
 
10 years efforts, started in 
2015 
 
US$100 million approved by 
US Congress 
 
First phase partnerships with 
field measurements in Puerto 
Rico, Panama and Manaus 



PROJETO AFEX – Uma avaliação experimental da limitação 

das funções da floresta por nutrientes 

O 1º projeto de fertilização na Amazônia 

 

Atravéz de testes experimentais o projeto visa entender como a limitação 

por nutrientes afeta o funcionamento da floresta Amazônica, tendo como 

foco principal o ciclo do carbono 



ALGUMAS REFLEXÕES  
 

NESTE IMPORTANTE MOMENTO DO FÓRUM 
“MATRIZ ECONÔMICA AMBIENTAL DO AMAZONAS: 

CONSTRUINDO UM NOVO (ADEQUADO) MODELO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL” 



“Poderia viver encerrado numa casca de noz e 
julgar-me o rei do espaço infinito”... 

Ou... “embora nós, seres humanos, sejamos muito limitados 
fisicamente, nossas mentes estão livres para explorar todo o 
universo, e irmos intrepidamente até onde mesmo a jornada nas 
estrelas teme avançar – se os sonhos atormentados permitirem” 



O conhecimento de forma abrangente amplia a nossa 
capacidade de se perceber, refletir e de se propor soluções. 
Principalmente pelo fato de que, neste contínuo, desde o 
grande início ou despertar do cosmos, tudo é mais do 
mesmo e a percepção do olhar é que faz a diferença.  



Vertente mais psicanalítica e humanística 
 
Tanto na vida quanto na natureza o acaso também 
desempenha importante papel e, embora exista uma lógica 
maior, existem muitas maneiras de ser e poucas maneiras 
ainda para se definir os fenômenos e as complexidades que 
permeiam a alma humana e o cosmos. Neste contexto, não 
se deve perder a capacidade de se observar e de se 
perceber as subjetividades e o que não está claro ou 
patente. Pois, muito do que existe se passa nas entrelinhas 
não sendo, portanto, fácil de mensurar e de se perscrutar 
os encantos e a complexidade da natureza.  



A saga pelo desenvolvimento (movimento) é na 
realidade uma batalha natural contra a inércia e/ou 
atraso. Num paralelo, ao formular a lei da gravidade, 
Newton demonstrou que todo o universo é 
governado pelas mesmas leis, as quais podem 
ser modeladas, obviamente se tivermos a 
intuição, o conhecimento e as ações adequadas 
para tal, sem egos ou vaidades desnecessárias. 



A região Amazônica tem o DNA do planeta, o fenótipo 
do Brasil e características epigenéticas próprias que 
simbolicamente se apresentam como diferentes 
texturas, cores, aromas e sabores que se 
encontram presentes nos mais variados e exuberantes 
ecossistemas de nossa Casa Mater, a Terra.  
 

Apesar de sua imensidão em agua e áreas úmidas  
alagáveis a Amazônia tem sede. Sede de 
desenvolvimento...que necessita da criação de 
matriz (momentum) adequada a sua realidade...  



A questão vital: energia, evolução e as origens 
da vida complexa (2015) 

O que tornou possível o grande florescer da 
biodiversidade? A partir de ideias evolucionistas a 
origem da vida ocorreu em um acaso fortuito há 
bilhões anos, quando um microrganismo passou a 
viver dentro de outro. Esse evento não foi uma 
divisão da árvore evolucionária, mas uma fusão com 
consequências profundas. O novo inquilino 
(mitocôndria) forneceu energia para o hospedeiro, 
pagando aluguel químico em troca de habitação 
segura. Com a renda extra, a célula hospedeira pôde 
se dar ao luxo de fazer investimentos em 
comodidades biológicas mais complexas. A união 
prosperou, replicou e evoluiu. Em função da 
mitocôndria, células complexas têm quase 200 mil 
vezes mais energia por gene, abrindo espaço para 
genomas maiores e evolução irrestrita.  

“Win-Win Situation” 



Os empreendimentos bem sucedidos são a vitória da poesia e da 
prosa, da forma e do conteúdo, da invenção e da razão. Tudo tem a 
sua lógica, porém, as lógicas são muitas. E as ideias grandiosas não 
surgem do nada. E, não arriscar, é arriscar tudo (Al Gore). 

