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Atualidades

Lançamento do projeto JEAI TABASCO 

Em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) ,  a

Universidade Federal do Rio Grande (FURG), a Universidade Federal de Alagoas

(UFAL) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o projeto JEAI/TABASCO

"Ecologia dos pássaros marinhos do Atlantico tropical e do Brasil” des oiseaux de

mer de l'Atlantique tropical et du Brésil", associado ao LMI TAPIOCA, foi oficialmente

iniciado.

Coordenado por Sophie Bertrand (IRD/UMR MARBEC), o objetivo do projeto é

consolidar a pesquisa sobre a ecologia desses pássaros, compreender como vivem são elementos essenciais para a sua

conservação e a do meio oceânico.

Lançamento do projeto GENgiBRe
Relação Natureza e igualdade de gênero, uma contribuição crítica desde práticas e

mobilizações feministas na agroecologia no Brasil

Qual é a importância das relações de poder na nossa forma de viver no mundo? Eis

aqui uma das perguntas que propõe o projeto GENgiBRE, coordenado por Isabelle

Hillenkamp (IRD/UMR CESSMA), em parceria com o departamento de Economia

Rural (prof. Alair de Freitas) da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e a Unidade

das Dinâmicas Rurais‐MA104 (Hélène Guétat‐Bernard).

A pesquisa sera conducida com agricultoras comprometidas em redes de

agroecologia e no movimento feminista de dois regiões do Brasil (Vale do Ribeira,

São Paulo, e a Zona da Mata, no Minas Gerais). O seu objetivo e teorisar a laço que

existe entre mulheres e a “natureza”, considerando que essa relação pode

influenciar a luta em contra das discriminações, para a construção duma identidade

em comum e a favor da mobilização para proteger o meio ambiente.

Problème d'Amérique Latine, ultima saída

“O Paraguay no século 21, uma trajectória Latino‐Americana”, coordenado por Goetz

K. ; Souchaud S. ; Vázquez F., Problèmes d'Amérique latine, n° 115, Eska, 2020, 160 p.

Neste número da revista, se estudam vários aspectos do Paraguay como a evolução da

vida democrática, a posição económica na globalização o as problemáticas sociais num

contexto de urbanização rápida. Co‐dirigida por Sylvain Souchaud (IRD/UMR URMIS),

https://tapioca.ird.fr/new-project-associated-lmi-tapioca-tabasco-tropical-atlantic-brasil-seabird-ecology/
https://www.ird.fr/bresil/recherche
https://www.ird.fr/bresil/recherche


Problèmes d'Amérique Latine é a principal revista en francês sobre a atuais evoluções

políticas, económicas e culturais na America Latina.

Lutar contra o Paludismo
Desafio para o desenvolvimento

As doenças não conhecem fronteiras, e agora tampouco

a luta contra o paludismo. Graças ao sistema de

tratamento automático da informação epidemiólogica,

os pesquisadores poderão descrever, modelizar e prever

as dinâmicas espaço‐temporais da doença na zona

transfronteiriça Guyana‐Brasil.

Esse espaço ‐ pelo uso de várias idiomas, o fluxo de

pessoas, o insuficiente acesso aos cuidados de saúde e

as dificuldades causadas pelos sistemas nacionais de

vigilância da saúde ‐ é um verdadeiro quebra‐cabeça,

hoje superado pelos pesquisadores do LMI Sentinela.

O LMI insire no ODS 3 que busca a eliminação do Paludismo até 2030; é coordenado por Emmanuel Roux (IRD/UMR

ESPACE‐DEV), com apoio financeiro da Fundação Bill e Melinda Gates, do programma Guyamazon, do MSCA‐RISE‐2015

da União Europeia, e da Fundação Oswaldo Cruz.

A Floresta Atlântica, hotspot de biodiversidade
Outubro 2020

Como a  Mata  A t l ân t i ca  v i rou  a  f l o res ta  que

conhecemos hoje?

Essa é uma das perguntas que procurou responder o

programa BIOTA FAPESP dimensoes da biodiversidade na

mata atlântica.

Conheça os principais resultados no filme, do projeto

interdisciplinário e internacional que desde o ano 1999

integra 55 pesquisadores e colaboradores; Marie‐Pierre

Ledru (IRD, UMR ISEM), Universidade de Estado de

Campinas (Unicamp), Universide de São Paulo (USP),

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

(UNESP).

