COMUNICRA
Informativo Ano II – nº 18 – Setembro/2014

Reunião Pós-Graduação UFPA-MPEG-INPE
No dia 01 de setembro a Chefe do Centro Regional da Amazônia, Dr. Alessandra Gomes,
acompanhada dos doutores Marcos Adami, Igor Narvaes e Janaina Maia, receberam professores da
UFPA e estudantes de Mestrado e Doutorado em Ecologia da Universidade Federal do Pará - UFPA e
Museu Paraense Emilio Goeldi – MPEG para discutir, após apresentação das atividades do CRA e
das linhas de pesquisas, futuras parcerias entre INPE-CRA, UFPA e MPEG para auxiliar pesquisas
no referido programa de pós-graduação.

Trabalho de Campo em Paragominas - PA
O pesquisador Dr. Marcos Adami participou de trabalho de campo
no município de Paragominas coordenado pelo Dr. Michael Keller,
do US Forest Service e Dr. Douglas Morton da NASA, no qual
foram visitadas diversas áreas de floresta manejadas e áreas de
floresta degradada. Também foi realizado um sobrevoo sobre o
município, para avaliar a dinâmica do uso e ocupação. Neste
trabalho pode ser observada que está ocorrendo expansão da área
destinada a agricultura anual, possivelmente soja, neste
município. Ao lado foto panorâmica de uma área em processo de
conversão.

Reunião Projeto Queimadas
A chefia do CRA esteve reunida com os pesquisadores Alberto Setzer e Fabiano Morelli no dia 09
de setembro no INPE em São José dos Campos para tratar do Projeto Queimadas/Cicatrizes, que
está sendo desenvolvido no CRA, em Belém. Durante a reunião foram revisadas as tarefas que
estão sendo realizadas em Belém bem como os resultados desenvolvidos até o momento.

Palestra Ética e Liderança
A Chefe do Centro Regional da Amazônia, Dra. Alessandra Gomes,
participou da palestra “Ética e Liderança” promovido pelo SGC no
dia 11 de setembro no INPE em São José dos Campos. A palestra
visou estimular a mudança de atitude, desenvolvendo uma
percepção da importância da ética na profissão e na vida pessoal,
criando um clima organizacional que leve em consideração os
valores percebidos pelo instituto, clientes, parceiros e a sociedade
como um todo.

Curso FAO em Roma
Do dia 15 a 26 de setembro, aconteceu na sede da FAO
(Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura),
em Roma na Itália, um curso de capacitação de monitoramento das
florestas tropicais com a metodologia PRODES utilizando o software
livre TerraAmazon, desenvolvido pelo INPE. O curso foi ministrado
pela consultora da FAO, Amelie Arquero e pelo colaborador
FUNCATE, Luiz Sadeck. Os participantes do curso são atores da
gestão ambiental, da Tunísia, Algéria e Marrocos, da região do
Maghreb, no Norte da África.

Reunião Programa Municípios Verdes
No dia 17/09, na FIEPA/PA, foi realizada a reunião do Programa Municípios Verdes, que contou
com a presença da Dra. Alessandra Gomes, representando o INPE. Nesta ocasião foram realizadas
explicações sobre os dados divulgados do projeto PRODES, dados consolidados, e os dados do
projeto DEGRAD também divulgados recentemente. O evento acabou por volta das 18 horas, após
apresentações sobre diferentes projetos e ações previstas do Programa.

Apresentação do Portal Ambiental Municipal – PAM
No dia 18 de setembro, foi realizada nas dependências do Hotel Radisson, sob a coordenação da
ONG The Nature Conservancy (TNC) e colaboração de 10 profissionais da IBM, de todas as regiões
do mundo, a apresentação do Portal Ambiental Municipal (PAM), uma iniciativa pioneira na geração
de uma ferramenta open source de apoio a diferentes processos da gestão ambiental municipal, o
qual abrange nesta primeira fase algumas localidades de municípios do estado do Pará. Este
monitoramento visa aumentar a capacidade produtiva de áreas já desmatadas convertidas para
atividades agrícolas, com o intuito de diminuir a pressão sob as áreas de floresta. Este evento
contou com representantes do IMAZON, IPAM, Governo do Estado do Pará e do INPE,
representando pelo Dr. Igor Narvaes.