 
 

De certa forma, os grandes desafios estão em evitar o 
provincianismo, a visão estreita e viciada, a falta de conhecimento e 
de reconhecimento do que existe de melhor pelo mundo e, tentar 
enxergar o que não é espelho.  

Grandes Desafios!  



Nosso planeta, aí se incluindo obviamente a 
região Amazônica, é uma entidade muito 
dinâmica e, como tal, por ações naturais e/ou 
antropogênicas, encontra-se em constante 
modificação.  



10/05/2013-16h13 

Nível de gás carbônico no ar atinge marca histórica 

DO GUARDIAN 

DE SÃO PAULO 

 

Pela primeira vez na história humana, a concentração do dióxido de 

carbono na atmosfera passou a marca das 400 ppm (partes por milhão). A 

última vez que tanto gás-estufa estava no ar foi há muitos milhões de 

anos, quando o Ártico não era coberto de gelo, o Saara era coberto por 

savana e o nível do mar era até 40 metros mais elevado do que hoje. Os 

corais sofreram um processo grande de extinção, enquanto que as 

floresta cresceram perto do Ártico, onde hoje existe tundra. 

 

"É como fazer 50 anos: é um alerta para tudo o que está acontecendo na 

sua frente o tempo todo." 

 

"Estamos criando um clima pré-histórico em que sociedades 

humanas enfrentarão riscos enormes e potencialmente 

catastróficos", disse Bob Ward, diretor do Instituto Grantham de 

Pesquisa de Mudança Climática, da Escola de Economia de Londres. 



Sem adentrar aqui nos efeitos nefastos das poluições e da 
ganância humana, temos que integrar expertises científicas 
vigentes comprometidas com o melhor para a raça humana e 
tentar compreender o que irá ocorrer e desenvolver modelos 
adequados à mitigação ou mesmo prevenção do que há por 
vir. Pois, o planeta e a exuberante diversidade amazônica 
como um todo corre grande risco. Localmente e em grande 
escala, o INPA já desenvolve grandes projetos neste sentido.  



Uma de nossas nobres missões como pesquisadores e gestores é 
ampliarmos cada vez mais a nossa percepção e conhecimentos e, 
humildemente, vislumbrarmos o que é melhor para a Amazônia, 
o Brasil e o nosso frágil e ainda resiliente planeta Terra.  



Tanto na vida quanto na ciência procuramos a 
verdade (conhecimento). No entanto, não existe 
uma verdade única e universal e sim verdades. E 
quando a encontramos isto nos dá a possibilidade de 
procurarmos outras verdades, sucessivamente e 
indefinidamente. Pois, a verdade é incognoscível 
(o que não se pode conhecer). 

Em sua imensidão, o Brasil é ainda muito carente, 
assim, em grande parte, neste importante momento a 
nossa busca pela verdade e pelo conhecimento é na 
realidade a busca pela liberdade de pensamento, 
justiça, honra, dignidade e amor próprio...e, por 
consequência...o desenvolvimento. 



A natureza que aí está levou milhões e milhões de 
anos para se adaptar às condições nas quais ela se 
encontra e viceja, pronta para que a decifremos e 
usufruamos do aprendizado por ela árdua e 
sabiamente conquistado. Assim, em nossos sonhos 
migratórios e peremptórios, talvez estejamos 
procurando muito longe o que provavelmente esteja 
tão perto e ao “nosso alcance”, se os sonhos 
atormentados permitirem.  



DR. LUIZ RENATO DE FRANÇA 
lrfranca@inpa.gov.br 

I SIMPÓSIO PROAMAZÔNIA - INPA 27 e 28 Julho - 2015 

 
 

ProAmazônia: Ousar é Possível, o Futuro é 
Agora e o Melhor Está Sempre Por Vir 

 



PROGRAMA Pró-Amazônia  
“Diga Sim ao Brasil”  



CONTRIBUIR PARA O  

DESENVOLVIMENTO DA 

AMAZÔNIA, DO BRASIL E DO 

PLANETA:  

UM SONHO POSSÍVEL  



InCerteza 
 
Quanto mais te procuro  
Menos te encontro 
E quando finalmente 
Ao meu alcance estás 
Finges não me ver 
E fagueiramente 
Foges de mim 
Na certeza do incerto 
Encanto do desencontro 
E talvez por 
Intrinsicamente me amares 
Livre te tornastes 
Em busca de luz própria 
Quase-estelar 
E se na coesa vastidão 
Já não és quem 
Erroneamente penso 
Por tão distante brilhar 
Outrora reluzente 
No ocaso agora 
Supernova estás 
E neste novo pulsar 
Fortemente me abraças 
Em denso fugaz apego 
Do eterno recomeço 
De algo melhor 
Que certamente virá. 





