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Lançamento da Sala de Observação Colômbia – OTCA 

De 6 a 10 de outubro aconteceu, em Bogotá, um curso de atualização 
do sistema TerraAmazon e também o lançamento da Sala de 

Observação da Colômbia. Durante a semana, os consultores Carlos 

Mesia e Bianca Marcuatú atenderam os participantes do projeto sobre 

os temas do Projeto OTCA/INPE/BNDES e técnicas utilizadas para 
mapeamento de floresta tropical, principalmente para mapeamento de 

corte raso, conhecido como PRODES. A Chefe do CRA, Dra. Alessandra 

esteve presente acompanhando todo o evento. 
 

Coleta de dados para o sistema de indicadores de CT & I 

Durante o dia 7 de outubro, foi realizada a coleta de dados referentes aos laboratórios do nosso 

centro responsáveis pela geração dos projetos envolvidos com Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Neste sentido, foi realizado um levantamento de softwares, hardwares e pessoal especializados 

que estão diretamente envolvidos nos projetos. Este cadastramento visa fornecer subsídios ao 
Governo do Estado do Pará para o fomento de pesquisas envolvidas neste âmbito. O pesquisador 

Dr. Igor Narvaes representou o Centro Regional da Amazônia durante o evento. 

Reunião Projeto Marajó  

No dia 8 de outubro, foi realizada nas dependências do CRA uma reunião, com a Doutoranda 
Roberta Macedo e o Pesquisador Dr. Igor Narvaes, a respeito da coleta de dados de campo 

realizada. Neste foram tratados a integração dos dados levantados a campo em um sistema de 

informações geográficas (SIG) e as principais funcionalidades do Spring na sua efetivação e do 
levantamento de imagens da série Landsat para o levantamento temporal do uso e cobertura da 

terra em uma região em processo pioneiro no plantio de arroz irrigado na ilha do Marajó. Como 

encaminhamentos, foi discutida algumas questões referentes aos métodos de classificação a serem 

tratados em uma próxima oportunidade. 

Reunião TNC – MMA  

No dia 16 de outubro, foi realizado nas dependências do CRA, reunião entre representantes da 

ONG The Nature Conservancy – TNC e do Ministério do Meio Ambiente – MMA, que tratou da 

disponibilidade de dados PRODES e DETER. Também estiveram presentes o servidor Luis Maurano, 
INPE-OBT, Representantes da Marfrig, Secretário da SEMA de São Félix do Xingu e técnicos, e 

representantes do CRA, Dra. Alessandra Gomes e  Dr. Marcos Adami. Foram tratadas questões 

sobre elaboração de protocolo para a análise de falsos-positivos nos dados PRODES, análise de 

polígonos de desmatamento, questões sobre projeto TerraClass e PRAs, demandas de capacitação 
das prefeituras e também a possibilidade de se estabelecer um Protocolo de Intenções entre INPE 

e Observatórios Municipais. 

 

Escambo de Livros  

A Biblioteca do CRA realizou a 1º edição do Escambo de Livros. O escambo é a troca de livros 
usados, em bom estado de conservação. O objetivo dessa atividade foi fazer com que livros, que 



 

estão presos nas estantes, circulem. Iniciativas como essa são importantes para colocar a leitura 
no cotidiano das pessoas. Foram diversos títulos e gêneros que foram recolhidos do dia 15 ao dia 

30 de novembro. A troca foi realizada no dia 31/10. A atividade foi coordenada pela colaboradora 

Ellen Borges, bibliotecária do CRA. 
 

TOLOMEO Rio de janeiro 

Durante os dias 20 e 22 de outubro foi realizado, no Rio de 
Janeiro um encontro com pesquisadores do Projeto TOLOMEO 

para apresentar os resultados finais do projeto. Foram 

apresentados diversos trabalhos relacionados aos dados de 
alta resolução e técnicas para mapeamento de feições 

urbanas e no último dia foram verificadas possibilidades de 

interação para um futuro junto o GRSS (Geoscience Remote Sensing Society). A Dra. Alessandra 
Gomes esteve presente e o CRA participará do GRSS com auxílio para tradução de documentos de 

capacitação, utilizados em cursos no IGARSS. 

Reunião Projeto Interferometria 

No dia 24 de outubro, foi realizada nas dependências da UFPA, uma reunião na presença dos 

professores Dr. Arnaldo de Queiroz da Silva, Prof. Dr. Valcir Farias, Dr. Igor da Silva Narvaes e do 
doutorando e tecnologista do CENSIPAM Ulisses Silva, a respeito do projeto de monitoramento 

costeiro do bioma amazônico. Nesta, foram tratadas questões referentes ao ajuste de sua proposta 

de doutorado, relacionada com o respectivo projeto, onde foram elencadas questões a respeito dos 

processos radar gramétrico e interferométrico e dos principais sistemas sensores e suas 
configurações para a geração de modelos digitais de elevação e futura geração de cartas 

topográficas para a Marinha brasileira. 

5º Congresso Nacional de Estudos Avançados sobre Terceirização na Administração Pública 

Durante os dias 27 a 30 de outubro, foi realizado em na cidade de Foz 

do Iguaçu – PR o 5º Congresso Nacional de Estudos Avançados sobre 
Terceirização na Administração Pública que contou com a participação da 

Chefia do CRA, Dra. Alessandra Rodrigues Gomes. O congresso tratou de 

questões importantes como licitação, terceirização, fiscalização de 

contratos e outras ações relacionadas à administração pública. 
 

I Workshop Científico e IV Semana Acadêmica de Engenharia Florestal - UFAM 

Entre os dias 27 e 29 de outubro, foi realizado nas dependências da Universidade Federal do 

Amazonas, em Manaus um Workshop e Semana Acadêmica do Curso de Engenharia Florestal, com 

painéis referentes às Geotecnologias nas Ciências Florestais, Plataformas Tecnológicas e Científicas 
no Setor Florestal e Arcabouço técnico-legislativo aplicado as Ciências Florestais. No contexto das 

Geociências foi proferida pela colaboradora FUNCATE, Dr. Janaína Maia, a palestra intitulada 

“Ordenamento territorial-florestal e o uso das geotecnologias: contexto e avanços tecnológicos.”  

Semana Acadêmica da Geografia da UFAM 

No dia 30 de outubro, foi realizada nas dependências do curso de geografia da UFAM a palestra 
institucional do INPE/CRA, proferida pelo Dr. Igor da Silva Narvaes, o qual versa sobre a estrutura 

da instituição, principais projetos institucionais, dentre os quais se destacam a capacitação 

nacional e internacional, TerraClass e Deter-B.  


