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3ª Oficina Geral do Projeto URBIS
Nos dias 10 e 11 de abril ocorreu em Belo Horizonte - MG a 3ª Oficina Geral do Projeto URBIS
Amazônia tendo como foco a Síntese de Conteúdo, com intuito de responder o avanço das
atividades e as demandas para a produção deste ano.
A mesma foi dividida em três blocos sendo estes: Sessões de Debate, Sessões de Síntese e Sessão
de Ações, onde no primeiro e o segundo foram realizados de forma conjunta e precisa através de
apresentações com debates e as sínteses. E o terceiro para discussão do Programa de Ações
caracterizando as necessidades e suas dependências e seus produtos projetados. Estes resultados
foram suficientes para construir o planejamento do ANO 3 do projeto. Além disso, foram tomadas
decisões administrativas e propostas para produção de artigos. Participaram representando o CRA
a Dra. Alessandra Gomes, Chefe do CRA, e a Bolsista URBIS, Liliane Araújo.

2ª Fase do PPCAD
O pesquisador, Dr. Igor Narvaes, e a colaboradora, Dr. Janaina
Maia, representaram o CRA durante a oficina de elaboração da
2ª Fase do Plano Estadual de Prevenção, Controle e Alternativas
ao Desmatamento do Estado do Pará – PPCAD/PA nos dias 31
de março e 01 de abril no Hangar – Centro de Convenções da
Amazônia. No primeiro dia do evento foi realizada a abertura
com o pronunciamento de autoridades do estado e no segundo
dia foi realizada a contextualização do PPCAD com discussões
por eixos, para avaliar o objetivo do Plano e os resultados
esperados e verificar as possibilidades de adequação para a
segunda fase do Plano. Participaram do evento o Governo do Estado do Pará, Ministério do Meio
Ambiente, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Programa Municípios Verdes, Ministério Público
Federal e Estadual, entre outros.

Visita de Servidora do INPE – São José dos Campos
Durante todo o dia 01 de abril, a Dra. Alessandra Gomes e a servidora Célia Lemos estiveram
reunidas com a Sra. Hilcéa Ferreira (INPE - DPI) para tratar de questões relacionadas à Capacity
Building Project. Foram apresentadas ações do INPE para 2014 e o CRA terá muito a contribuir
para os dados INPE e para futuras publicações, principalmente em ações dentro do GEO e CEOS,
que possuem comunicação com todas as agências espaciais do mundo e juntos tentam traçar
planos futuros com alinhamento de ações. Informações em http://www.earthobservations.org/.

Programa Municípios Verdes
No dia 07/04/14, o Dr. Marcos Adami esteve reunido com Bruno Mariano e Rodrigo Bandeira,
representantes do PMV, e Heron Martins, representante do IMAZON, para definir parâmetros para
serem aplicados na criação da Lista de Desmatamento Ilegal (LDI).

Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá e Banco da Amazônia
Dezenas de empreendedores de negócios de base tecnológica
acompanharam a formalização do Termo de Cooperação Técnica
entre o Parque de Ciência e Tecnologia Guamá (PCT Guamá) e o
Banco da Amazônia, no dia 2 de abril, durante o evento Arena de
Investimento em Inovação, no auditório do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE), no PCT Guamá.
A parceria entre as duas instituições tem como objetivo unir
esforços para viabilizar o acesso a recursos do Banco da
Amazônia direcionados a investimentos em projetos de tecnologia
e inovação como capital de giro para aquisição de equipamentos,
máquinas, apoio a planos de marketing e de comercialização.
(Fonte: ASCOM PCT Guamá).

INPE-CRA e IRD
A chefia do CRA recebeu no dia 07 de abril o Sr. Fréderic Huynh, Representante do Institut de
Recherche pour le Développement – IRD no Brasil, para fazer um balanço da cooperação nos
últimos anos entre INPE e IRD, bem como discutir o futuro desta cooperação. Dentro desta
cooperação está o Projeto OSE-GUYAMAPÁ, que realizou no dia 08 de abril um treinamento ao
Geocatalogo do projeto dentro das instalações do CRA com a presença de técnicos do Brasil e
Guiana Francesa.

Cerimônia de 10 anos do SIPAM - CRB
O CRA teve honra de participar a convite do SIPAM – Centro
Regional de Belém da Cerimônia alusiva aos 10 anos de
atividades do mesmo realizado no dia 4 de abril no auditório da
sede do SIPAM-CRB. Na oportunidade o INPE-CRA foi
homenageado pelos relevantes serviços prestados em prol da
região e pela importante contribuição como parceiro do CRB. A
Chefe Substituta do CRA, Sra. Sônia Moraes, representou o CRA
durante o evento.

Reunião do Projeto TerraClass Cerrado
Os pesquisadores do INPE-CRA, Dr. Marcos Adami e Dr. Igor Narvaes, acompanhados dos
consultores do Banco Mundial, Rodrigo Rafael e Diogo Santos, participaram de reunião sobre o
Projeto TerraClass Cerrado na sede do INPE em São José dos Campos – SP nos dias 09, 10 e 11 de
abril. Dentre os assuntos tratados estavam a divisão do trabalho entre INPE e IBAMA, realização
de testes de segmentação e comparação com os produtos da UFG.

