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Olá pessoal!

Sumário:

Compartilhamos com vocês nosso boletim
semestral de notícias trazendo as
novidades que aconteceram no primeiro
semestre de 2020.

1. RAS no combate do coronavírus

Nessa edição, você encontrará nossas
ações coletivas na luta contro o novo
coronavírus na Amazônia, novos projetos,
publicações e contribuições para a mídia.

3. Retrospectiva – 1° semestre/2020

Sabemos que esses são tempos
desafiadores, e desejamos força, saúde e
positividade para tod@s nossos
colaboradores.
Comitê Gestor da RAS

2. Novos projetos

4. Publicações
5. RAS na mídia
6. Caiu na rede

SEJAM BEM-VINDOS!

É com muita alegria que damos boas-vindas aos novos parceiros,
estudantes e postdocs iniciando sua colaboração com a RAS.

Vem novidades por aí!

Não é só sertanejo que faz live, a
RAS também vai embarcar nessa
onda com uma premiére no início de
Agosto.

Angélica Resende
Embrapa
Synergize

Cássio Nunes
PNPD-UFLA
Synergize

Cássio Pereira
Instituto INIAMA
Bioclimate

Fernanda Martins
Univ. de Alcalá
Synergize

Fernando Elias
Embrapa
Synergize/ Resflora

Flávio Forner
Ambiental Media
Bioclimate

Ian Paulo Santos
UFPA
SEM-FLAMA

Josinara Costa
UFPA
SEM-FLAMA

Matheus Guedes
UFRA
PELD-RAS

Raquel Carvalho
Embrapa/ Lancaster Uni
Synergize

Sigam @RAS_network no
Twitter para mais informações.

Foto capa: Flávio Forner/Ambiental Media/Rede Amazônia Sustentável

Quer compartilhar alguma novidade ou contribuir para o próximo boletim?
Entre em contato com a gente: redeamazoniasustentavel@gmail.com
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1. RAS no combate do coronavírus
Pesquisadores da RAS e parceiros elaboraram estudos sobre a disseminação da epidemia no
contexto socioambiental, escreveram matérias de informação e conscientização, e criaram
diversas campanhas de doação para diversas comunidades da região Amazônica – onde
estão quatro dos cinco estados com maior número de casos por 100 mill habitantes no Brasil.
Veja abaixo as diversas iniciativas.

1) RAS, UFOPA e ICMBio - Santarém
Uma “vaquinha coletiva” idealizada por
pesquisadores da RAS e UFOPA, em parceria
com o ICMBio e Associação Tapajoara,
arrecadou cerca de R$8.000 para a (i)
impressão e distribuição de materiais
informativos sobre como evitar a transmissão
do novo coronavírus, (ii) confecção e
distribuição de máscaras de tecido, e (iii)
doação de alimentos e material de higiene
pessoal para as populações tradicionais
indígenas e ribeirinhas que residem na
FLONA do Tapajós e RESEX Tapajós-Arapiuns.
(veja ICMBio em foco; Edição 561; pag. 8).

2) Campanhas em andamento
Apoiamos duas campanhas de arrecadação
de doações para compra cestas básicas e
produtos de higiene pessoal, e produção e
distribuição de máscaras e materiais
informativos para famílias de comunidades
rurais, ribeirinhas e indígenas de diferentes
regiões da Amazônia no Brasil e Peru.
F1

Clique aqui para acessar nosso artigo
publicado na
sobre a
vulnerabilidade do interior da Amazônia à
Covid-19.

Faça a sua doação!
A campanha brasileira “Ajuda Amazônia”
arrecadou R$40.000 para a região de Tefé (AM) –
uma das cidades com maior número de casos de
COVID19 por milhares de habitantes do Brasil.
benfeitoria.com/ajudaamazonia
A campanha internacional “Amazon Covid Relief”
foca nas populações tradicionais de quatro UC’s
brasileiras (FLONA do Tapajós, RESEX TapajósArapiuns, e Reservas de
Desenvolvimento Sustentável
Amanã e Mamirauá) e
comunidades rurais na
Região de Ucayali, Peru.
Clique aqui para doar!

F2

F3

Fotos: Léia Soares/ICMBio – Santarém (F1-F3).
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2. Novos projetos:
Em 2020, iniciamos três projetos: SYNERGIZE, BIOCLIMATE, e ‘Seeing Through the Smoke’;
financiados, respectivamente, pelo CNPq/Sinbiose (Brasil), pela Fundação BNP Paribas (França),
e pela Universidade de Oxford (Reino Unido).

1) SYNERGIZE (Fev/20 à Jan/22)

2) BIOCLIMATE (Fev/20 à Jan/23)

O projeto “SYNthesising Ecological
Responses to deGradation In amaZonian
Environments” é um esforço colaborativo de
25 cientistas e 17 instituições, que busca a
integração e síntese de dados da
biodiversidade das florestas e igarapés
amazônicos. A rede de colaboração já
agrega 300+ pesquisadores que realizam ou
realizaram estudos na Amazônia.

O projeto “BIOdiversity responses to CLIMAte
and land-uses change in Tropical forest
Ecosystems” envolve sete instituições,
sediadas no Brasil, Inglaterra e França. As
pesquisas irão investigar as relações entre a
biodiversidade e estressores climáticos e
antrópicos em florestas amazônicas, com o
objetivo de informar estratégias de manejo e
recuperação florestal da Amazônia.

3) Seeing Through the Smoke (Jan-Jul/20)
O projeto “Vendo através da fumaça” está finalizando uma série de três
curta-metragens de animação trazendo evidências científicas sobre as
principais causas e consequências sócio-ecologicas dos incêndios na Amazônia.

