Oficina “Biodiversidade do Interflúvio Madeira-Purus”
Rede GEOMA
Objetivos:
1. Nivelamento dos participantes quanto aos objetivos e possibilidades.
2. Planejamento das expedições de campo, incluindo escolha das equipes,
estimativa

de

despesas,

priorização

de

datas

e

localidades,

padronização de métodos, esboço ornamentar.
3. Esboço de um documento sobre a importância biológica da área de
estudo.
Resultados:
1. O primeiro dos 3 dias foi dedicado a apresentações de nivelamento e
discussões entre os participantes e com algumas autoridades do
governo (Ibama e Secretaria Estadual do Meio Ambiente), consideradas
estimulantes e proveitosas por todos.
Planejamento:
 Decidimos fazer 2 expedições de 3 semanas cada, uma para a parte
norte da área de estudo usando Manaus como base e outra para a parte
sul, partindo de Porto Velho;
 Cada expedição levantaria 3 pontos, por aprox 1 semana cada;
 Escolhemos usar os campos naturais como pontos focais para estudos,
permitindo investigar, alem dos campos mesmos (os locais menos
estudados da região), também as florestas de campinarana, terra firme e
igapó em sua volta;
 Produzimos um mapa de pontos focais para as campanhas de campo;
 Houve grande interesse em participação que levou a umas primeiras
propostas de um grupo muito grande de participantes, que foi sendo
cada vez mais restrito em consideração a limitações ornamentares,
levando a formação de uma equipe enxuta de aprox 25 participantes;
 Decidimos que a região norte terá que ser abordada por helicóptero e a
parte sul por terra;
 Todos pereceriam adiar as viagens para o ano que vem (2007), se
possível, opção que ficou na Dependência de conseguir adiamento do
prazo para gastar o recurso;

 Foram exploradas as possibilidades de viagens logo em 2006, caso não
fosse possível prorrogar o prazo, e montado um cronograma provisório;
 Com base em informações do ibama, a ida para a parte sul foi
considerada perigosa, devido ao clima político na região, e assim
priorizada a parte norte para a primeira expedição;
 A ida para a parte norte ficou na dependência de uma pesquisa
comparativa, subseqüente da oficina, de preços de serviço de
helicóptero e a possível localização de apoio externo (p.ex. exercito);
 Foi

montada

comunicações

uma

lista

de

participantes
via

para

subseqüentes
e-mail.

3) Fizemos o primeiro esboço do documento sobre a importância
biológica do interfluvio Madeira-Purus, a ser circulado por e-mail apos a
oficina para receber aprimoramentos dos participantes e, quando
completo, colocado no site do Geoma e publicado em revista de ampla
circulação.

