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 Estrutura funcional do PPBio e CENBAM

 Projeto orientado para produtos

 Ferramentas úteis

 Checklist para o funcionamento do Núcleo

 Execução financeira dos projetos

 Integração do trabalho de campo

 Sítios e módulos RAPELD

 Ferramentas úteis

 Checklist para trabalhos de campo





PPBio

• Auxílio pesquisador

• Execução individual

• Regras do CNPq

• Núcleos organizados 

em rede

CENBAM

• Financiamento via 

Fundação (FDB)

• Execução coordenada

• Regras do SICONV

• Núcleos aninhado nas 

linhas de pesquisas

Objetivos e metas são os parecidos



Núcleo Regional 

Acre

Núcleo Regional 

Rondônia

Núcleo Regional 

Sinop

Núcleo Regional 

Roraima

Núcleo Regional 

Angatuba

Núcleo Regional 

Coari

Núcleo Regional 

Amazonas

Coordenação

Inventários

Coleções

Temáticos



Biotecnologia

Integração

Avaliação 

de métodos
GenéticaColeçõesInventários

Núcleos 

Regionais

Biomassa e 

Hidrologia

Coordenação 

geral

Núcleos 

Regionais

Núcleos 

Regionais

Núcleos 

Regionais

Núcleos 

Regionais

Núcleos 

Regionais



Principais interações entre as 
linhas de pesquisa do CENBAM



Projeto é um conjunto de 

atividades inter-relacionadas e 

direcionadas à obtenção de um 

ou mais produtos, com tempo

e custos definidos
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Site do PPBio

Quem não comunica 

se estrumbica!



Sugestão: resumo executivo das atividades

Informação disponível 

para todos?



 Local ou sede*

 Identificação e integração com parceiros

 Organização da burocracia (famosa papelada)

 Arquivo de documentos e dados

 Definição dos produtos

 Definição e divisão das tarefas

 Cronograma de atividades

 Feedback para o grupo (publicação no site)

 Reuniões / encontros





 Execução sujeita as regras 

do CNPq (ver site)

 Auxílo pesquisador

 Pagamento com cheques

 Cada sub-rede é 

independente

 Cuidado extra com a 

prestação de contas!!!

 Execução segue as normas 

do SICONV

 Via Fundação

 Várias formas de pagamento

 Todas as linhas de 

pesquisas estão aninhadas

 Prestação de contas 

“automática”



Por que precisamos de pesquisas integradas?



Sítios de pesquisa:



O PELD do RAPELD



5 km

O RAP do RAPELD



Módulo “padrão”
60 Km

Isoclinas topográficas

Linha central da parcela (250 m)

Trecho da trilha de  acesso

Módulo de 
pesquisa

Parcela seguindo
a curva de nível



A linha central da parcela segue a curva de nível do 
terreno que minimiza variação do solo e altitude



Área de amostragem de 

Ervas (2m)

Parcela permanente 

seguindo a curva de nível 

do terreno

Trilha principal



Área de amostragem de árvores e 

palmeiras com DAP >1 cm  (4m)



Área de amostragem de árvores e palmeiras com 
DAP >10 cm  (10m para cada lado da parcela)



Área de amostragem de árvores e palmeiras 

com DAP >30 cm  (20m para cada lado da 

parcela)



1 ha ao longo da linha central0.05 ha ao longo da linha 

central

0.01ha ao longo da linha 

central



As trilhas podem
ser usadas para
amostragem de 
espécies que
ocorrem em
densidades baixas, 
como a Harpia
(Harpya harpyja)



Núcleos regionais





Resultados







Normas de conduta

Lista de materiais/utensílios deixados no 

acampamento



Uso dos Equipamentos

Lista de empréstimos 

com local, data e 

responsável, se não....

Venha para o mundo do



 Cronograma

 Integração com parceiros

 Checklist do material de campo

 Feedback para o grupo (publicação no site)



Obrigado!