OBRIGADO! 



INSTITUTO NACIONAL DE 
PESQUISAS DA AMAZÔNIA 

CBIO 

Resultados relevantes (principais conquistas em ações de pesquisa) 

 Disponibilização de um banco de dados multilocos (DNA fingerprinting),  de 
referencia, para a determinação precisa da origem geográfica de populações de 
mogno (Swietenia macrophylla); 

 Subsídios a políticas publicas com base em estudos sobre a genética de 
populações, sistema de cruzamento e filogeografia do mogno (Comitê Científico 
CITES – Mogno, IBAMA, MMA; IN 07 sobre PMFS de mogno - IBAMA). 

 Subsídios ao ICMBio sobre o manejo dos castanhais amazônicos em UCs com base 
em estudos sobre níveis de exploração versus regeneração de Bertholletia excelsa 
nos castanhais; 

 Recomendações para manejo dos plantios e dos polinizadores com base em 
estudos aplicados de ecologia da polinização de fruteiras nativas (cupuaçu, araça-
boi, castanheira); 

 Disponibilização de ferramentas moleculares informativas (DNA Microssatélites) 
para a realização de estudos sobre a genética de populações e conservação de 
espécies florestais e fruteiras de importância econômica para a Amazônia: mogno 
(Swietenia macrophylla), pau-rosa (Aniba roseodora); acariquara (Minquartia 
guianensis); castanheira do Brasil (Bertholletia excelsa) e pupunha (Bactris 
gasipaes). 

INSTITUTO NACIONAL DE 
PESQUISAS DA AMAZÔNIA 



INSTITUTO NACIONAL DE 
PESQUISAS DA AMAZÔNIA 

Contribuições para o Conhecimento da Biodiversidade - Novos Taxons para a 
Amazônia  

 Descrição de 90 novos taxons de peixes, entre espécies e gêneros novos - 
Programa de Coleções/Peixes 

 Descrição de novas espécies de insetos e associação de larvas e formas imaturas a 
adultos - Projeto Entomofauna Aquática 

 Descrição de 15 novas espécies de Aves - Programa de Coleções/Aves 

 Descrição de uma nova espécie de boto - Inia araguaiaensis, reconhecida genética 
e morfologicamente - Projeto Boto e UFAM 

  4 novas espécies de plantas 

  2 novas espécies de carangueijo e uma de camarão 

 Caracterização molecular de genes da cascata regulatória da determinação do 
sexo em abelhas, seus níveis de expressão e sua provável relação com a 
diferenciação das castas. 

 

 

CBIO 



Resultados relevantes (principais conquistas em ações de pesquisa) 

CDAM 

 Estudos utilizando serie temporal de imagens de radar do satélite ALOS, foi possível 
mapear a variação espacial do período de inundação e correlacionar esta variação com a 
distribuição da vegetação aquática na RDS Mamirauá. Isto representou o primeiro teste 
em grande escala do Conceito do Pulso de Inundação proposto por Junk & Wantzen 
(2004). 
 

 Estudos sobre a contaminação mercurial em água, peixes e plâncton na represa de 
Balbina-AM, mostrou que a contaminação a jusante foi maior do que a contaminação a 
montante da barragem. Essa informação é essencial para a avaliação dos impactos 
ambientais de hidrelétricas Amazônicas.  
 

 Melhoria dos cálculos dos estoques de biomassa/carbono abaixo e acima do solo em 
áreas de savana e florestas sazonais;  indicação do processo de invasão biológica da 
espécie florestal exótica Acacia mangium introduzida na savana de Roraima. 
 

 A partir do material biológico da diversidade vegetal amazônica (sementes, cascas, folhas, 
raízes, resinas, seivas etc) e seus metabólitos (Inibidores de proteinases, proteinases, 
lectinas e óleos essenciais etc) analisados por eficientes métodos de extração, purificação 
e caracterização podem resultar em potenciais produtos (moléculas purificadas) com 
elevada possibilidade de para o desenvolvimento de PRODUTOS PARA A BIOINDÚSTRIA. 
 