Ciclo de palestras “Co‐evolução Terra‐Vida uma contribuição do

patrimônio natural brasileiro”
04/12/2020

Como a Terra e a vida evoluíram ao longo da historia?

Estudar o patrimônio natural permite reconstruir

paisagens e ambientes do nosso planeta desde a sua

formação. Alguns locais guardam de maneira excepcional

a memória desses eventos,  constituindo‐se em

importantíssimos arquivos, para melhor entender o

suporte para toda a vida na Terra; com a apresentação

de Marie‐Pierre Ledru (IRD, UMR ISEM),  “A mata

atlântica ao longo dos ciclos glaciais‐interglaciais".

 

Reunião anual do LMI TAPIOCA
Novembro 2020

Os 24 e 25 de Novembro, o LMI TAPIOCA teve a sua ultima

https://www.cairn.info/revue-problemes-d-amerique-latine-2019-4.htm
https://unric.org/pt/objetivo-3-saude-de-qualidade-2/
https://shiny.icict.fiocruz.br/publicirdmalaria/
https://climaesaude.icict.fiocruz.br/amapa-guiana-francesa
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=XSQ91Yun8ik&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=XSQ91Yun8ik&feature=emb_logo
https://www.biota.org.br/dimensoes-da-biodiversidade-na-floresta-atlantica/
https://sites.google.com/usp.br/coevolucao-terra-vida/


reunião virtual (esperemos a última desse jeito) do ano. O LMI é

um laboratório “guarda‐chuva” de projetos sobre as ciências

marinhas, resultado de uma parceria entre o IRD (Arnaud

Bertrand), a Universidade Federal do Pernambuco (UFP; Moacyr

Araujo) e a Universidade Federal Rural du Pernambuco (UFRP;

Flavia Lucena).

Tem uma grande integração interdisciplinar e  um es fo rço

notável para a sensibilização da população a través de vários

atividades com escolas, populações vulneráveis e o publico em

geral.

 

 

Aniversário de 50 Anos do Curso de Engenharia de Pesca UFRPE
21/12/2020

O LMI Tapioca participou este mês da Semana do Engenheiro de Pesca – SEP

– XXI 2020, nesta edição comemorou o aniversário de 50 anos do Curso de

Engenharia de Pesca da UFRPE. O LMI Tapioca representou o grupo com a

palestra do Prof. Dr. Arnaud Bertrand, título: Abordagem multidisciplinar

para os ecossistemas do Nordeste Brasileiro. O evento que aconteceu online

devido a pandemia de Covid‐19, ocorreu nos dias 14 a 18 de dezembro e foi

transmitido pelo canal do Youtube da UFRPE.

Ciclo de vídeos: Cultura, artes e engenho em Rio Formoso
21/11/2020

O município de Rio Formoso, Mata Sul de Pernambuco, possui bastante

história e cultura, principalmente na pesca artesanal. Os pescadores locais

confeccionam suas próprias embarcações e instrumentos de trabalho e as

mulheres pescadoras são a maioria na mariscagem da região. Além disso,

tem forte influência da comunidade quilombola do Engenho Siqueira na

atividade da pesca e na cultura rioformosense. Esses saberes tradicionais

da terra dos manguezais são passados de geração para geração de forma

oral e por isso corre o risco de serem esquecidos se não forem registrados

em outros meios ou repassados entre os mais jovens.

 

Laboratório no mar "Ciências marinhas"

O porto de Recife acolhe o navio “Ciências do mar” pelos proximos 5

anos! Construido no estaleiro naval do Ceara INACE, com o financiamento

do Ministério Brasileiro da Educação, o navio sera um laboratório de

ensino e pesquisa pelos estudantes de ciência marinhas da região

nordestina, e terá a activa participação dos pesquisadores do LMI

TAPIOCA.

 

Não perca...

Concurso ePOP 2021: 3 minutos para testemunhar das mudanças

climáticas e ambientais
Até o 04/04/2021

O concurso ePOP 2021 já começou! A edição deste ano convida

os participantes a mostrarem como as mudanças climáticas e

ambientais estão afetando e degradando suas vidas.

