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III Workshop Projeto Robin 

A chefe do Centro Regional da Amazônia, 
Alessandra Rodrigues Gomes, esteve entre os 
pesquisadores participantes do III Workshop 

Projeto Robin - Role of biodiversity in climate 
change mitigation, cujo tema foi “a pressão 

sob a floresta e o impacto na biodiversidade a 
partir da ótica de diferentes atores sociais”. O 
projeto, financiado pela Comunidade Europeia 

e que tem participação de 12 países das 
Américas e Europa, busca avaliar o potencial 

das florestas tropicais para amenizar as 
mudanças climáticas e contribuir na promoção 
de serviços ecossistêmicos. O evento foi 

realizado em 3 de agosto, na sede da 
Embrapa Amazônia Oriental, em Belém. 

 

Representantes da JICA visitam o CRA  

Representantes da Agência de Cooperação 
Internacional do Japão/Japan International 

Cooperantion Agency (JICA) estiveram em 
Belém no último dia 6 de agosto e visitaram o 

Centro Regional da Amazônia para saber mais 
da missão do órgão, que atua no 
monitoramento da floresta amazônica, 

desenvolvendo técnicas e tecnologias de 
monitoramento de florestas tropicais, além de 

manter e difundir geotecnologia de 
monitoramento orbital de florestas tropicais. 
Os professores foram recebidos pelo consultor 

internacional César Diniz, que além de 
apresentar as dependências do CRA abordou 

noções de sensoriamento remoto e a forma 
como se trabalham as tecnologias 
desenvolvidas na base física do INPE 

localizada em Belém. A JICA é parceira do 
INPE/CRA, como na realização do Curso 

Internacional de Treinamento de 
Monitoramento de Florestas Tropicais.

Confraternização 

No dia 7 de agosto a chefe do CRA, 

Alessandra Rodrigues Gomes se reuniu em 
almoço com os colaboradores Jefferson Silva, 

Rodrigo Santos 
(OTCA), Keyla 
Aragão (FAO) e 

com os 
consultores 

internacionais Carlos da Costa, Amelie 
Arquero, João Felipe Kneipp e Bianca 
Marcuartú, cuja pauta foi o Projeto 

Capacitree. O lançamento ocorreu 
posteriormente, no dia 31, no auditório do 

Centro Regional da Amazônia. 

Programa de Treinamento de Processo 

Administrativo Disciplinar 

De 17 a 21 de agosto a chefe do CRA, 
Alessandra Rodrigues Gomes este no INPE em 

São José dos Campos participando do 
Programa de Treinamento de Processo 
Administrativo Disciplinar, que teve como 

instrutor o Analista de Finanças e Controle da 
Controladoria Geral da União, Jorge Luiz 

Branco Aguiar. O curso foi destinado a 
servidores que podem integrar Comissões de 
Sindicância. 

CRA e FAO realizam nova capacitação 

O Centro Regional da Amazônia em parceria com a Organização das 

Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) realizou de 17 a 
28 de agosto, o curso de Capacitação de Monitoramento das Florestas 
Tropicais utilizando a metodologia PRODES, desenvolvida pelo INPE. A 

capacitação foi ministrada pelas consultoras internacionais Amelie 
Arquero e Bianca Marcuartú e contou com 15 participantes atores da 

gestão ambiental do Paraguai, Guatemala, Honduras, República 
Dominicana, além do Brasil.  



 

 

Conselheiro da Embaixada da França no 

Brasil conhece o CRA 

O Conselheiro para Ciência e Tecnologia da 

Embaixada da França no Brasil, Dr. Philippe 
Martineau esteve em Belém para missão 
oficial nos dias 24 e 25 de agosto. No primeiro 

dia, se reuniu no CRA, com a chefe 
Alessandra Rodrigues Gomes, que além de 

apresentar as dependências, aproveitou para 
abordar sobre a missão do órgão, que atua no 
monitoramento da floresta amazônica, 

desenvolvendo técnicas e tecnologias de 
monitoramento de florestas tropicais e 

mantendo e difundindo geotecnologia de 
monitoramento orbital de florestas tropicais. 

Representantes da SEMAS visitam o CRA    

O Secretário de Estado de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, Luiz Fernandes Rocha e 
outros diretores da 
SEMAS do Pará, 

visitaram o CRA no 
dia 27 de agosto. Na 

ocasião foram 
recebidos pela chefe 
Alessandra Rodrigues 

Gomes. A passagem 
foi para conhecer a estrutura do centro e 

saber mais de questões técnicas sobre dados 
dos projetos nele desenvolvidos.  

Projeto Capacitree é lançado oficialmente em Belém 

O Projeto de Capacitação em Monitoramento de Florestas por Satélite – Capacitree foi oficialmente 

lançado no dia 31 de agosto, no auditório do Centro Regional da Amazônia. O projeto inovador 
transformou em vídeo-aulas cursos de capacitação já realizados pelo CRA desde 2010 e que até o 

momento qualificou mais de 300 técnicos de países 

da América Latina, Ásia e África, a partir das 
tecnologias de mapeamento e monitoramento com o 

Sistema TerraAmazon, desenvolvido pelo INPE. A 
geração de vídeo-aulas foi financiada pelo Banco de 
Desenvolvimento da América Latina (CAF) com o 

apoio administrativo da Fundação de Ciência, 
Aplicações e Tecnologia Espaciais (FUNCATE). Na 

ocasião o nome Capacitree foi lançado oficialmente. 
Estiveram no lançamento representantes de órgãos e 
instituições como Embrapa Amazônia Oriental, 

Instituto Nacional de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio, Superintendência de Desenvolvimento da 

Amazônia (SUDAM), Fundação de Amparo e 
Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM) e do Instituto 
de Geociências da Universidade Federal do Pará (UFPA), entre outros convidados. 

Curso Internacional de Monitoramento de Florestas 

Teve início no dia 31 de agosto, no Centro Regional da Amazônia (CRA), o Curso Internacional de 
Monitoramento de Florestas – Projeto TerraClass, realizado pela Organização do Tratado de 

Cooperação Amazônica (OTCA). Este é o segundo curso em que é utilizada a metodologia de Uso e 
Cobertura do Solo, com introdução também aos conceitos de Radar. Desta vez o CRA capacita até 

o dia 11 de setembro, 11 técnicos vindos da Colômbia, Equador, Guiana e Suriname. A formação 
faz parte do Projeto Monitoramento da Cobertura Florestal Amazônica, executado pela OTCA em 
parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), através do 

Fundo Amazônia. O curso é ministrado todo em inglês pelos consultores internacionais Bianca 
Chaves Marcuartú e João Felipe Kneipp. 

 