Reunião COMIFAC, FAO e INPE em Douala, Camarões
A Chefe do CRA, Dra. Alessandra Gomes, fez parte da Delegação Brasileira (MMA, INPE e BNDES)
para reunião com a COMIFAC (Central African Forest Comission) em Douala, República de

Camarões, de 14 a 16 de abril. A reunião tinha como objetivos discutir as 3 componentes do
projeto: capacitação, suporte regional e instalação de base terrestre para recepção de dados de
satélite. Após 2 dias de reuniões e apresentações sobre o escopo do projeto, os encaminhamentos
foram realizados e as negociações continuam do lado brasileiro e do lado africano.

Páscoa
No dia 17 de abril os colaboradores do Centro Regional da Amazônia reuniram-se a fim de
confraternizar o período da Páscoa. No fim da tarde todos participaram de brincadeiras e de um
lanche compartilhado. O evento foi marcado pela descontração e animação dos presentes. Além de
estreitar os laços entre os colaboradores.

Cerimônia de Assinatura do Termo de Cooperação INPE e FAO
No dia 22 de abril ocorreu no INPE, em São José dos Campos - SP, a Cerimônia de Assinatura do
Termo de Cooperação entre o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a Organização das
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura – FAO. Essa cooperação visa o desenvolvimento
conjunto de ações inovadoras e a disseminação de ações associadas à metodologias e
geotecnologias para monitoramento da cobertura florestal desenvolvidas pelo INPE, tornando-as
disponíveis aos países membros da FAO, assim como promover e realizar atividades de
capacitação relacionadas ao uso de dados de sensoriamento remoto. Assinaram o termo o Diretor
do INPE, Dr. Leonel Perondi, e o Representante da FAO/Brasil, Alan Jorge Helbingen. A Chefe do
CRA, Dra. Alessandra Gomes, representou o CRA na oportunidade. Informações:
http://www.inpe.br/noticias/busca_noticias_res.php

I Curso OTCA e INPE
Do dia 22 de abril a 02 de maio aconteceu no INPE-CRA o I
Curso de “Capacitação em Monitoramento de Florestas
Tropicais Utilizando Sistema TerraAmazon – Projeto PRODES”
com a participação de representantes da Bolívia, Colômbia e
Perú. O curso correspondente ao Programa de Capacitação
em Tecnologias de Monitoramento para 2014 foi realizado no
âmbito do Projeto “Monitoramento da Cobertura Florestal na
Região Amazônica” que conta com a parceria do INPE, OTCA,
Fundo Amazônia e BNDES. Os consultores OTCA, Carlos
Eduardo Mesia e Bianca Marcuartú, foram os instrutores
desse primeiro curso.

Ato de Entrega de Equipamentos – PAC 2
A convite do Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário,
Sr. Miguel Rossetto, o INPE – Centro Regional da Amazônia
esteve presente no Ato de Entrega de Equipamentos da
Segunda Fase do Programa de Aceleração do Crescimento –
PAC 2, em Belém, que contou com a presença da
Excelentíssima Presidente da República Dilma Rousseff. A
Chefe Substituta do CRA, Sra. Sônia Moraes, representou o
Centro durante o evento

Workshop Paisagens Sustentáveis Brasil: Resultados e Coordenação
No período de 23 a 25/04/14 o Dr. Marcos Adami participou do workshop “Paisagens sustentáveis
Brasil: resultados e coordenação” na EMBRAPA Monitoramento por Satélite em Campinas.

Curso Sobre Monitoramento de Florestas Tropicais em Brasil Novo - PA
No período de 31 de Março a 04 de Abril, foi ministrado pelo
colaborador Luis Sadeck, o curso sobre o monitoramento de
florestas tropicais do INPE, tendo como participantes os
funcionários da Secretaria de Meio Ambiente do município de
Brasil Novo – PA. No curso foram abordadas as principais
técnicas de processamento digital de imagens e obtenção de
informações para o monitoramento. O curso ajudará os técnicos
a potencializarem suas atividades já em desenvolvimento para
regularização fundiária e para outras atividades ambientais correntes no município. Brasil Novo
tornou-se exemplo ao sair da zona de embargo ambiental com mais de 80% do Cadastro
Ambiental Rural - CAR já feito.

Reunião Projeto Biomassa - Embrapa
Nos dias 04 e 10 de abril a Doutora Janaina Maia e o Doutor Igor
Narvaes participaram de reuniões do Projeto Biomassa com o qual
o Centro Regional da Amazônia possui atividades que envolvem a
aplicação da metodologia DETEX. O objetivo do projeto Biomassa
é promover a inovação da cadeia produtiva florestal madeireira
com base na geração de conhecimento e tecnologia, com
agregação de valor aos processos industriais, para o uso
sustentável de florestas nativas e plantadas no Estado do Pará.
Nossa parceria permitiu a contratação dos bolsistas PIBIC Magda
Miranda e Tássio Cordeiro e as atividades a serem desenvolvidas pelo CRA preveem o
mapeamento de diferentes tipos de degradação florestal nas áreas com atividade de manejo da
Flona Tapajós e da fazenda SHET em Dom Eliseu, ambas no Estado do Pará.

Participação em Bancas Examinadoras


Dr. Leonardo Sá
o Luciana Danielle Antunes Monteiro – Qualificação de Mestrado – UFPA



Dr. Marcos Adami
o Michele Freitas – Qualificação de Mestrado – UFPA
o Mauricio Moura – Defesa de Dissertação de Mestrado – UFPA
o Larissa Pinheiro - Qualificação de Mestrado – UFPA
o Suzane Cerveira - Qualificação de Mestrado – UFPA