Como participar? Desde janeiro e até o 4 de Abril, você participar

enviando o seu filme EPOP é um movimento internacional,

desenvolvido por RFI planète radio e o IRD.

https://tapioca.ird.fr/
https://tapioca.ird.fr/rio-formoso-mata-sul-de-pernambuco-cultura-artes-e-engenho/
https://tapioca.ird.fr/participacao-da-tapioca-no-aniversario-de-50-anos-curso-de-engenharia-de-pesca-ufrpe-sep-xxi-2020/
https://tapioca.ird.fr/rio-formoso-mata-sul-de-pernambuco-cultura-artes-e-engenho/
https://tapioca.ird.fr/embarcacao-ciencias-mar-iv-chega-neste-semestre-ao-porto-recife/
https://vimeo.com/497684719


A Noite das ideias 2021 no Brasil
28/01/2021 às 17h

Como reagem as redes da economia solidaria á crise social causada

pela covid? Este é o objeto da conferência debate “Virtualmente

próximas, as respostas das redes de economia solidária e

feminismo à Covid‐19 no Brasil”, realizada a partir da pesquisa de

três pesquisadoras com mulheres comprometidas na agroecologia

e a economia solidária no estado de São Paulo, no âmbito da Noite

das Ideias 2021.

Quando? 28/01/2021

Hora : 17h do Brasil

Onde? Facebook Live da representação do IRD no Brésil.

Seminários

Mesa‐Redonda: "Olhares ocidentais e nativos sobre as plantas

amazônicas"
18‐19/09/2020, Château de Théron, Prayssac ‐ Lot

Para os indígenas da Amazônia, a floresta é um território compartilhado, onde dialogam seres humanos e não humanos.

A visão ocidental a Amazônia é selvagem, inclusive virgem.  Desde pesquisas sobre plantas da floresta, e iniciativas

contemporâneas, a mesa‐redonda animada por Laure Emperaire e Pascale de Robert (IRD/UMR PALOC), discutiu das

diferentes concepções e como essas podem se encontrar para a preservação da Amazônia e seus habitantes.

Exposições associadas

"Mebêngôkre karon, Imagens dum povo

indígena", de Bepunu Kayapó

"Waraná / Guaraná ‐ sabedora e arte dum povo

indígena", de Alba Figueroa

 

https://vimeo.com/497684719
https://concours.epop.network/
https://www.lanuitdesidees.com/
https://www.facebook.com/oIRDnoBrasil
https://www.facebook.com/oIRDnoBrasil


Wébinario : "Economia gentil: uma discussão sobre cooperação,

autonomia e democracia"
27/09/2020, evento em línea

A economia pode mudar? Quais são as possíveis

alternativas? No âmbito do Festival Verbo Gentileza,

Isabelle Hillenkamp (IRD/UMR CESSMA) participou no

wébinario “Economia gentil: uma discussão sobre

cooperação, autonomia e democracia”. E s s a

incomum expressão ‐ economia gentil ‐ permitiu

discutir de novos modelos numa perspectiva popular

e solidaria, conforme aos princípios de cooperação,

autonomia e  gerencia democrática. Resulta uma

conversa saborosa, atual e consciente, uma colagem

de teorias de especialistas com uma visão diferente,

de experiências várias, de práticas e utopias para alargar o horizonte das possibilidades.

Wébinario : A Semana do Patrimônio cultural 2020
IPHAN 10 anos da patrimonialização do Sistema Agrícola, 02/10/2020, evento em línea

Desde o 30/09 até 02/10, o Instituto do Patrimônio Histórico e

Artístico Nacional (Iphan) no Amazonas realizou a Semana do

Patrimônio Cultural 2020 con o tema O sistema agrícola

tradicional do Rio Negro: patrimônio para o futuro.

O evento contou, entre outras, com a presentação “Memórias e

caminhos do processo de solicitação do registro” pela

pesquisadora Laure Emperaire (UMR 208 – PALOC).

 

Wébinario: MNHN EHESS « Coleções e mundo vivo»
4/11/2020

A grande diversidade de plantas da Amazônia do nordeste, ao longo do Rio Negro, corresponde a ideia de coleção

viva. Estas plantas têm as suas regras de sociabilidade, entre elas e com os humanos. Criam um bem que se compoe e

recompõe na esfera doméstica. Mas, será que encontramos a noção de coleção na narrativa mítica? Pra responder

essa pergunta, é necessário considerar o conceito no contexto do Rio Negro, e coloca‐lo na perspectiva da gerência

da diversidade em outros grupos, como os Wajãpi do norte da Amazônia (estudos de J. Cabral de Oliveira) e dos

Guaranis do sul brasileiro (estudos de A. Felipim), e da conservação ex situ.