Reunião Projeto Capacity Building
Foi realizada, no dia 18 de setembro, uma reunião virtual para acompanhar o Workshop de
Capacity Building no contexto GEO, que estava sendo realizado no ITC, na Holanda. Foram
apresentados diversos projetos na área de Capacitação desenvolvidos em conjunto com
instituições internacionais. A pesquisadora Hilcea Ferreira também representou o INPE nesta
reunião.

11º ENSINPE – Encontro das(os) Secretárias(os) do INPE
De 19 a 21 de setembro o secretário do CRA, Jefferson Silva,
participou do 11º Encontro das(os) Secretárias(os) do INPE –
ENSINPE realizado em Caxambú – MG. O intuito da realização do
evento foi de promover a integração do grupo, a reciclagem de
conhecimento e a oportunidade de aperfeiçoamento das
atividades desenvolvidas pelos(as) secretários(as) do Instituto. O
evento contou com a palestra de abertura proferida pelo Diretor
do INPE, Dr. Leonel Perondi.

Auditoria do Projeto TerraClass Cerrado
Nos dias 22 e 23 de setembro, foi realizada reunião de auditoria, nas dependências da EMBRAPA
Monitoramento por Satélite, em Campinas – SP, dos produtos da classificação referente a
diferenciação das áreas naturais e antropizadas do bioma Cerrado dentro do Projeto TerraClass
Cerrado, onde foram dirimidas dúvidas entre os responsáveis por esta atividades, à saber: Dr.
Edson Sano (EMBRAPA/IBAMA), Dr. Dalton Valeriano (INPE), Dr. Marcos Adami (INPE) e Dr. Igor
da Silva Narvaes (INPE). Participaram também representantes do MMA e UFG para tratar a
respeito da organização dos prazos de entrega dos produtos referentes ao projeto.

Reunião com Diretor da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Informação do PA
No dia 25 de setembro, foram recebidos nas dependências do CRA representantes da Secretaria de
CTI do Estado do Pará, onde foi mostrado um site desenvolvido por esta secretaria com o intuito
de manter uma base atualizada de todas as instituições públicas e também do setor privado que
desenvolvem projetos nesta área. Os pesquisadores Dr. Igor da Silva Narvaes e Dr. Marcos Adami
apresentaram os projetos desenvolvidos por nossa instituição bem como os laboratórios
envolvidos. Ficou acordado que serão fornecidas informações aos desenvolvedores da página da
web para sua atualização como forma de fornecer subsídios a políticas públicas de fomento as
atividades da C,T e I.

Seminário dos Parques Tecnológicos no Hangar – Centro de Convenções
Durante o no XXIV Seminário de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas, realizado no
Hangar Centro de Convenções do dia 22 a 26 de setembro, o INPE-CRA foi convidado para
participação em diferentes eventos. O Dr. Leonardo Sá participou da Mesa de Abertura, enquanto
os Srs. Cesar Diniz e Rodrigo Santos foram responsáveis por um estande do INPE-CRA que
apresentou os projetos do CRA. O evento reuniu gestores de incubadoras, dirigentes de parques
tecnológicos e empreendedores com apresentação de artigos completos, curtos e boas práticas de
empresas. A aproximação com parceiros também marcou a programação, com a realização do
Fórum ABVCAP & ANPROTEC e de diversas atividades relacionadas ao B.BICE+, um projeto de
cooperação técnica entre Brasil e países membros da União Europeia.

PPGCA
O pesquisador Dr. Marcos Adami ministrou aula da disciplina PPGCA0012 - Mudanças de uso e
cobertura da terra juntamente com a Prof. Dra. Aline Maria Meiguins de Lima, no programa de
pós-graduação em Ciências Ambientais (PPGCA) da Universidade Federal do Pará (UFPA) de 25 de
setembro a 01 de outubro.

Visita Técnica dos Participantes do Seminário de Parques Tecnológicos
No dia 26 de setembro, foi realizada nas dependências do
INPE/CRA uma visita técnica com os participantes do Seminário de
Parques Tecnológicos, com o objetivo de apresentar o estado-daarte dos projetos de monitoramento da Amazônia desenvolvidos
por nossa instituição. Os Drs. Marcos Adami e Igor Narvaes
ficaram responsáveis pela exposição das dependências e dos
projetos desenvolvidos no CRA.

