REDE GEOMA
REDE TEMÁTICA DE PESQUISA EM MODELAGEM
AMBIENTAL DA AMAZONIA

ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS
1 - Dados Cadastrais
Área Temática
Biodiversidade
Responsável:
Ana Luisa Albernaz
Bruce Nelson
Luiz Bevilacqua
Dalton Valeriano
Órgão:
MPEG
INPA
LCNN
INPE
2 - Descrição do Projeto
Título:
Modelagem de Biodiversidade para o apoio
a políticas de conservação no Ambiente Amazônico

Telefone:
(91) 3217-6121

E-mail:
anakma@museu-goeldi.br
bnelson@internext.com.br
bevi@lncc.br
dalton@ltid.inpe.br

Objetivo:
1. Desenvolver ferramentas para apoiar politicas publicas sobre o uso e conservação da biodiversidade
amazônica 2. Aplicar estas ferramentas sobre dados disponíveis 3. Gerar novas informações que
permitam uma avaliação mais acurada das ferramentas empregadas

Justificativa das Ações
O desenvolvimento de modelos permitirá maior agilidade para prever os possíveis efeitos de alterações antrópicas sobre a perda de espécies e processos ecológicos e
para propor ações mais eficazes visando o uso sustentável e a conservação dos ambientes e espécies da região.
3 - Produto
Estudos de caso: entorno da BR-319 (continuidade), BR-158 e zona costeira
Modelos de distribuição de espécies amazônicas em escala regional
Modelos dinâmica de populações de espécies de interesse econômico (alimentar, médico, invasoras)
Cenários de conservação para a Amazônia Legal (geral e regionais).
4 - Atividades a serem Desenvolvidas
1. Estudos de caso (área de influência da BR-319, BR-158 e Zona Costeira)

Produto (Indicador Físico)
1. Relatório final contendo áreas de endemismos, modelagem de
distribuição de espécies em escala regional, impactos previstos
e prioridades para a conservação

Custo
250.000/ano

2. Modelagem de distribuição de espécies amazônicas

2. Modelos de distribuição de espécies amazônicas baseadas em
dados dos estudos de caso e testes de sensitividade para variáveis
ambientais e sensores remotos

30.000/ano

4. Modelagem de dinâmica de populações de espécies de interesse econômico

3. Modelos de sustentabilidade de exploração madeireira, pesca,
controle de malária e espécies invasoras

50.000/ano

4. Planejamento sistemático para a conservação da Amazônia Legal

4. Modelos de cenários para a conservação que promovam
maior representatividade do sistema e maior persistência
dos elementos representados- incorporando as novas informações
geradas nos demais componentes
TOTAL

10.000/ano

5 - Plano de Aplicação (detalhes nas planilhas seguintes)
Elemento de Despesa
- Custeio
Número
Valor individual
- Material de Consumo
30000,00
- Bolsas
50000,00
- Diárias
60000,00
- Passagens
85000,00
- Serviço de Consultoria
- Serviços de Terceiros:
- Pessoa Física
- Pessoa Jurídica
- Outros Serviços de Terceiros
(especificar)
- Capital
- aquisição de equipamentos

30000,00

Custo
Período
Total
3 anos
90000,00
3 anos 150000,00
3 anos 180000,00
3 anos 255000,00

3 anos

90000,00
TOTAL

6 - Cronograma de Desembolso
JAN
FEV
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
0
0

MAR

0

1020000,00

ABR

MAI

0

JUN

0

JUL

0

AGO

0

SET

0

OUT

0

1020000,00

NOV

0

DEZ

0

0