 Desenvolvimento do modelo espacial Agroeco para simulação de desmatamento na 
Amazônia; Melhoria das estimativas de eficiência de queima de biomassa em florestas de 
transição; Aperfeiçoamento de modelos de desmatamento aplicados à Unidades de 
Conservação. 



Resultados relevantes (principais conquistas em ações de pesquisa) 

CDAM 

 Estudos ecofisiológicos constituem uma ferramenta adequada para obtenção de 
informações científicas sobre a fisiologia de árvores da Amazônia, contribuindo de 
forma efetiva para a apropriação de conhecimentos DE BASE CONCEITUAL E OU 
APLICADA. 
 

 Estudos sobre a qualidade da água em mais de 40 rios da bacia da Amazônica (estados 
do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima) revelou a necessidade de haver uma 
legislação específica para os recursos hídricos da Amazônia, pois a ressalva da 
legislação federal de que “devem ser respeitadas as condições naturais” não é 
satisfatória no que concerne à gestão dos recursos hídricos, sobretudo quando existe a 
necessidade de tomada de decisão diante de possíveis instalações de atividades 
econômicas causadoras de impactos.  
 

 Dentre as características naturais estão a baixa concentração de oxigênio e a acidez das 
águas em alguns rios (e lagos), as quais podem servir como atenuantes aos mesmos 
efeitos advindos do lançamento de esgoto in natura em corpos d’água amazônicos.  
 

 Da mesma  forma a legislação federal permite níveis de amônia bastante superiores aos 
registrados nos rios amazônicos, concentrações que seriam letais à maior parte da biota 
aquática. 
 

 Estudos sobre o manejo diferenciado de recursos madeireiros em florestas de várzea 
do Estado do Amazonas, contribuíram para a implementação da Instrução Normativa 
IN n° 009 (12 de novembro de 2010) da Secretaria do Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (SDS). 



COTI 
 

1. Purificador de águas: Desenvolvimento e repasse para o setor 
privado, locais interior do Amazonas e Moçambique de um sistema de 
purificação de água por UV movido a energia solar. (Pesquisador Dr. 
Roland Ernst Vetter-COTI) 
 
2. Farinha de pupunha: Desenvolvimento da tecnologia e repasse para o 
setor privado desse alimento da fruta da palmeira pupunha (Bactris 
gasipaes Kunth). (Pesquisadora Dra. Jerusa de Andrade-COTI) 
 
3. Projeto Ukulele – treinamento de estudantes do ensino médio no uso 
de resíduos de madeira, madeira de árvores caídas naturalmente na 
elaboração de instrumentos musicais  (ukulelês), treinamentos musicais 
dos estudantes, elaboração de consertos. (Pesquisadora Dra. Claudete 
Catanhede do Nascimento-COTI) 
 
4. Substância antimalárica - Descoberta da alta atividade antimalárica in 
vivo (modelo roedor) do alcaloide elipticina (isolada das cascas de 
Aspidosperma vargasii (carapanaúba)). (GP LAPAAM-COTI e GP Lab. 
Malaria e Dengue-CSAS) 



COTI 
 

5. Foram obtidos micro-organismos capazes de excretarem substâncias 
que possam agregar valor à biodiversidade regional, resultando em 
bioprodutos para a bioindústria regional e nacional.  
Dentre essas podem-se citar rizobactérias produtoras de hormônios de 
crescimento vegetal, bem como produtoras de amilases, proteases, 
lipases, fosfatases. (Pesquisador Dr. Luiz Antônio de Oliveira) 
 
6. O trabalho com produtores para plantios de pau rosa (Aniba 
rosaeodora var. amazonica Ducke) e extração de óleos a partir de galhos, 
folhas e madeira (Pesquisador Dr. Paulo de Tarso Sampaio) 
 
7. Patentes de briquetes de açaí, briquetes de tucumã, papel de cauaçu, 
sistema de flitragem a partir de carvão vegetal oriundo de resíduos 
agroflorestais da Amazônia. (Tecnologista M. Ciên. Marcela Amazonas) 
 
8. O acervo do Laboratório de Patologia da Madeira chegou nas 10.000 
exsicatas de macrofungos (Pesquisadora Dra. Aparecida de Jesus), que 
contempla cogumelos comestíveis de interesse, entre outros. 



