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Reunião Geral CRA 

No dia 01 de agosto a chefia do CRA reunião todos os servidores, colaboradores, consultores, 

bolsistas e estagiários do Centro para apresentar aos novos contratados, 22 no total, a estrutura, 

as atividades, os projetos e as equipes de cada área que formam o Centro Regional da Amazônia. 

Nessa mesma reunião foram também apontadas as perspectivas de atuação bem como das 

melhorias físicas pela qual o INPE-CRA passará em breve. 

II Curso Internacional FAO-INPE 

De 04 a 15 de agosto aconteceu no CRA o II Forest Monitoring Training 

Using TerraAmazon – PRODES Project, resultante do Termo de 

Cooperação entre INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e 

FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura). 

O curso teve participantes de Papua-Nova Guiné, Paquistão, Tailândia e 

Myanmar e foram acompanhados pelos consultores internacionais, 

Cesar Diniz e João Kneipp. Durante duas semanas os participantes 
participaram de diversas atividades relacionadas à capacitação. 

Reunião Pós-doutorado UEPA 

No dia 5 de agosto, foi realizada nas dependências do INPE/CRA, uma reunião com a Pós-

doutoranda Roberta Macedo do projeto de cooperação interinstitucional (Parceria INPE/CRA e 

UEPA) para discutir a plotagem de dados georreferenciados em um banco de dados, treinamento 

operacional de GPS de navegação e inserção de pontos levantados a campo em um SIG. Desta 

forma, ficou encaminhado uma reunião a ser definida para a verificação do trabalho de campo. 

 

Visita de Professores Japoneses ao CRA 

O CRA recebeu no dia 07 de agosto uma missão, através da JICA 

(Japan Internacional Cooperation Agency), de professores japoneses 

da região de Kansai, no Japão. A missão tinha como objetivo 

mostrar aos professores de escolas japonesas informações sobre o 

Brasil, especialmente, os resultados da cooperação realizada entre 

Brasil e Japão através do INPE e JICA. A missão foi composta por 10 

professores, um repórter e dois funcionários da JICA que foram 

recebidos pelo Pesquisador Dr. Igor Narvaes e pela colaboradora 

Dra. Janaína Maia. Estes apresentaram as atividades e projetos 

desenvolvidos no CRA, além de, guiarem os visitantes em uma 

visita às instalações do Centro. 

Workshop dos Centros Regionais do INPE 

Durante a Semana de Comemoração do Aniversário do INPE foi realizado o II Workshop dos 

Centros Regionais, com presença dos Chefes do CRN, Dr. Manoel Josiane, CRS, Dr. Adriano Petry e 

CRA, Dra. Alessandra Gomes. No dia 07/08, durante todo o dia foram apresentadas as ações dos 

Centros Regionais na área de Pesquisa e Desenvolvimento. Neste dia o Dr. Marcos Adami 

acompanhou a reunião, contribuindo quando necessário. No dia 08/08, no período da tarde, houve 

uma continuação da reunião com os Centros Regionais para tratar de aspectos de gestão, onde os 



 

servidores responsáveis pela Gestão de Informação, Orçamento e Ordenação de Despesas  de São 

José dos Campos relataram o andamento de cada processo desenvolvido por cada um dos Centros 

Regionais. Esta iniciativa é bastante importante para aproximar os CRs das atividades das áreas 

finalísticas do INPE. 

Cerimônia de Aniversário do INPE 

No dia 07 de agosto a Chefe do CRA, Dra. Alessandra Gomes, 

esteve presente na Solenidade Comemorativa do 53º Aniversário 

do INPE e na Cerimônia de Inauguração da Expansão das 

Instalações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos 

– CPTEC, no auditório Fernando Mendonça – LIT/INPE em São 

José dos Campos. Na oportunidade o Diretor do INPE, Dr. Leonel 

Perondi, proferiu um discurso em que enalteceu os servidores e 

as atividades desempenhadas por todas as áreas do INPE. 

Também lembrou a expansão do monitoramento por satélites dos 

demais biomas brasileiros, a começar pelo Cerrado. Além disso, durante a solenidade foi realizada 

homenagem aos servidores que completam 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45 anos de atividades e 

aos servidores que se destacaram nas carreiras de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e 

Gestão. O Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Clelio Campolina Diniz, também prestigiou o 

evento.  

Reunião com Professores do Museu Paraense Emílio Goeldi 

 Os professores Dr. Leandro Juen, Dr. Marcos Persio e alunos de 

doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade, uma 

parceria entre UFPA e Museu Paraense Emílio Goeldi, solicitou uma 

reunião para verificar o efeito das variáveis de paisagem, baseadas em 

dados de sensoriamento remoto. Foram discutidos dados de  SR, 

projetos desenvolvidos pelo CRA e também a necessidade de uma 

reunião mais abrangente, com participação dos pesquisadores e 

estabelecimento de metas para parcerias. 
 

