
Sumário:

Olá pessoal! O ano de 2019 foi um marco 

na história da Rede Amazônia Sustentável 

(RAS), pois celebramos 10 anos desde a 

fundação do nosso grupo de pesquisa. 

Além disso, os diferentes projetos em 

desenvolvimento e recentemente 

aprovados permitiram que a RAS

expandisse seus horizontes.

Para celebrar nossa primeira década de 

pesquisas e dar as boas vindas às novas 

parcerias, estamos lançando a ‘Newsletter 

RAS’. Esse boletim trimestral de notícias 

objetiva comunicar o desenvolvimento das 

nossas pesquisas e integrar as diversas 

pessoas e instituições que fazem parte da 

nossa história. Afinal, o sucesso da RAS é 

graças ao esforço conjunto e muito 

trabalho em equipe que viemos co-

desenvolvendo ao longo dos anos. 

Esperamos que vocês gostem e contribuam 

para essa iniciativa.
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Veja nessa edição:
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Quer compartilhar alguma novidade ou contribuir para o próximo boletim?

Entre em contato com a gente: redeamazoniasustentavel@gmail.com

Premiação Internacional

É isso mesmo produção!!! Pra fechar nossa primeira 

década com chave de ouro, nossa co-fundadora, Joice 

Ferreira, arRASou ao ser premiada

pela BES (Sociedade Britânica de

Ecologia). O prêmio reconhece a

sua importante contribuição para

o engajamento do público com a

pesquisa ecológica.

Assesse aqui o link da entrevista.  
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Fotos capa: Flávio Forner/Ambiental Media/Rede Amazônia Sustentável

https://www.britishecologicalsociety.org/announcing-2019-british-ecological-society-award-winners/
https://appliedecologistsblog.com/2019/12/09/ecology-in-brazil-interview-with-joice-ferreira/


Co-fundadores da RAS: Joice Ferreira, Toby Gardner e Jos Barlow

Como começamos?

Fundada em 2009, a RAS nasceu da 

integração de vários projetos de pesquisa 

em larga escala sob a coordenação dos 

pesquisadores Joice Ferreira (Embrapa 

Amazônia Oriental); Jos Barlow 

(Lancaster University, Reino Unido) e Toby 

Gardner (Instituto Ambiental de 

Estocolmo). Começamos como uma rede 

de mais de 400 propriedades agrícolas e 

locais de estudo nos ecossistemas 

terrestres e igarapés da região de 

Paragominas e Santarém, no Pará. 

Hoje, somos uma rede internacional e 

multidisciplinar, composta por 

pesquisadores de mais de 30 instituições 

do Brasil e do exterior. Ao mesmo tempo, 

ampliamos nossa área de foco para 

outras regiões da Amazônia Oriental (por 

ex. Bragança, Marabá e Parauapebas).

1. Nossa história:

Como resumir 10 anos de história? Seria 

impossível em apenas uma página do 

nosso boletim de notícias. Por isso, 

resolvemos focar em duas perguntas:

O que buscamos?

Muita coisa pode mudar em dez anos –

por exemplo, as rápidas mudanças 

sociais e ecológicas têm trazido 

incertezas sobre o futuro da região 

Amazônica. No entanto, a essência da 

RAS continua a mesma: produzir 

evidências científicas como o caminho 

para fortalecer a sustentabilidade na 

região Amazônica.

Buscamos promover o diálogo entre 

cientistas e tomadores de decisão nas 

diferentes escalas governamentais (local, 

regional e federal) e acreditamos na 

importância em comunicar os resultados 

das nossas pesquisas socioecológicas 

para públicos mais amplos. Para isso, 

contamos com a contribuição de mais de 

100 profissionais integrando a RAS em 

diferentes projetos e nívels de atuação.

