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APRESENTAÇÃO DO NÚCLEO 
 Moisés Luiz da Silva (Baniwa); 
Comunidade Itacoatiara – Mirim. 
Participação em pesquisas desde 2000. 
Experiencia profissional: Diretor&Cinegrafista – 
no Projeto Podáali – Valorização da Música 
Baniwa. 
 
 

 



vídeo 



APRESENTAÇÃO DO NÚCLEO 
 •- incremento no número de parceiros/parceiros 
atuais 
 
• Instituto Chico Mendes (ICMBio) - informal/ 
em discução; 
 
• IFAM – informal/ em discução;; 
 
• Exército - informal 
 



APRESENTAÇÃO DO NÚCLEO 
 

• número de pessoas envolvidas no projeto 
(bolsistas, alunos, pesquisadores) 
 
• Um bolsista. 
 



 Mapa terra indígena.  



APRESENTAÇÃO DO NÚCLEO 
 
•- mapa dos sítios de pesquisa 
 





PESQUISA  
 

• tipos de dados já coletados nos sítios de 
pesquisa (vegetação, solo, aves, formigas...) 
 
 
 



PESQUISA  
 

• formação de rede de pesquisa; 
 
•Ainda em Processo de Construção.  



PESQUISA  
 

• produção científica: Duas Pesquisas. 
 
• Inventario de mamiferos terrestres de médio e 
grande porte como subsídio a o manejo de 
unidades de conservação federais pouco 
conhecidas (CENAP-ICMBio) 
 
• Grupo de aves – Goeldi.  
 



FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 
  
Curso de Monitoramento da Biodiversidade em 
Parcelas Permanentes; 
 Curso de instalação de Transectos e Parcelas 
Permanentes para Monitoramento da 
Biodiversidade; 
 Curso de instalação de módulos de 
pesquisas RAPELD; 
 Oficina de Coleta, documentação, 
gerenciamento e disponibilização de dados 
biológicos.  
 
 



FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 

• potencial de aproveitamento do RH formado; 
 Curso de Monitoramento da Biodiversidade 
em Parcelas Permanentes; 
 Curso de Instalação de Transectos e Parcelas 
Permanentes para Monitoramento da 
Biodiversidade; 
 Curso de instalação de módulos de 
pesquisas RAPELD; 
 Oficina de Coleta, documentação, 
gerenciamento e disponibilização de dados 
biológicos.  
 

 



FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 

• interação com setor produtivo.  
 



 
TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA A SOCIEDADE 

 

• relacionamento com a sociedade; 
• Visitas informativas aos moradores do parque; 
 

 



 
TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA A SOCIEDADE 

 

• educação para a ciência; 
 
 Curso de Monitoramento da Biodiversidade 
em Parcelas Permanentes; 
 Curso de Instalação de Transectos e Parcelas 
Permanentes para Monitoramento da 
Biodiversidade; 
 Curso de instalação de módulos de 
pesquisas RAPELD; 
 Oficina de Coleta, documentação, 
gerenciamento e disponibilização de dados 
biológicos.  



 
TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA A SOCIEDADE 

 

• interação com ensino básico, fundamental, 
médio e superior. 
 Distribuição de livros de guias para 
comunidades 
 Curso de Monitoramento da Biodiversidade 
em Parcelas Permanentes;; 
 Curso de Instalação de Transectos e Parcelas 
Permanentes para Monitoramento da 
Biodiversidade; 
 Oficina de Coleta, documentação, 
gerenciamento e disponibilização de dados 
biológicos. 



 
TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA O SETOR EMPRESARIAL 

OU PARA O  

GOVERNO 

 

• interação com setor empresarial; 
• Ainda em processo de implantação do núcleo. 
  
 



 
TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA O SETOR EMPRESARIAL 

OU PARA O  

GOVERNO 

 

• políticas públicas; 
 
• Ainda em processo de implantação do núcleo 
com possiblidades gerar plano de manejo. 
  
 



 
TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA O SETOR EMPRESARIAL 

OU PARA O  

GOVERNO 

 

• patentes; 
• Ainda em processo de implantação do núcleo. 
  
 



 
TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA O SETOR EMPRESARIAL 

OU PARA O  

GOVERNO 

 

• inovações; 
• Ainda em processo de implantação do núcleo. 
 
 

 



 
TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA O SETOR EMPRESARIAL 

OU PARA O  

GOVERNO 

 

• transferência de tecnologia. 
• Ainda em processo de implantação do núcleo. 
 



DIFICULDADES ENCONTRADAS 

• Equipamentos;  
• Espaço  de referencia para núcleo; 
• Transporte; 
• Apoio para realização de trabalhos campo, diárias para 
compras de alimentação; 
• Materiais de escritórios; 
• Combustível;  
• Comunicação com outros instituições, emissão de 
documentos em nome do núcleo regional; 
• Logotipo do núcleo; 
• Termo de reciprocidade definindo responsabilidades e 
funções entre as instituições que compõem o núcleo; 
• Comunicação: Sede – Núcleo Regional – Moradores. 
 
 
 



DIFICULDADES ENCONTRADAS 

• Dificuldades de se fazer pesquisa no território. 
 
 
 
 
 
 



METAS FUTURAS 

 Implantação de mais um módulo e casa de apoio; 
 Limpeza da trilha e recuperação; 
 Ponte de travessia do rio Miuá; 
 Apoio de travessia de trecho modulo 1; 
 Capacitações; 
 