O Inpa na Amazônia - Ciência,Tecnologia e Inovação na busca do desenvolvimento sustentável da Amazônia 1 

Coordenação de Pesquisas em Sociedade, 
Ambiente e Saúde - CSAS 

Principais realizações 2011 - 2014 
- Documentação material de aspectos da língua e cultura de grupos indígenas do Estado; 
 
- Mapeamento participativo de Conflitos e uso de Recursos de Tis em Lábrea, Canutama 
e Tapauá (Cartografia Social) e na Reserva Médio Purus (Lábrea); 
 
 
 
 
 
 
 

- Consolidação da atuação de pesquisas sobre relação 
pessoa-ambiente na Amazônia tanto por contemplar 
grupos urbanos quanto com moradores de Unidades 
de Conservação; 

- Estabelecimento da cadeia de comercialização de 
quelônios no baixo Purus 
 
- Descoberta dos efeitos do manejo comunitário da 
pesca sobre quelônios na várzea de Santarém 



O Inpa na Amazônia - Ciência,Tecnologia e Inovação na busca do desenvolvimento sustentável da Amazônia 1 

Coordenação de Pesquisas em Sociedade, 
Ambiente e Saúde - CSAS 

- Avaliação da resposta imune de pacientes com leishmaniose cutânea via estudos de 
fenotipagem celular e determinação da concentração e circulação sérica de citocinas em 
pacientes infectados por espécies de leishmanias circulantes no Amazonas /Brasil e em 
pacientes tratados;  
 
- Determinação de novas formulações e nanohibridos para utilização no tratamento da 
Leishmaniose tegumentar (forma cutânea), com aprovação de pedido de depósito de 
patente aprovado pelo INPI; 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: 

Dra. 

Luciana 

Botinelly 

Fujimoto 

- Identificada associação do alelo TNF2 
(gene TNF) com as formas mais graves de 
Artrite Reumatóide, bem como do alelo 
1858T (gene PTPN22) com a proteção 
para a Tuberculose; 

 

- Nova técnica de coloração para o diagnóstico da 
Tuberculose, a partir de substância natural encontrada em 
planta da Amazônia (2 pedidos de patentes); 

 
- Encontrado o grupo molecular VNII, de Cryptococcus 
neoformans, nunca antes relatado na Região Norte do Brasil;  
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- Genoma  do Anopheles darlingi 

- Depósito de Patente: Composições 
compreendendo derivados de Dilapiol, 
processo de obtenção e uso das 
composições Éter etil dilapiol Éter n-butil dilapiol  

- Substâncias isoladas de plantas Amazônicas e seus derivados semissintéticos 
apresentaram grande potencial como protótipos de novas drogas antimaláricas. 
Limonóides isolados de Carapa guianensis, 4-Nerolidilcatecol isolado de Piper peltatum 
e seus derivados, elipticina isolada de Aspidosperma vargasii e outros alcalóides 
indólicos apresentaram boa atividade antimalárica in vitro e in vivo, sendo a elipticina 
considerada mais ativa com 100% de inibição do Plasmodium berghei, em 
camundongos.  

- A avaliação do potencial de resistência do Anopheles darlingi, 
indicou não resistência aos inseticidas piretróides, apesar de em 
algumas áreas da Amazônia apresentar menor suscetibilidade.  

- Na busca de novas ferramentas para o controle de vetores e 
parasitas da Malária, foram realizados estudos de bioprospecção a 
partir da biodiversidade Amazônica (extratos de fungos endofíticos, o 
óleo essencial do cravo-da-índia, Método Cal e Cloro; derivados de 
neonicotinóides, as bactérias Wolbachia, Bacillus sphaericos 2363 e B. 
thuringiensis israelensis) que abriram perspectivas para o controle de 
mosquitos em diversas modalidades.  
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- Transferência de tecnologias de processamento dos frutos para obtenção de 
produtos como biscoitos, doces, bolos e similares,  ensejando formas de agregação de 
valor pela agroindústria regional, dentro  dos princípios da segurança alimentar e 
nutricional. 

-  Deteccao de compostos bioativos em frutos como cubiu, como promotor de ação 
hipoglicemiante e hipocolesterolêmica,  o camu-camu, como fonte de vitamina C, 
ensejando o uso de frutos amazônicos como alimentação saudável; 
 
-  Caracterização nutricional da gelatina oriunda da pele e ossos de peixes amazônicos, 
constatando que possui teores de umidade, de lipídios e protéico semelhantes aos da 
gelatina suína; que o congelamento e a refrigeração são as melhores formas de 
estocagem; e que vidro é o melhor recipiente para acondicionamento das amostras; 

- Avaliação de progênies de feijão-macuco para 
processamento das raízes tuberosas e com base na nodulação 
natural; 

- Avaliação de espécies de Fabaceae para suplementação 
alimentar de meliponários; de hábito lianescente para 
adubação verde e arbóreas para recuperação de pastagens 
degradadas e para cultivos consorciados.  