F1 F2 F3 F4 F5

F6 F9 F10
Fotos:  RAS (F1-F5, F8), Marizilda Cuppre/ Rede Amazônia Sustentável (F6 e F10), Filipe França/ PELD-RAS (F7) e Joice Ferreira (F9).
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(a) PELD-RAS (03/2017 à 02/2021)

O programa de “Pesquisa Ecológica de 

Longa Duração” da RAS busca 

desenvolver uma compreensão 

detalhada das consequências, em longo 

prazo, dos distúrbios florestais sobre a 

biodiversidade e processos 

ecossistêmicos na Amazônia.

2. Projetos atuais:

Atualmente, nossas ações focam em 

quatro eixos: Espacial, Social, Ecológico, e 

Comunicação; e são financiadas, 

principalmente, pelo CNPq e CAPES no 

Brasil, pela NERC (Natural Environmental 

Research Council) no Reino Unido, e pela 

Fundação BNP Paribas (França), através 

dos projetos:

(d) ARBOLES (02/2019 à 01/2022)

O projeto “A trait-based Understanding of 

LATAM Forest Biodiversity and Resilience” 

busca compreender as respostas das 

florestas latinoamericanas aos distúrbios 

antrópicos e mudanças climáticas 

através de traits funcionais, abordagens 

genéticas e sensoriamento remoto. 

(e) DIEBACK (07/2019 à 12/2023)

O projeto “Evaluating fire-induced 

dieback of Amazonian rainforest“ busca 

compreender os impactos dos incêndios 

florestais através do estudo dos 

mecanismos que direcionam a 

mortalidade de plantas em curto e longo-

prazo, bem como os processos de 

ciclagem de carbono.

(b) SEM-FLAMA (04/2019 à 04/2022)

O projeto “Soluções para reduzir os 

impactos sociambientais do fogo em 

florestas Amazônicas de Uso 

Sustentável” busca compreender as 

relações entre as práticas de manejo do 

fogo, os incêndios florestais e suas 

consequencias socioculturais e 

ecológicas na FLONA do Tapajós e RESEX 

Tapajós-Arapiuns.

(c) RESFLORA (01/2019 à 12/2020)

O projeto “Resiliência Funcional em 

Florestas Amazônicas” vem 

quantificando os impactos ecológicos de 

diferentes distúrbios florestais, bem 

como os direcionadores da 

biodiversidade e funcionamento das 

florestas secundárias em três áreas de 

endemismo (AE) da Amazônia: AE-

Tapajós, AE-Belém e AE-Xingu.
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3. Retrospectiva 2019:

Leste do Pará (Marabá, Parauapebas e Bragança):

• Coletamos os besouros rola-bosta em todos os sítios florestais (F1).

• Fizemos o recenso da vegetação em 19 transectos florestais na região 

Bragantina (F2).

• Realizamos o dia de campo ‘Valorização ambiental da propriedade’ (F1 & F3).

Oeste do Pará (Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos):

Fotos: Joice Ferreira (F1), Rodrigo Oliveira (F2), Filipe França (F3, F5, F8), Marizilda Cuppre/RAS (F4, F6), Flávio Forner/RAS/Ambiental Media (F8, F10-11),

• Realizamos o censo de recrutamento e mortalidade da vegetação em 

todos os 30 sítios florestais, enquanto o monitoramento contínuo da 

ciclagem de carbono segue a todo ‘vapor’ (F4).

• Coletamos os besouros em todas as áreas, e executamos uma coleta extra 

para extração do DNA ingerido pelos besouros – material que encontra-se 

em fase de identificação e medição dos traits pelo time da UFMT (F5).

• As aves e os processos de frugivoria e dispersão de sementes foram 

amostrados como parte da pesquisa de doutorado da Liana Rossi (F6).

• Outros grupos de vertebrados e invertebrados foram também amostrados 

através do uso de câmera traps e gravadores de bioacústica.

• Desenvolvemos ações participativas (p. ex. café mundial e cartografia 

social) na FLONA do Tapajós e RESEX Tapajós-Arapiuns (F7).

• Participamos da assembleia deliberativa e comunitária e da reunião do 

conselho deliberativo da RESEX Tapajós Arapiuns.

• No reunimos com pesquisadores do PELD-POPA na UFOPA (F8).

