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CENBAM é um centro integrador 

 O CENBAM é um Centro Temático e um 

programa mobilizador, que envolve uma rede 

de pesquisa e ensino organizada 

regionalmente (Amazônia), mas com fortes 

interações com outras redes nacionais e 

internacionais. 



 

 Integração 

 

 

 
Bioprospecção 

Estudos de 

variabilidade 

genética 

Coleções 

biológicas 

Pesquisas 

biológicas 

Avaliação de 

processos 

ecossistêmicos 

Planejamento 

do uso da terra 

Avaliação de 

impactos 

ambientais 



Formação de recursos humanos 
• Iniciação científica 

• 8 monografias 

• 67 dissertações de mestrado 

• 10 teses de doutorado 

 

Gabriel Moulatlet. 2012 Dissertação de mestrado.  

Vitor Dias Tarli. 2011 Dissertação de mestrado.  



Formação de recursos humanos 

63 cursos, com mais de 750 participantes 

122 Funcionários de agências ambientais 

628 Pesquisadores, professores, estudantes 



204 Moradores de comunidades locais 

Formação de recursos humanos 



15 Pesquisadores indígenas 



Produção científica 
• 27 Capítulos de livro 

• 117 Trabalhos apresentados em congressos nacionais 

• 53 Trabalhos apresentados em congressos internacionais 

• 47 Artigos publicados em periódicos nacionais indexados 

• 143 Artigos publicados em periódicos internacionais indexados 

 

Izzo, T. J. et al., 2012. Functional necrophilia: a profitable anuran 

reproductive strategy? Journal of Natural History. 

Toledo, J.J. et al., 2012. Competition, exogenous disturbances and 

senescence shape tree size distribution in tropical forest: evidence from 

tree mode of death in Central Amazonia. Journal of Vegetation Science 



Produção científica - 6 livros e 1 prancha 

prancha 



Transferência de conhecimento 

para sociedade local 

Atendimento a crianças 

com necessidades 

especiais 

 

Ensino Básico 

 



Transferência de conhecimento 

para sociedade internacional 

Japão 

Shizuoka 

 



Japão 

Saitama 

 



The Earth Institute, 

Columbia University - 

USA 

Center for Chinese 

Agricultural Policy - 

China 

Institute od Chemical 

Processes 

Corea 

Livros bilíngue – divulgação ao mundo 



Organização das Nações Unidas 

para Alimentação e Agricultura - 

Brasil 

Assessor do ministro do MCTI 

Divulgação às lideranças políticas 



Exposição em Tóquio “The Great Amazon” 



Exposição em Tóquio “The Great Amazon” 



Exposição em Tóquio “The Great Amazon” 



Exposição em Tóquio “The Great Amazon” 

14 de março a 14 de junho de 2015 

 

270 mil visitantes 



Exposição em Tóquio “The Great Amazon” 



• FIT Manejo Florestal 

• Santo Antonio Energia 

Interação com setor produtivo e 

empresarial 

 



Interação com setor produtivo e 

empresarial 

 

Apoio: Instituto ATA - Alex Atala 

  

Acordo Técnico-

científicos 

Parceria: Restaurante Banzeiro 

Fazenda Aruanã 



Produção de Lentinula raphanica 



Mesa tendência: Congresso Internacional de Gastronomia 

“A Nova 

Gastronomia: 

compartilhando 

inovações, 

conhecimento e 

paixão" 



 Sistema de monitoramento da biodiversidade proposto pelo 

CENBAM foi adotado como padrão por agências nacionais, 

além de ter sido designado como padrão no “The Rainforest 

Standard” lançado na Rio+20 para monitoramento da 

biodiversidade em projetos de REDD+. 

 

Políticas públicas 

 



 Sistema de disponibilização de dados usado 

pelo CENBAM esta sendo implementado por 

outras iniciativas brasileiras como PELD e 

SiBBr 

 

Inovações 



Formação de rede de pesquisa 

NSF 



Inserção Internacional 

 

 

ATDN 



Obrigada pela atenção! 

 

Passo a palavra ao Dr. 

Bill 