QUEM SÃO OS SYNERGYZERS?
O SYNERGIZE está divido em três grupos de trabalho: (i) fauna terrestre, (ii) vegetação e (iii) fauna aquática.
Desde Fevereiro último, realizamos reuniões mensais para acompanhar o desenvolvimento do projeto,
organizar nosso cronograma e estratégias de comunicação com os colaboradores de dados, além de discutir
os produtos planejados até o final do projeto.
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[1] Joice Ferreira (Embrapa Amazônia Oriental); [2] Filipe França (Lancaster Uni); [3] Angélica Resende (Embrapa Amazônia Oriental); [4] Jos Barlow (Lancaster Uni);
[5] Erika Berenguer (Oxford e Lancaster Uni); [6] Alex Lees (Manchester Metropolitan Uni); [7] Cecília G. Leal (USP/ESALQ); [8] Cássio Nunes (UFLA); [9] Raquel
Carvalho (Embrapa Amazônia Oriental e Lancaster Uni); [10] Fernando Elias (Embrapa Amazônia Oriental); [11] Fernanda Martins (Universidad de Alcalá); [12]
Leandro Juen (UFPA); [13] Fernando Schmidt (UFAC); [14] Fernando Vaz-de-Mello (UFMT); [15] Fabricio Baccaro (UFAM); [16] Juliana Schietti (UFAM); [17] Luiz Aragão
(INPE); [18] Flávia Costa (INPA); [19] Oliver Phillips (Uni of Leeds); [20] Ima Vieiras (MPEG); [21] Jansen Zuanon (INPA); [22] Victoria Isaac (UFPA); [23] Leandro
Castello (Virginia Tech); [24] Eduardo Venticinque (UFRN); e [25] Hans ter Steege (Naturalis Biodiversity Centre).
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....continua rolando
muitas coisas!!!

3. Retrospectiva – 1° semestre/2020

Através de um esforço conjunto de uma equipe de mais de 50 pessoas dedicadas à conservação da
Amazônia e manutenção das pesquisas no Brasil, a RAS se adaptou à nova realidade do trabalho
remoto e das videoconferências.
Entre Fevereiro e Junho de 2020, já foram mais de 70 videoconferências, como, por exemplo:
• F1: Encontros mensais da equipe de identificação de besouros escarabeíneos da UFMT;
• F2-F4: Reuniões mensais de acompanhamento do SYNERGIZE;
• F5: Apresentação do SYNERGIZE aos representantes de diferentes coordenações nacionais de pesquisa
e biodiversidade do ICMBio;
• F6: Discussões para elaborar artigos científicos com pós-graduandos da UFMT;
• F7: Reunião para escrita do livro sobre a biodiversidade da FLONA do Tapajós e da RESEX TapajósArapiuns com os colegas da UFOPA e ICMBio - Santarém; e
• F8: Ainda arrumamos um tempinho pra uma cerveja coletiva do 1º happy hour virtual d@s posdocs RAS!
F1
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4. Publicações recentes:

5. RAS na mídia:

1 – Barlow, J et al. (2020) Clarifying Amazonia's
burning crisis. Global Change Biology

Clique nos aplicativos do celular abaixo para
acessar nossas contribuições para mídia, e os
artigos jornalísticos sobre nossas pesquisas.

2 – França, F et al. (2020) Climatic and local stressor
interactions threaten tropical forests and coral reefs.
Phil Trans R Society B
3 – França, F et al. (2020) El Niño impacts on humanmodified tropical forests: consequences for dung
beetle diversity and associated ecological processes.
Biotropica
4 – Barros, TC et al. (2020) Natural recovery of plant
species diversity in secondary forests in Eastern
Amazonia: contributions to passive forest restoration.
Brazilian J of Botany

UK

5 – Elias, F et al. (2020) Assessing the growth and
climate sensitivity of secondary forests in highly
deforested Amazonian landscapes. Ecology

Para mais
novidades,
siga-nos no
Twitter

6 – Hawes, JE et al. (2020) A large‐scale assessment
of plant dispersal mode and seed traits across
human‐modified Amazonian forests. J of Ecology
7 – Carmenta, R et al. (2020) Characterizing and
Evaluating Integrated Landscape Initiatives. One
Earth
8 – Spínola, JN et al. (2020) A shared perspective on
managing Amazonian sustainable‐use reserves in an
era of megafires. J of Applied Ecology

Acesse o nosso website:
https://www.rasnetwork.org/en/intro-eng/

6. CAIU NA REDE: Vídeos divulgam os projetos da RAS!
BIOCLIMATE: Jos Barlow participou do vídeo produzido pela Fundação BNP Paribas,
explicando como o BIOCLIMATE investigará o papel da fauna na recuperação de
florestas amazônicas afetadas por distúrbios humanos e climáticos.
PELD-RAS: Filipe França contribuiu para a série de vídeos “Sítios PELD”
promovida pelo CNPq, destacando a importância do programa PELD
no vídeo “Tem histórias que só o tempo conta” e explicando alguns
dos objetivos da Rede Amazônia Sustentável no vídeo “PELD-RAS”.

Clique nas imagens acima para acessar os vídeos!

Produção Boletim #2 “Newsletter RAS”: Filipe França
Contribua para a nossa próxima edição (Dez/2020) através do e-mail redeamazoniasustentavel@gmail.com
Comitê gestor: Alexander Lees, Cecília Leal, Erika Berenguer, Filipe França, Joice Ferreira, Jos Barlow & Toby Gardner
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