• Realizamos oficinas participativas com os brigadistas de incêndios da 

FLONA do Tapajós e RESEX Tapajós-Arapiuns (F9-11).

F4

F5

F6

F8

F7

F10F9
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....rolou muita coisa!!! 

Projetos encerrados:

Também em 2019, contribuímos para a conclusão bem-sucedida dos 

projetos ODYSSEA e BIO-RED durante as reuniões de encerramento em 

Brasília (Distrito Federal) e Caraça (Minas Gerais), respectivamente.



Publicações

1 - Barlow et al (2019) Clarifying Amazonia's 

burning crisis. Global Change Biology

2 - Carmenta et al. (2019) Forbidden fire: Does 

criminalising fire hinder conservation efforts in 

swidden landscapes of the Brazilian Amazon?

The Geographycal Journal

3 - Elias, F et al (2019) Assessing the growth 

and climate sensitivity of secondary forests in 

highly deforested Amazonian landscapes. Ecol

4 – Esquivel-Muelbert et al. (2019) 

Compositional response of Amazon forests to 

climate change. Global Change Biology

5 – Fadini et al. (2019) Above-ground biomass 

estimation for a shrubby mistletoe in an 

Amazonian savanna. J of Tropical Ecology

6 – Metcalf et al. (2019) hardRain: An R 

package for quick, automated rainfall detection 

in ecoacoustic datasets using a threshold-

based approach. Ecol Indicators

7 – Metzger et al. (2019) Why Brazil needs its 

legal reserves. Persp in Ecol and Conservation

8 – ter Steege et al. (2019) Rarity of 

monodominance in hyperdiverse Amazonian 

forests. Scientific Reports

4. Publicações e eventos:

Apresentações em congressos

7ª Conferência Internacional sobre Incêndios 

Florestais, Brasil.

[i] Ferreira J et al. ‘Projeto Sem-Flama’: Reducing 

socio-environmental impacts of wildfire in 

sustainable-use reserves in Central Amazon

[ii] Freitas, ALR et al. Geoprocessamento e 

integração de dados socioambientais na 

construção de subsídios ao Manejo Integrado do 

Fogo em Florestas Tropicais Úmidas. 

XXVI Congresso Brasileiro de Ornitologia, Brasil.

Rossi LC et al. Tropical forest avifauna are 

threatened by interacting local and climate-

related disturbances. 

56th Annual ATBC Meeting, Madagascar.

[i] Berenguer E et al. Functional shifts in human-

modified Amazonian forests as a consequence 

of extreme drought and consequent wildfires

[ii] Metcalf O. Sounds in the Dark - Automated 

Classification of Amazonian Nocturnal Wildlife 

Vocalisations.

Eventos organizados (EO) ou que participamos (EP) 

EO1 – Sessão “Resilience of Tropical forests to multiple drivers of change: contributing to a more 

sustainable future” – XXV Congresso Mundial da IUFRO, Curitiba.

EO2 – “I Oficina sobre monitoramento e controle de incêndios na FLONA do Tapajós e RESEX 

Tapajós-Arapiuns”, Santarém, Pará.

EP1 – Sessão “Stuck between a rock and a hard place: exploring the burdens of wildlife for small 

scale farmers across the tropics” – Environmental Justice Conference, Norwich, Reino Unido.

EP2 –“11ª Reunião de Acompanhamento e Avaliação (A&A) do programa de Pesquisa Ecológica 

de Longa Duração (PELD)”, Brasília.
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Acesse o nosso website:

https://www.rasnetwork.org/en/intro-eng/

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.14872
https://rgs-ibg.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/geoj.12255
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ecy.2954
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.14413
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-tropical-ecology/article/aboveground-biomass-estimation-for-a-shrubby-mistletoe-in-an-amazonian-savanna/C15023167399B797BC4B95EBE6632DD3
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1470160X19307873?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S253006441930118X
https://www.nature.com/articles/s41598-019-50323-9
https://www.rasnetwork.org/en/intro-eng/


5. RAS na mídia:

AGRADECIMENTOS:
A rede RAS é o resultado de um 

esfoço coletivo, e somos gratos 

a todos e todas que fazem parte 

dessa década de pesquisas e 

engajamento social. Aos 

proprietários de terra e 

comunitários que nos permitem 

desenvolver nossas pesquisas 

em seus lares; aos assistentes 

de campo e laboratório; aos 

estudantes de graduação, pós-

graduação, e pós-doutores; aos 

pesquisadores e às 

pesquisadoras; às instituições 

parceiras na região amazônica, 

no Brasil e exterior; e aos orgãos 

de fomento que financiam as 

nossas pesquisas e atividades 

para engajamento do público.

