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Pesquisador de Michigan fala sobre os impactos das hidrelétricas no 
PA
Doutor da Universidade de Michigan ministra palestra nesta terça (19).
II Simpósio em Ciências Ambientais na Amazônia segue até dia 21.
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O biólogo e doutor em Ciências Biológicas pela Universidade de Michigan, Philip Martin Fearnside, está em Belém para ministrar a palestra de 
abertura do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. O encontro tem início nesta terça-feira (19) e segue até o 
próximo dia 21, no Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT) da Universidade do Estado do Pará (Uepa), no bairro do Marco.
Os interessados em participar ainda podem fazer sua inscrição até esta terça-feira (19), porém sem possibilidade de submissão de trabalhos. 
Podem se inscrever estudantes de graduação, de pós-graduação e professores, pesquisadores ou outros profissionais.
Martin Fearnside falará ao público sobre “Hidrelétricas: Os Impactos dos Planos na Amazônia”, com base em sua experiência enquanto 
pesquisador Titular III do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e em seus estudos ecológicos, incluindo a estimativa de 
capacidade de suporte de agro-ecossistemas tropicais para populações humanas, e pesquisas sobre impactos e perspectivas de diferentes modos de 
desenvolvimento na Amazônia, além das mudanças ambientais decorrentes do desmatamento da região.
A programação do primeiro dia de encontro conta também com o lançamento do Livro “Estruturas Vegetais em Microscopia Eletrônica de 
Varredura”, organizado por professores pesquisadores da Uepa e do Museu Paraense Emilio Goeldi. Na publicação é possível verificar, em fotos 
ampliadas, a diversidade anatômica de plantas amazônicas em diferentes ecossistemas da Amazônia Oriental.
O II Simpósio é uma iniciativa do Mestrado em Ciências Ambientais da Uepa. Com o tema “Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável”, a 
proposta é ampliar as discussões acerca das políticas públicas que visam contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável da 
Amazônia, além do papel de atores sociais em atividade na promoção da sustentabilidade e desenvolvimento da região amazônica.
Segundo a organização, o Simpósio tem caráter interdisciplinar, atendendo 41 áreas temáticas que norteiam todas as atividades desenvolvidas 
pelos membros do Programa. Participantes inscritos que consigam 75% de presença vão receber Certificados de Frequência de 20 horas.
Serviço
II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia, dias 19, 20 e 21 de novembro de 2013, no Centro de Ciências Naturais 



e Tecnologia (CCNT) da UEPA, localizado na Tv. Enéas Pinheiro, 2626, Marco. Tel.: (91) 3131-1914. E-mail:  simpambientais@gmail.com
Homepage do evento.
tópicos:

• Belém
veja também

• Incêndio de pequenas proporções atinge loja de colchões, em Belém
O incêndio começou em um colchão, que gerou muita fumaça na loja. O Corpo de Bombeiros 
controlou o incêndio rapidamente.
20/12/2015

•
Escritores paraenses fazem projeto cultural em asilos de Belém
20/12/2015

•
Corais se apresentam no Teatro Margarida Schivasappa, em Belém
20/12/2015

•
Polícia prende nove pessoas durante operação em Castanhal
20/12/2015
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Link  http://glo.bo/1dQ5xie
Seja o primeiro a comentar
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de 
uso, denuncie. Leia as perguntas mais frequentes para saber o que é impróprio ou ilegal.
Este conteúdo não recebe mais comentários.
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