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Reunião de Coordenadores do Projeto TerraClass Cerrado
No dia 1º de abril, foi realizada na sede do MMA, em Brasília, com representantes das instituições
envolvidas, a reunião do projeto Terra Class Cerrado para tratar da situação da conclusão do
mapeamento do projeto, correção dos erros na classe pastagem, elaboração da metodologia para
publicação e para divulgação no SBSR, dentre outros assuntos.

Treinamento SEBRAE
Os consultores Bianca Marcuartú, Carlos da Costa e Luís Sadeck realizaram o Curso de Formação
Didática de Instrutores promovido pelo SEBRAE/Belém, no período de 6 a 17 de abril, tendo a
oportunidade de vivenciar e aprofundar conhecimentos, habilidades e atitudes no campo da
didática. Os consultores fazem parte da equipe de capacitação internacional do CRA, responsável
por ministrar cursos em Monitoramento de Florestas Tropicais para países da África, Ásia e
América do Sul.

Reunião com o Ministério do Meio Ambiente
Reunião com o Diretor do Departamento de Políticas para o Combate ao Desmatamento
(DPCD) do MMA, Francisco José Barbosa de Oliveira Filho, foi realizada no dia 16 de abril, na sede
do MMA, para tratar do andamento dos projetos de monitoramento do bioma amazônico
desenvolvidos pelo INPE, bem como novas alternativas de financiamento para novos projetos.

Reunião do Projeto Zoneamento de Paricá

XVII SBSR

Durante o dia 24 de abril, foi realizado nas
dependências da EMBRAPA-CPATU reunião
sobre o projeto do Zoneamento do Paricá,
com as presenças da Dra. Janaína Maia e Dr.
Igor da Silva Narvaes e representantes da
EMBRAPA-CPATU e EMBRAPA Agrosilvipastoril,
com sede em Sinop-MT. Foram apresentados
os programas de ZEE destas instituições
voltadas ao zoneamento de espécies nativas
da floresta amazônica. Neste contexto, o
INPE-CRA
apresentou
melhorias
na
metodologia de elaboração de ZEE utilizando
a técnica de redes neurais, incorporada a esta
com o intuito de otimizar o processo de
geração
do
zoneamento.
Foram
encaminhados testes para a região de
Paragominas e para o norte do estado do
Mato Grosso, com a cooperação científica do
CRA.

Realizou-se na cidade de João Pessoa – PB, de
25 a 29 de abril, o XVII SBSR. Foram tratadas
as temáticas de interesse do CRA, como as
estratégias de Uso de satélites, modelos de
ecossistemas e inventários florestais para
apoio às políticas de REDD+; Aplicações de
LiDAR em Florestas Tropicais; Observação do
ciclo global do carbono a partir de plataformas
orbitais; entre outros.

Reunião Projeto PPI
No dia 6 de maio, aconteceu no Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG),
reunião do projeto PPI, que desenvolve atividades de monitoramento e inserção em comunidades
indígenas. O CRA, representado pela Dra. Janaína Maia, como parte responsável no suporte de
geração de produtos cartográficos, fez a apresentação dos produtos gerados para as terras

indígenas (Tis) Awa, Alto-Turiaçu e Cairu. Além disso, foi proposto o desenvolvimento de material
didático dos produtos e definidos detalhes para a viagem de campo a estas áreas. Os
pesquisadores Igor Narvaes e Marcos Adami também estiveram presentes.

Reunião do Projeto Auto Manejo

UNFF11 Nova Iorque

Foi realizado na sede da EMBRAPA CPATU, no
dia 7 de maio, com representantes desta
empresa, a discussão a respeito da utilização
da metodologia DETEX para a determinação
de áreas de exploração florestal na região do
município de Anapú – PA. Foram definidas as
seguintes
atividades
sugeridas
pelos
representantes do CRA, Drs. Igor da Silva
Narvaes e Janaína Maia: Preparação de
manual da área de estudo para aplicação;
Preparação do banco de dados (imagens,
dados vetoriais, etc da área de estudo); Aulas
em
laboratório
das
técnicas
de
SR,
Geoprocessamento e SIG aplicados na área;
Visita a campo para a tomada de dados para
o cálculo do grau de intervenção na floresta e
validação
das
técnicas
realizadas
em
laboratório.

A Chefe do CRA, Dra. Alessandra Gomes,
participou, de 11 a 13
de maio, de evento
paralelo
da
Organização
do
Tratado
de
Cooperação
Amazônico – OTCA
durante o 11º Fórum
das Nações Unidas
Sobre
Florestas
–
FNUB. No evento a
servidora apresentou
os dados do mapa
regional de desflorestamento 2010-2013 da
Amazônia Regional gerado dentro do acordo
de cooperação entre INPE e OTCA. O evento
contou com a participação de todos os países
membros da OTCA.

Projeto TerraClass Jalapão
No dia 11 de maio, foi realizado uma
videoconferência para tratar de detalhes na
formulação dos planos de trabalho dos
consultores
do
novo
projeto
de
monitoramento
do
bioma
Cerrado,
inicialmente para o ano de 2000, denominado
Cerrado Jalapão. Foram acertados a data de
início do projeto, refinamento da metodologia
a ser aplicada, conjunto de imagens a serem
baixadas, estruturação de banco de dados,
entre outros. Como parte integrante do
projeto, os pesquisadores Marcos Adami e
Igor da Silva Narvaes representaram o CRA.

Lançamento do Projeto da Orgnização
Internacional de Madeiras Tropicais OIMT
Por indicação do Diretor do INPE, a servidora
Alessandra Gomes participou do encontro de
apresentação
da
proposta
de
projeto
“Sistemas de Monitoramento da Cobertura
Florestal em Países Membros da OIMT em
Mesoamérica”, em Brasília no dia 19 de maio.
A
apresentação
foi
promovida
pela
Organização
Internacional
de
Madeiras
Tropicais – OIMT e contou com a exposição
sobre a aplicação inicial do Cadastro
Ambiental Rural – CAR pelo Diretor Geral do
Serviço
Florestal
Brasileiro.