O Inpa na Amazônia - Ciência,Tecnologia e Inovação na busca do desenvolvimento sustentável da Amazônia 



“A beleza está na assimetria (diversidade) e se 
não fosse por ela não existiríamos pois haveria 
somente radiação no universo” Marcelo Gleiser no 
livro Criação Imperfeita. 



Quando se elimina o impossível, então o que 

restar, por mais improvável que seja, deve ser 

a verdade. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ulK98ffn_WwMKM&tbnid=E9CvQlSXSZygmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://wodumedia.com/2011-hubble-space-telescope-advent-calendar/the-butterfly-nebula-nebula-ngc-6302-is-one-of-the-brightest-and-most-extreme-planetary-nebulae-known-what-resemble-dainty-wings-are-actually-roiling-cauldrons-of-gas-heated-to-more-than-36000-deg-2/&ei=iNFiUpWaJMz94AOxrYGQCQ&psig=AFQjCNFHkq45h6g_9mDbDRns_9ajs409kA&ust=1382293976202008
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CONHECIMENTO, 

TECNOLOGIA, INOVAÇÃO 

E 

RECURSOS HUMANOS… 



A LUZ É FUNDAMENTAL PARA A VIDA 

O BIG BANG OCORREU ~15 BILHÕES DE ANOS ATRÁS... 



Assim, o melhor está sempre por vir e, 
certamente, novas verdades surgirão... 

A vida é a eterna busca do equilíbrio...e...nessa 
busca...percebemos que podemos ser sempre melhores 

do que nós mesmos. 



MIGRAÇÃO 
 
Os pensamentos são 
Como aves migratórias 
Que vasculham de norte a sul 
Em viagens peremptórias. 
 
Pensamentos vasculhantes 
Em busca de um elo perdido 
Que quem sabe 
Talvez nunca se perdeu 
Ou, sequer tenha existido. 
 
Sonhos ensimesmados 
Em viagens contundentes 
Misturando tempos e fatos 
Com renascimentos latentes. 
 
Sonhos migratórios 
Num vôo alto e certo 
Procurando muito longe 
O que talvez esteja tão perto. 
 



Mais do mesmo 
 

Com diferentes roupagens 

Texturas e folhagens 

E quânticas embalagens  

Tudo sempre será 

Mais do mesmo 

E por mais que se queira 

Alterar a soleira 

E mudar o olhar 

O livre vagar 

Dá novas perspectivas 

E outras estéticas  

As mesmas dimensões  

Portanto  

As descobertas  

E a beleza  

Não estão no simples existir 

E sim na percepção do olhar 

Onde a arte e a vida 

Se entrecruzam  

E se sobrepõem 

E a natureza é a eterna  

Reinvenção de si mesma.  

http://4.bp.blogspot.com/-88E3J2UlN1g/UKPTXpVMQ8I/AAAAAAAAQ6Q/TIdWGyBJCto/s1600/eso1205a.jpg
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BOSQUE DA CIÊNCIA – 20 ANOS 

Cerca de 1,6 milhão de visitantes nacionais e internacionais 

Prêmio Travelers's Choice (TripAdvisor). Um dos melhores zoológicos e aquários 

do Brasil (3º lugar) e o sétimo na lista dos 25 da América do Sul. 

 

Inclui o Projeto Circuito da Ciência 

Projeto de educação ambiental criado para despertar a sensibilização e a 

popularização da Ciência. Está na 151ª edição mensal e em quase 16 anos já 

beneficiou cerca de 58 mil estudantes da rede pública de ensino.  
 

Principais Patrocínio e Apoio: Petrobras, Moto Honda da Amazônia e Governo do 

Estado do Amazonas (Seduc). 



A Editora INPA visa apoiar a atuação institucional na popularização do 

conhecimento científico, por meio das publicações impressas, digitais e 

multimídias. GEEA: Grupo de Estudos Estratégicos da Amazônia. 