Reuniao Projeto INCT 

No dia 12 de agosto, foi realizada nas dependências do MPEG (Museu Paraense Emílio Goeldi), uma 

reunião com o objetivo de consolidar a proposta da chamada INCT – MCTI/CNPq/CAPES/FAPs nº 

16/2014, a qual tem o objetivo de promover a consolidação dos Institutos Nacionais de Ciência e 

Tecnologia (INCT). Assim, instituições como o MPEG, INPE/CRA, UFPA, EMBRAPA-CPATU, empresas 

privadas, instituições internacionais, entre outras consolidaram um projeto da Rede Amazônia de 

Estudos Avançados em Conservação da Sociobiodiversidade e Paisagens sustentáveis 

(CONSOBIO), objetivando um amplo monitoramento interdisciplinar dos centros de diversas 

localidades presentes em todos os centros de endemismo da floresta amazônica. 

Reunião Projeto TerraClass 

Durante todo o dia 12 de agosto foi realizada uma reunião com a presença de todos os envolvidos 

no Projeto Terraclass: Embrapa - CPATU (Dr. Adriano Venturieri), Embrapa-CNPTIA (Dr. Júlio 

Esquerdo e Dr. Alexandre Coutinho) e INPE-CRA (Dra. Alessandra Gomes e Dr. Marcos Adami). 

Durante este período, tivemos diversas apresentações sobre o projeto TerraClass financiado pelo 

Banco Mundial, com apresentações sobre ajustes e formas de compra e gastos. Foi finalizado o 

Plano de Trabalho, encaminhado à Funcate e também foram avaliados os dados finais TerraClass 

2012, com previsão para lançamento em novembro deste ano. Ao final da reunião foram 

estabelecidas ações para cada um dos parceiros. 



 

 

Reunião Projeto DETER-AWIFS 

Com a participação do Chefe Geral de Fiscalização do IBAMA, 

Jair Schmidt, o Superintendente do IBAMA no Pará, Hugo 

Schaedler, o Coordenador do Programa Amazônia, o Diretor do 

Programa de Prevenção e Combate ao Desmatamento da 

Amazônia, Sr. Francisco Oliveira, o Dr. Dalton Valeriano e a 

Chefe do Centro Regional da Amazônia do INPE, Dra. Alessandra 

Gomes, foi realizada, em Belém, uma reunião para avaliação dos 

dados DETER-B. Os dados foram gerados a partir da aplicação 

da metodologia para sensor IRS-AWiFS e LANDSAT-8 e foram 

apresentadas todas as iniciativas para validação dos dados em 

campo. Algumas ações foram estabelecidas para tornar o projeto 

mais efetivo e operacional. Também estiveram presentes o Sr. Luciano (Fiscalização IBAMA-PA), 

George Ferreira (IBAMA-Brasília), Luis Maurano (INPE-SJCampos) e os pesquisadores Igor 

Narvaes, Marcos Adami e Janaína Maia, do CRA. 

Seminário: A Atividade Energética no Estado do Pará 

 A convite do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará Marcos Antônio Neves o CRA 

participou da cerimônia de abertura do Seminário “A Atividade Energética no Estado do Pará – 

Análise dos Impactos Socioambientais” no dia 18 de agosto, no auditório do Ministério Público do 

Estado do Pará. Entre os palestrante estava o Vice Governador do Estado do Pará Helenison 

Pontes. A Chefe Substituta, Sônia Moraes, representou o Centro na ocasião. 

 

III Curso Internacional OTCA-INPE 

Durante duas semanas, de 18 a 29 de agosto, foi ministrado no 

CRA o III Curso del  Monitoreo de Bosques Tropicales Utilizando 

TerraAmazon – Proyecto PRODES. O curso é resultado do termo de 

cooperação entre INPE e OTCA (Organização do Tratado de 

Cooperação Amazônica) e teve participantes do Peru, Colômbia, 

Venezuela, Equador e Bolívia que foram acompanhados pelos consultores internacionais, Carlos da 
Costa e Bianca Marcuartú.  