Virtual: VI Congresso Brasileiro de Recursos fitogenéticos

 Novembro 2020

Quais são as diferenças entre saberes tradicionais e saberes

científicos? Uma das perguntas abordada pela palestra

Recursos fitigenéticos, sociobioeconomias tradicionais e

novas conectividades, no âmbito do VI Congresso brasileiro de

Recursos Genéticos, com a palestrante Laure Emperaire (IRD,

UMR 208 – PALOC), Janaína Diniz (UnB), Patrícia Bustamante

(Embrapa) e Manuela Carneiro da Cunha (USP).

Webinar: Vulnerabilidades Socioeconômicas no Contexto da

Covid-19
02/12/2020

https://www.youtube.com/watch?v=1oc8Ece4Y1I
https://tapioca.ird.fr/embarcacao-ciencias-mar-iv-chega-neste-semestre-ao-porto-recife/
https://www.youtube.com/watch?v=LYHew-RMry4&ab_channel=SociedadeBrasileiraRecursosGen%C3%A9ticos


Quais são os fatores de risco no contrair ou não o

Covid19 ? Como se transmite a doença ? S ã o

perguntas essenciais no Brasil, pais duramente

atingido pela pandemia atual. O pesquisador François

Roubaud do Inst i tuto de Desenvolv imento

Sustentável da França (IRD) e a professora Valéria

Pero do Instituto de Economia da UFRJ estimam, a

partir de indicadores municipais, os fatores de risco

para contrair e morrer de COVID‐19.

E nós despedimos de...

Marie‐Pierre Ledru

Representante do IRD no Brasil desde abril 2017, com extensão de competência ao

Paraguay,  Marie‐Pierre Ledru trabalhou também de pesquisadora durante a estadia

aqui.

Diretora de investigação em biologia, dirige e coordena vários projetos na Floresta

Atlântica, os cerrados e os páramos de Bolivia e Equador sobre mudanças climáticas e

impactos antrópicos.

De volta a Montpellier no UMR ISEM, sigue trabalhando em paleo‐ecologia e paleo‐

clima no Brasil, mantendo assim contato com a representação.

Desejamos para ela maiores felicidades!

Bem‐vindo...

Frédérique Seyler

Frédérique Seyler é a nova Representante do IRD no Brasil, com extensão de competência ao

Paraguay, desde o 1ro de Setembro de l'IRD au Brésil.

Diretora de investigação, especialista da distribuição espacial da água e solos por teledetecção,

foi entre Setembro 2014 até Agosto 2020, diretora do UMR Espace‐Dev.

De 2015 até Agosto 2020, assumiu também a direção do departamento DISCO « Dynamiques

Internes et de Surface des Continents ». 

Bem‐vinda!

Héloïse Benoit

Héloïse Benoit é a nova encarregada de comunicação e cultura científica da representação do

IRD no Brasil. A sua missão é o dar a conhecer o trabalho dos.as pesquisador.e.a.s pra o publico

em geral.

Depois de estudos em Geografia, contribuiu a missão comunicação no mundo associativo e da

solidariedade internacional, e gerenciado projetos de desenvolvimento sustentável en vários

contextos. O seu percurso latino‐americano começou em 2016, mas isso é a sua primeira longa

estadia no Brasil. Bem‐vinda!

Falam de nós

Valor econômico : "A pandemia e o mercado de trabalho no Brasil" por François Roubaud, Mireille Razafindrakoto

(IRD/UMR LEDA) e João Saboia (UFRJ)

Valor econômico : "Efeito Bolsonaro?" por François Roubaud, Mireille Razafindrakoto (IRD/UMR LEDA) ee João

Saboia (UFRJ)

https://www.youtube.com/watch?v=QTgrVmLoc3k
https://valor.globo.com/opiniao/coluna/a-pandemia-e-o-mercado-de-trabalho-no-brasil.ghtml
https://valor.globo.com/opiniao/coluna/efeito-bolsonaro.ghtml
https://www.instagram.com/p/CBTJlQ6j5wV/?igshid=1dhe7oyh5q69q
https://www.mdpi.com/2073-4441/12/4/1073