Acta Amazonica is a multidisciplinary scientific free-access journal founded in 1971, 
by the Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (National Institute for Research 
in the Amazon) – INPA. The Journal publishes articles in Portuguese, Spanish, and 
English across a broad range of disciplines, including botany, agronomy, forest 
science, zoology, ecology, climatology, health and the social sciences. 



Mas, existem muitas meias verdades... “O perigo de 
uma meia verdade é que se diga exatamente a metade 
que é mentira” (Millôr Fernandes).  
 
Embora, de acordo com o grande poeta Mário Quintana 
“A mentira é uma verdade que esqueceu de acontecer”.  



De acordo com o médico e psicanalista Eduardo Gonçalves 
“Tostão” - “Freud, antes de criar a psicanálise, foi biólogo, 
médico, neurologista. Após longa carreira, disse que os 
grandes poetas e escritores já tinham imaginado muitas das 
coisas que ele aprendera e descobrira, e que ele só 
aprofundou e organizou cientificamente os conhecimentos”.  



Pois, o Cosmos é um contínuo integrador de identidades. E, 
como bem expressou a grande poetisa brasileira, Cora 
Coralina, “Venho do século passado e trago comigo todas as 
idades”.  



Container Data Center – INPA (MAO) e IFPE (REC) 
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Total: 760 
Pesquisadores e Tecnologistas: 230 

Doutores: 172 
Mestres:  42 

Especialização: 06 
Graduação: 10 

 
Alunos de Pós-Graduação: ~500 

Pós Doutores: ~60 
Alunos de Iniciação Científica: 210  

Apoio à Pesquisa e Administração: ~500 
 

Total Geral: ~2000 
 
 

(Fonte: COGP/INPA, 2014) 

INPA: Pessoal 



Brana 
 

Curiosos... 
E timidamente 
Audazes pontos  
Em retas linhas   
Se aventuram 
E se entregam ao deleite  
Dos sonhos de liberdade 
Propiciados pelas entrópicas  
Curvas linhas 
Que se permitem 
Na infinita imaginação 
Criar em multiformes 
E imponentes curvaturas  
O belo e esplendoroso 
Universo 
Que pleno de mistérios 
Em sua expansão  
Propenso está 
A outras dimensões 
Formando assim 
Novos amplos pontos 
Que agora sonhadores 
Nunca mais 
Os mesmos serão. 

 

Paul Klee 



A escuridão só existe para acalentar os nossos mais 
belos sonhos e para permitir o brilho das estrelas, 
enquanto a Aurora se adorna e se descortina nos 

horizontes de nossa imaginação. 



Grupos de Pesquisa do INPA por grande área  
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INSTITUTO NACIONAL DE 
PESQUISAS DA AMAZÔNIA 



Programas* Mestrado Doutorado Total 

ATU 103 - 103 

BADPI 337 98 435 

BOT 188 87 275 

CFT 237 29 266 

ECO 347 99 446 

ENT 273 85 358 

GCBev 114 24 138 

CLIAMB 46 21 67 

MPGAP 42 - 42 

- 

Total 1687 443 (21%) 2130 

Titulados – Pós-graduação INPA (1975-2015) 

*ATU = Agricultura no Trópico Úmido; BADPI = Biologia de Água Doce e Pesca Interior;  BOT = Botânica; CFT = Ciências de Florestas 
tropicais; ECO = Ecologia; ENT = Entomologia; GCBev = Genética, Conservação e Biologia Evolutiva; CLIAMB = Clima e Ambiente, 
INPA/UEA; MPGAP = Mestrado Profissional em Gestão de Áreas Protegidas na Amazônia, AQUI = Aquicultura UNL/INPA 



 
  
 A Amazônia como nova fronteira será o coração vivo e pulsante de um 

mundo totalmente globalizado e interconectado em tempo real. 
  
 

 Integrar os olhares de dentro para fora com aqueles que perscrutam e 
descortinam de fora para dentro, propiciando, através de ações mais 
ousadas, atrair entusiasmados pesquisadores nacionais e 
internacionais que queiram contribuir de forma ímpar com o 
desenvolvimento da região Amazônia. 

 

 Propiciar que o Brasil siga adiante e desempenhe o real papel de 
liderança e de referência que se espera de um País de intrínseca 
grandeza natural como o nosso. 

  

 O indivíduo e a natureza deverá ser o foco principal das ações e dos 
benefícios dos desenvolvimentos científico-tecnológicos gerados. 

Novos Desafios 