Reunião Projeto TerraClass Cerrado 

Durante os dias 21 e 22 de agosto, foi realizado nas dependências do INPE/SJC uma reunião para 

tratar sobre o treinamento dos consultores envolvidos no mapeamento das divisões de natural e 

antrópico das equipes responsáveis (IBAMA, INPE/SJC, INPE/CRA,) por estas classes, e áreas de 

agricultura (EMBRAPA-CNPM, EMBRAPA- CNPTIA), além de assuntos referentes a coordenação 

envolvendo prazos, rendimento dos consultores com relação aos produtos a serem entregues. Os 

integrantes foram Scaramuzza (MMA), Luis Maurano, Dalton, Jussara (INPE/SJC), Igor Narvaes, 

Diogo Santos e Rodrigo Oliveira (INPE/CRA), Alexandre Coutinho (EMBRAPA-CNPTIA), Édson Bolffe 

(EMBRAPA-CNPM) e demais consultores do projeto contratados por estas instituições. 

Reunião Direção – Capacity Building e Evento no Gabão em novembro 

Devido à necessidade de se discutir eventos que serão realizados no Gabão em novembro deste 

ano, dentro do contexto eGEO/CEOS, foi realizada uma reunião via skype, que teve o Diretor do 

INPE, Dr. Leonel Perondi, Dra. Thelma Krug, Sr. Rubens Gatto e Sra Hilcea Ferreira  presentes, 

juntamente com a Dra. Alessandra Gomes. Na ocasião foram discutidas as  ações do INPE no 



 

referido evento e também avaliada a participação na Plenária específica para a temática de 

Capacitação. Ficou decidido que o INPE assinará, neste mesmo evento, o Acordo para recepção do 

satélite CBERS na região africana, em parceria com a China. Também serão realizadas tentativas 

para participação de Sra. Hilcea e Dra. Alessandra no evento. Os resultados dessas ações devem 

ser analisados ao final do mês de setembro. 

 

Oficina: Monitoramento, Análise e Alerta de Desastres na Amazônia 

Nos dias 25, 26 e 27 de agosto o colaborador Luís Sadeck participou, indicado pela chefia do CRA, 

da Oficina: Monitoramento, Análise e Alerta de Desastres na Amazônia – Plataforma TerraMA² 

realizado pelo Laboratório de Estudos e Modelagem Hidroambiental da Amazônia – LEMHA. A 

oficina insere-se nas metas do Projeto Integração do Sistema de Monitoramento, Previsão e 

Alertas para a Gestão de Risco e Respostas a Desastres para Ações de Proteção e Defesa Civil na 

Amazônia implementado pelo Termo de Cooperação Técnica nº03/2012 celebrado entre a SUDAM 

e UFPA. O ministrante da oficina foi o pesquisador do INPE-DPI, Dr. Eymar Sampaio. 

Workshop Regional OTCA 

A Chefe do CRA, Dra. Alessandra Gomes, participou do Workshop Regional 

conjunto promovido pela OTCA (Organização do Tratado de Cooperação 

Amazônica) durante os dias 26 a 28 de agosto na cidade de Lima, Peru. Os 

workshops conjuntos tiveram como tema os “Planos Nacionais de 

Monitoramento da Cobertura Florestal nos Países Membros da OTCA”; e o 

“Intercambio de Informação Florestal e Desenvolvimento Metodológico 

para Elaboração do Relatório Regional sobre a Situação da Floresta 

Amazônica”. Durante o evento a Dra. Alessandra Gomes apresentou as 

atividades desenvolvidas no CRA no ambiento do monitoramento remoto bem como a experiência 

brasileira na área. 

Entrevista Sobre o Programa DEGRAD – Pará RECORD 

Durante o dia 26 de agosto, foi realizada nas dependências do INPE/CRA uma entrevista com o 

Dr. Igor da Silva Narvaes, veiculada no telejornal Pará Record (27/08/2014) a respeito da 

publicação no site do INPE das taxas de degradação florestal para o período de 2011 a 2013. Nesta 

entrevista foram abordados temas sobre o processo de degradação florestal e principais fatores 

responsáveis pela queda das taxas de desmatamento. Além disso, foram destacadas ações de 

fiscalização realizadas pelo IBAMA/PA, tendo o colaborador Nelton Luz, abordando as ações da 

equipe de geoprocessamento do INPE/CRA. 

Participação no Programa Sem Censura da Tv Cultura 

No dia 27 de agosto, o CRA foi convidado a participar, ao vivo, 

do programa Sem Censura/Pará, na TV Cultura de Belém. O 

programa abordou, em seu primeiro bloco, entre outras 

questões a diminuição da degradação florestal ocorrido na 

Amazônia Legal, conforme os dados do DEGRAD entre os anos 

de 2011 a 2013 divulgados na página do INPE. O servidor Igor 

Narvaes e a colaboradora Janaina Maia apresentaram conceitos 

de degradação florestal, exploração florestal, corte raso e os 

demais programas desenvolvidos por nossa instituição que 
tratam do monitoramento da Amazônia. 

 


