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Quem somos?



Campus Aleixo I
ÁREA DE TERRENO (M2)
256.736,49
ÁREA CONTRUIDA (M2)
28.244,00
Nº DE EDIFICAÇÕES
108

Campus Aleixo II
ÁREA DE TERRENO (M2)
48.637,44
ÁREA CONTRUIDA (M2)
9.471,44
Nº DE EDIFICAÇÕES
23

Campus V-8
ÁREA DE TERRENO (M2)
75.000,00
ÁREA CONTRUIDA (M2)
9.499,22
Nº DE EDIFICAÇÕES
41

Área total
ÁREA DE TERRENO (M2)
380.373,93
ÁREA CONTRUIDA (M2)
47.214,66
Nº DE EDIFICAÇÕES
172





QUADRO DE SERVIDORES ATUAIS DO INPA 

DESCRIÇÃO DO CARGO QUANTIDADE
Pesquisador 158
Tecnologista 30
Técnico 251
Analista em C&T 18
Assistente em C&T 76
TOTAL 531

O Instituto até antes da pandemia dispunha de um total de 531
servidores ativos, conforme quadro abaixo:

232 já adquiriram direito a aposentadoria, o que representa, 
aproximadamente, 44% do seu quadro total.

Fonte: COGEP

Quais são as capacidades em CTI para bioeconomia 
apoiadas ou existentes no INPA?



COORDENAÇÕES DE PESQUISA

1. Biodiversidade - COBIO

2. Tecnologia e Inovação - COTEI

3. Dinâmica Ambiental - CODAM

4. Sociedade, Ambiente e Saúde -
COSAS

65 Grupos de Pesquisa – ~190 Pesquisadores e 
Tecnologistas



CODAM

Dinâmica Ambiental

COBIO

Biodiversidade

COTEI

Tecnologia e 
Inovação

COSAS

Sociedade, 
Ambiente e Saúde

Temática:
- Manejo de Recurso Naturais
- Biogeoquímica (hidro e solo)
- Mudanças  de uso da terra
- Mudanças do clima

Temática:
- Caracterização da Biodiversidade
- Sistemática e taxonomia
- Genética e Biologia Molecular
- Conservação da Natureza

Temática:
- Química de Produtos Naturais
- Tecnologia de Madeira
- Tecnologia de Alimentos
- Agronomia e Aquicultura

Temática:
- Doenças Tropicais
- Educação Ambiental
- Ecologia Humana
- Nutrição

Coordenação de Focos - INPA



http://inpacoeti.me/vitrine-tecnologica

http://inpacoeti.me/vitrine-tecnologica


Pós-graduação



Quais são as capacidades em CTI que precisam ser 
desenvolvidas para ampliar o aproveitamento das 
oportunidades da bioeconomia no Brasil?
Ø Desenvolver excelência no planejamento estratégico de internalização das

pesquisas de todas as instituições locais, alocando seus resultados numa escala de
aplicabilidade para o fortalecimento da matriz econômica atual.

Ø Ter polos tecnológicos em diferentes lugares da Amazônia, porque ela é diversa.
Precisamos ter soberania de conhecimento sobre a região.

Ø Abrir e aproveitar janelas de oportunidades para novas matrizes econômicas, a
partir das novas demandas tecnológicas e culturais, de forma sistematizada e
monitorada, com avaliações macro e microeconômicas dos resultados numa linha
de tempo adequada.

Ø Fomentar as cadeias de produção para cada atividade econômica em cada região.
Ø Modificar a forma tradicional de produzir e impulsionar ou induzir uma mudança

estrutural progressiva ao longo de toda a cadeia produtiva de maneira a aumentar
a participação dos setores intensivos em conhecimento e inovação, que
promovam a criação de empregos de qualidade e com direitos.

Ø Capacitação das pessoas locais para participar nas atividades econômicas.



Quais são as capacidades em CTI que precisam ser desenvolvidas 
para ampliar o aproveitamento das oportunidades da bioeconomia 
no Brasil?

Ø Conhecimento da distribuição da biodiversidade e as potencialidades de cada
região.

Ø Dialogar com os setores econômicos e produtivos visando o uso de pesquisas ou
parte delas que possam gerar renda para os micros, médios e grandes
empreendimentos, com base em produtos da biodiversidade e dos produtos
florestais.

Ø Excelência na validação de patentes que envolvem os produtos da biodiversidade.
Ø Capacidade de disponibilizar um portifólio dos possíveis processos e produtos já

certificados para empresas formais, e também para organizações comunitárias.
Ø Excelência na capacitação de recursos humanos nas graduações e pós-graduações

com atuação no interior dos estados; para que esses atuem na capacitação técnica
dos povos locais que promovam o desenvolvimento da bioeconomia,
principalmente os indígenas, comunidades tradicionais e ribeirinhos;

Ø Compreender que existem diferentes formas de saberes, além dos conhecimentos
acadêmicos científicos registrados em livros, artigos e internet; que os
conhecimentos transmitidos pela oralidade não são nem mais ou menos
importante, mas distintos.



Desenvolvendo
um Etno-

conhecimento

Ocupando o 
Território

Geográfico
Construindo

Cidadania
Preservando o 

Ambiente

Gerando
trabalho e 

renda

OBRIGADO! coordenador.copes@inpa.gov.br