Instagram CAPES: Estudo sobre o Rio Negro, defendida pela CAPES, com publicação em revista internacional

Últimas publicações

Sociedades

CLÉMENT M., FAURÉ Y‐A., BERROU J. P., COMBARNOUS F., DARBON D., ROUGIER E. Anatomia de la clase media

brasilena : identificacion, comportamientos y expectativas = Anatomy of the Brazilian middle class : identification,

behaviors and expectations. CEPAL Review, 2020, p. 137‐157. Affiliation IRD : UMR 215 (Prodig)

https://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010079022

HILLENKAMP I., LOBO N., SCHWENCK B. Au Brésil, les associations au cœur d’une réponse solidaire et démocratique

au COVID19

KATZ E., LAMMEL A., BONNET M‐P. Climate change in a floodplain of the Brazilian Amazon : scientific observation

and local knowledge. In : Welch‐Devine M. (ed.), Sourdril A. (ed.), Burke B.J. (ed.) Changing climate, changing

worlds : local knowledge and the challenges of social and ecological change. Cham : Springer, 2020, p. 123‐144.

(Ethnobiology). ISBN 978‐3‐03‐037311‐5

SIMENEL R., STOLL E. Comment devient‐on Indigène ou Chérif par une origine juive ? Trajectoires généalogiques

pour repenser le lien au sol en Amazonie et au Maroc = Claiming to be indigenous or sharif with a Jewish origin ?

Genealogical trajectories to rethink land connection in the Amazon and Morocco. Lusotopie, 2020, 18 (2), p. 218‐

246. https://doi.org/10.1163/17683084‐12341744

Saúde

AL ASSAL K., PRIFTI E., BELDA E., SALA P., CLEMENT K., DAO M. C., DORE J., LEVENEZ F., TADDEI C. R., FONSECA D.

C., ROCHA I. M., BALMANT B. D., THOMAS A. M., SANTO M. A., DIAS‐NETO E., SETUBAL J. C., ZUCKER J‐D.,

BELARMINO G., TORRINHAS R. S., WAITZBERG D. L. Gut microbiota profile of obese diabetic women submitted to

roux‐en‐y gastric bypass and its association with food intake and postoperative diabetes remission. Nutrients,

2020, 12 (2), p. art. 278 [18 p.].https://doi.org/10.3390/nu12020278

Biodiversidade, Clima, Ambiente

MOSNIER E., DUSFOUR I., LACOUR G., SALDANHA R., GUIDEZ A., GOMES M., SANNA A., EPELBOIN Y., RESTREPO J.,

DAVY D., DEMAR M., DJOSSOU F., DOUINE M., ARDILLON V., NACHER M., MUSSET L. & ROUX E. Resurgence risk for

malaria, and the characterization of a recent outbreak in an Amazonian border area between French Guiana and

Brazil. BMC Infectious Diseases, BioMed Central 2020;20:pp.373. 10.1186/s12879‐020‐05086‐4. hal‐02682286

DE MELO C. C., SOARES A. P. C., PELAGE L., EDUARDO L. N., FREDOU T., LIRA A. S., FERREIRA B. P., BERTRAND A.,

LUCENA‐FREDOU F. Haemulidae distribution patterns along the Northeastern Brazilian continental shelf and size at

first maturity of the most abundant species. Regional Studies in Marine Science, 2020, 35, p. art. 101226 [11 p.].

https://doi.org/10.1016/j.rsma.2020.101226

MARGALHO L. F., DELPRETE P., GROPPO M. Typification of the two Arariba names published by Martius and of the

two Pinckneya names published by Allemao and Saldanha, synonymous with the names of two species of Simira

(Rubiaceae, Condamineeae). Phytotaxa, 2020, 438 (2), p. 141‐150. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.438.2.7

