
 

 

 

 

Equipe de Instrutres do INPE/CRA realiza capacitação no Congo e na Itália 

Os instrutores do projeto Capacitree Amelie Arquero, Luís 
Sadeck e César Diniz ministraram mais uma edição do 
Curso Internacional de Monitoramento de Florestas Tropicais 
– metodologia PRODES. Arquero e Sadeck estiveram em 
Brazzaville, na República do Congo, entre os dias 8 e 28 
deste mês, e César desembarcou no dia 12, em Roma, na 
Itália. O INPE, através do CRA, oferece capacitação técnica 
necessária ao monitoramento para REDD por meio de 
parcerias, como com a Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação (FAO).  

Trabalho de Campo em MT 

Entre os dias 30 de agosto e 4 de setembro o pesquisador Marcos Adami realizou trabalho de 
campo no município de Feliz Natal, no Mato Grosso. Todos os polígonos mapeados, através do 
projeto DETER-B, de corte raso ou degradação, foram confirmados, o que confirma a 
excelência do trabalho desenvolvido. 

Projet Amazônia SAR 

No dia 3 de setembro, na sede do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da 
Amazônia (CENSIPAM), em Brasília, ocorreu a reunião do projeto Amazônia SAR, que tem 
como objetivo apoiar a implantação de um sistema de detecção de desmatamento na 
Amazônia com o uso de imagens de radar. Além de representantes do CENSIPAM, do Dr. Igor 
Narvaes do CRA/INPE, participaram representantes do INPE/OBT, IBAMA e do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), que abordaram a forma de capacitação a ser 
realizada pelo INPE, modelos de financiamento do projeto, plano de trabalho, entre outros. 

Reunião técnica no AM 

O pesquisador e chefe substituto do CRA, Marcos Adami, esteve em Manaus no dia 9, 
participando de evento da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), que abordou, entre outros, o desmatamento na Amazônia. A reunião técnica teve como 
tema a “Construção de indicadores de vulnerabilidade para monitoramento das ações de 
adaptação à mudança do clima no Brasil”. Na mesma oportunidade, realizou apresentação dos 
projetos desenvolvidos pelo CRA ao Secretário de Meio Ambiente do Amazonas. 

Encontro de países da OTCA 

A Dra. Alessandra Gomes, chefe do CRA, participou nos dias 17 
e 18, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, do 4º 
Encontro Regional de Salas de Observação dos Países 
Membros da OTCA: Reunião Técnica, no âmbito dos acordos do 
último Comitê Diretivo do Projeto – CDP “Monitoramento da 
Cobertura Florestal na Região Amazônica”/Monitoramento do 
Desmatamento, Exploração Madeireira e as Mudanças no Uso 
da Terra na Floresta Panamazônica – RED PD 029/09.  
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Curso de Monitoramento de Florestas 

De 21 de setembro a 2 de Outubro ministrou-se no 
CRA o 3º Curso Internacional de Monitoramento de 
Florestas - TerraAmazon / Projeto TerraClass / 
Introdução a Radar da Organização do Tratado de 
Cooperação Amazônica (OTCA). A capacitação foi 
em idioma Espanhol e compõe parte do Projeto 
Monitoramento da Cobertura Florestal Amazôni ca 
(Fundo Amazônia-BNDES). Os instrutores foram os 
consultores internacionais Bianca Marcuartú e Carlos 
da Costa e os países membros da OTCA convidados 
foram: Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. 

CRA no 6º SPCA 

No dia 22, Alessandra Rodrigues Gomes participou do 6º Seminário de Perícias de Crimes 
Ambientais (SPCA), promovido pela Polícia Federal, em Brasília, representando o INPE/CRA, 
onde apresentou a palestra "Programas de monitoramento do INPE e Detecção de Exploração 
Seletiva de Madeira na Amazônia”. 

PC&T promove ação Vida Saudável 

O Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá, com apoio do Laboratório Beneficente de Belém, 
através do Programa Saúde na Cidade, da Secretaria de Estado de Saúde, e do Centro 
Regional da Amazônia (CRA/INPE), promoveu no dia 22 a ação Vida Saudável, com o objetivo 
de contribuir à qualidade de vida e bem-estar dos caminhantes do Parque, além de celebrar 
também o Dia da Árvore. 

CRA recebe visita de Embaixada da Noruega 

No dia 24, Alessandra Gomes recebeu nas instalações do 
CRA visita de comitiva da Embaixada da Noruega, que 
prepara a vinda do Casal Real Norueguesa ao Brasil. 
Estiveram presentes o Ministro Conselheiro Jan Dybfest, o 
Segundo Conselheiro Andres Heggernes Ask, a enviada 
especial do Projeto Clima e Floresta, Anahita Yousefi e o 
assessor especial representante do Ministério da 
Educação e Pesquisa Olve Sorensen. Participou também 
o Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Alex 
Souza. 

Cooperação 

Em 25 de setembro, o engenheiro Paulo Carlos do Amaral, da Comissão Brasileira 
Demarcadora de Limites esteve no CRA juntamente com representantes da Comissão da 
Venezuela, para conhecer sobre os projetos desenvolvidos e como pode ser feito um acordo 
de cooperação entre as partes. 

Redes de Capacidades e Reportes 

Alessandra Gomes esteve em Ispra, na Itália entre os dias 28 de setembro e 2 de outubro 
participando reunião da Rede de Capacidades e Reportes para Mitigação na área de Florestas, 
em um Workshop oferecido pela Comunidade Europeia, mais especificamente pelo centro de 
pesquisas JRC (Joint Research Centre). 