6. Novidades:

A família RAS está aumentando!

Parabéns à Cecília G. Leal (USP/ESALQ) e sua 

família pelo nascimento de Ana, que chegou ao 

mundo no dia 19/12/2019.

2020 vai começar de “vento em popa”...

Parabéns aos envolvidos nos projetos  

SYNERGIZE e BIOCLIMATE. Enquanto o 

SYNERGIZE busca a integração e síntese de 

dados da biodiversidade das florestas e igarapés 

amazônicos, o projeto BIOCLIMATE dará 

continuidade aos estudos ecológicos e ações de 

comunicação da RAS na região de Santarém. 
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Produção Boletim #1 “Newsletter RAS”: Filipe França, Joice Ferreira & Rodrigo Oliveira.

Forbes

Galileu

Mongabay

O Globo

O Liberal

VEJA

Reporter Brasil

Revista Fórum

Ambiental Media

BBC News 1

BBC News 2

BBC News 3

CBN Amazônia

Estadão

ICMBio em Foco

The Conversation

Folha do Progresso

Siga o nosso Twitter: @RAS_network  

Para acessar as matérias, clique nos hyperlinks abaixo:

Contribua para a nossa próxima edição (Mar/2020) através do e-mail redeamazoniasustentavel@gmail.com

Comitê gestor: Joice Ferreira, Jos Barlow, Toby Gardner, Alexander Lees, Erika Berenguer & Cecília Leal

https://www.forbes.com/sites/christinero/2019/12/10/brazilian-researchers-defy-the-government-to-reveal-the-truth-about-amazon-fires/#1fd7c1797bcb
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2019/08/amazonia-levara-seculos-para-se-recuperar-das-queimadas-afirma-biologa.html
https://es.mongabay.com/2019/01/incendios-en-la-amazonia-brasil/
https://oglobo.globo.com/sociedade/fogo-invisivel-consome-amazonia-por-ate-30-anos-23923025
https://www.oliberal.com/belem/sistema-de-alerta-contra-inc%C3%AAndios-envolver%C3%A1-comunidades-do-tapaj%C3%B3s-1.101823
https://veja.abril.com.br/mundo/incendios-e-queimadas-na-amazonia-por-tras-da-cortina-de-fumaca/
https://reporterbrasil.org.br/2019/08/os-interesses-economicos-por-tras-da-destruicao-da-amazonia/
https://revistaforum.com.br/brasil/em-texto-ultra-didatico-pesquisadora-que-trabalha-ha-10-anos-com-fogo-na-amazonia-explica-o-atual-incendio-na-floresta/
https://www.ambiental.media/artigos/o-que-acontece-com-as-florestas-incendiadas-na-amazonia/
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49497857
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49459942
https://www.bbc.com/news/av/science-environment-48917148/climate-change-how-important-is-the-rainforest-in-limiting-global-warming
http://cbnamazonia.com/noticia/2826/19/04/2019/comunidades-se-unem-para-combater-as-queimadas-no-para
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,entenda-como-o-fogo-destroi-a-amazonia-a-maior-floresta-tropical-do-mundo,70002993118
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/downloads/icmbioemfoco509.pdf
https://theconversation.com/amazon-fires-explained-what-are-they-why-are-they-so-damaging-and-how-can-we-stop-them-122340
http://www.folhadoprogresso.com.br/sistema-de-alerta-contra-incendios-envolvera-comunidades-do-tapajos/
https://twitter.com/RAS_network
mailto:redeamazoniasustentavel@gmail.com