RODRIGUEZ‐ZORRO P.A., LEDRU M‐P., BARD E., AQUINO‐ALFONSO O., CAMEJO AVILES A.M., DANIAU A.‐L., FAVIER

C., GARCIA M., MINELLI T.D., RICARDI‐BRANCO F., ROSTECK F., SAWAKUCHI A., SIMON Q., TACHIKAWA K., THOUVENY

N. (2020) Shutdown of the South American summer monsoon during the penultimate glacial. Nature Scientific

Reports doi.org/10.1038/s41598‐020‐62888‐x

SIMON Q, LEDRU M‐P, SAWAKUCHI A., FAVIER C., MINELLI TD., BARD E., THOUVENY N., GARCIA M., TACHIKAWA K.,

GUEDES M., GROHMAN C., RODRIGUEZ‐ZORRO P. (2020) Chronostratigraphy of a 1.5±0.1 Ma composite sedimentary

record from Colônia basin (SE Brazil): Bayesian modeling based on paleomagnetic, authigenic 10Be/9Be, radiocarbon

and luminescence dating. Quaternary Geochronology, 58, 101081 https://doi.org/10.1016/j.quageo.2020.101081

LOBO MTMPS., SCALIZE P. S., KRAUS C. N., DA SILVA W. J., GARNIER J., MARQUES D. D., BONNET M‐P., NOGUEIRA I.

D. Biological index based on epiphytic diatom assemblages is more restrictive than the physicochemical index in

water assessment on an Amazon floodplain, Brazil. Environmental Science and Pollution Research, 2020, 27 (10), p.

10642‐10657. https://doi.org/10.1007/s11356‐020‐07658‐y

JÉZÉQUEL C., TEDESCO P., BIGORNE R., MALDONADO‐OCAMPO J. A., ORTEGA H., HIDALGO M., MARTENS K.,

TORRENTE‐VILARA G., ZUANON J., ACOSTA A., AGUDELO E., MAURE S. B., BASTOS D. A., GREGORY J. B., CABECEIRA

F. G., CANTO A. L. C., CARVAJAL‐VALLEJOS F. M., CARVALHO L. N., CELLA‐RIBEIRO A., COVAIN R., DONASCIMIENTO C.,

DORIA C. R. C., DUARTE C., FERREIRA E. J. G., GALUCH A. V., GIARRIZZO T., LEITAO R. P., LUNDBERG J. G.,

MALDONADO M., MOJICA J. I., MONTAG L. F. A., OHARA W. M., PIRES T. H. S., POUILLY M., PRADA‐PEDREROS S., DE

QUEIROZ L. J., PY‐DANIEL L. R., RIBEIRO F. R. V., HERRERA R. R., SARMIENTO J., SOUSA L. M., STEGMANN L. F.,

VALDIVIEZO‐RIVERA J., VILLA F., YUNOKI T., OBERDORFF T. A database of freshwater fish species of the Amazon

Basin [Data paper]. Scientific Data, 2020, 7 (1), p. art. 96 [9 p.]. https://doi.org/10.1038/s41597‐020‐0436‐4

MOUA Y., ROUX E., SEYLER F., BRIOLANT S. Correcting the effect of sampling bias in species distribution modeling –

A new method in the case of a low number of presence data. Ecological Informatics 2020;57:pp.101086.

10.1016/j.ecoinf.2020.101086. hal‐02550890

POLIDORI L. Sensoriamento remoto de alta resolução temporal para uma observação dinâmica dos ambientes

https://www.instagram.com/p/CBTJlQ6j5wV/?igshid=1dhe7oyh5q69q
https://www.mdpi.com/2073-4441/12/4/1073


tropicais Rev. C&Trópico, v. 44, n. 1, p. 209‐228, 2020. DOI: https://doi.org/10.33148/cetropicov44n1(2020)art11

PINEL S., BONNET M‐P., DA SILVA J. S., SAMPAIO T. C., GARNIER J., CATRY T., CALMANT S., FRAGOSO C. R., MOREIRA

D., MARQUES D. M., SEYLER F.. Flooding dynamics within an Amazonian floodplain : water circulation patterns and

inundation duration. Water Resources Research, 2020, 56 (1), p. e2019WR026081 [22 p.].

https://doi.org/10.1029/2019wr026081

MATHIAN M., BUENO G. T., BALAN E., FRITSCH E., DO NASCIMENTO N. R., SELO M., ALLARD T. Kaolinite dating from

Acrisol and Ferralsol: A new key to understanding the landscape evolution in NW Amazonia (Brazil). Geoderma,

2020, 370, p. art. 114354 [18 p.]. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114354

LEDRU M‐P., JESKE‐PIERUSCHKA V., BREMOND L., DEVELLE A.‐L., SABATIER P., ARNAUD F., MARTINS E., RODRIGUES
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