
 

 

 

 

 

 

Paisagens Ecoeficientes na Amazônia 

Os pesquisadores do CRA/INPE, Marcos Adami e Igor Narvaes 

reuniram-se no CRA dia 4 de abril, com os pesquisadores da 

Embrapa Amazônia Oriental, Lucas Mazzei e Joyce Magno e do 

CIRAD, Renné Poccard e François Laurent. O encontro tratou 

do monitoramento feito pelos representantes da Embrapa e do 

CIRAD, de paisagens via sensoriamento remoto e técnicas de 

geoprocessamento, tendo como estudo de caso o município de 

Paragominas, no Pará. Aos representantes do CRA/INPE coube 

elencar os projetos de monitoramento da dinâmica da 

paisagem, utilizando dados dos programas de monitoramento 

DETER-B e TerraClass na região da BR-163 e seus principais resultados. Possíveis cooperações entre as 

instituições também foram pauta. 

I Workshop de Aplicações do LuccME 

Nos dias 6 e 7 no INPE em São José dos Campos, foi realizado o I 

Workshop de Aplicações do LuccME. O LuccME é uma ferramenta para 

modelagem de uso da terra espacialmente explícita, desenvolvida pelo 

Centro de Ciência do Sistema Terrestre (CCST) do INPE e 

colaboradores, como uma extensão do ambiente de modelagem 

TerraME. O objetivo principal do workshop foi promover o debate 

sobre as possibilidades de aplicações do LuccME, através da discussão de casos de sucesso em diferentes 

escalas - incluindo modelos de desmatamento, expansão da agricultura, desertificação, crescimento urbano 

e outros processos de mudanças de uso e cobertura da terra. A chefe do CRA/INPE, Alessandra Gomes e a 

colaboradora Andrea Coelho participaram do evento. 

Estudantes da UFRA conhecem estrutura e projetos do CRA 

Um grupo de estudantes do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal Rural da Amazônia 

(UFRA) visitou as instalações do CRA/INPE, no dia 7, para conhecer a estrutura e projetos desenvolvidos no 

Centro. A atividade foi proposta pela professora Merilene Costa, dentro da disciplina Monitoramento 

ambiental por satélites. O CRA trabalha para se tornar um centro de referência mundial no monitoramento 

de florestas por satélites. Na ocasião, professora e alunos foram recebidos e acompanhados pelo consultor 

do CRA João Felipe Kneipp. 
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Bolsista do DETER-B conclui curso de Geografia pela UFPA 

A bolsista PIBIC do Projeto DETER-B, Emily Siqueira, concluiu o curso de Geografia pela Universidade 

Federal do Pará, com trabalho apresentado no dia 7, cujo título é “Análise 

da transformação da paisagem a partir da degradação florestal: o caso da 

Rodovia BR-163”. Emily foi orientada pelo professor Christian da Silva e 

coorientada pelo pesquisador do CRA/INPE e coordenador técnico do 

DETER-B, Igor Narvaes. O também pesquisador do CRA/INPE, Marcos 

Adami, integrou a banca de avaliação. 

INPE inicia curso online para monitoramento de florestas 

O projeto Capacitação em Monitoramento de Florestas por Satélite 

(Capacitree) iniciou em abril o treinamento online para profissionais 

interessados em operar tecnologias para combater o desflorestamento. 

Desenvolvido e executado pelo CRA/INPE, em Belém, 

o Capacitree conta com a parceria da Organização do Tratado de 

Cooperação Amazônica (OTCA). O intuito é atender a demanda pela capacitação contínua dos países que 

partilham a Amazônia. No primeiro semestre de 2017 o CRA/INPE e a OTCA disponibilizarão a primeira 

edição a distância do curso “Monitoramento da Floresta Amazônica utilizando o software TerraAmazon”. 

Considerado pelos seus organizadores um curso-piloto, o objetivo é mantê-lo com periodicidade semestral, 

nas línguas inglesa e espanhola. Leia mais. 

  

 
Estudantes acompanham apresentação 
do Consultor do CRA, João Felipe 
Kneipp. 

 
Visita à sala do Projeto DETER-B. 

 
Estudantes de Engenharia Florestal da 
UFRA, acompanhados pela professora 
Merilene Costa visitaram o CRA no dia 
7 de abril. 

http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=4434


 

 

 

 

 

Embaixador da Alemanha visita Centro do INPE na Amazônia 

O Centro Regional da Amazônia recebeu no dia 18 visita do 

embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Witschel. O 

Embaixador, acompanhado do cônsul Paul Steffen, do 

representante da Câmara de Indústria e Comércio Brasil-

Alemanha, Thomas Timm, e do diretor da Germany Trade e 

Invest, Edwin Schuh, esteve em Belém para iniciar cooperações 

nas áreas de ciência e tecnologia, fomentar a atração de 

investimentos, estimular as exportações e importações, 

fortalecer parcerias comerciais com o Estado e incentivar a 

integração política, econômica e cultural. Leia mais. 

Reunião INPE e IBGE 

No dia 24, representantes do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) estiveram no CRA/INPE para reunião cuja pauta, entre 

outros, foi acompanhar o trabalho que vem sendo realizado com 

imagens de radar. A chefia do Centro, Alessandra Gomes, apresentou os 

projetos desenvolvidos e o funcionamento do CRA e em seguida a 

colaboradora do DETER-B, Laís Moreira, apresentou testes com imagens 

de radar Sentinel.  

INPE participa de Experimento Guajará 

Pesquisadores do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), CLSAOR, 

UFPA, UEPA e INPE, irão coletar dados maregráficos e de sensoriamento remoto por satélites de radar 

orbital, além de realizar levantamentos com aeronave equipada com sistema de radar banda X, para um 

projeto financiado pelo CNPQ. O Experimento, denominado “Guajará”, ocorrerá no período de 24 de abril a 

10 de maio e vai testar em uma área piloto, localizada na baia de Guajará, uma série de metodologias que 

possibilitarão o estudo da linha de costa e a dinâmica de bancos de areia na região. Compete ao INPE a 

análise e tratamento de dados das características texturais referentes a variação textural da superfície da 

água na linha de costa. O pesquisador do CRA, Igor Narvaes está na linha de frente dos trabalhos. 

  

http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=4430


 

 

 

 

Gravação de vídeo para a OTCA 

A pedido da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), profissionais de uma produtora de 

vídeo estiveram dia 25 no CRA/INPE, onde realizaram filmagens que irão compor filme que destacará o 

Projeto de Monitoramento da Cobertura Florestal na Região Amazônica e seus resultados. O projeto se 

aproxima de sua última fase e tem o INPE como parceiro, através do Centro Regional da Amazônia, que 

desenvolve cursos nas modalidades presencial e à distância para capacitação de recursos humanos para o 

monitoramento de florestas. Na ocasião, os produtores acompanharam como se dá um curso presencial 

nas instalações do INPE em Belém e também entrevistaram a chefe do CRA, Alessandra Rodrigues Gomes. 

 
 

 
 

 
 

Qualificações de Mestrado 

No dia 11 de abril, a aluna do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da UFPA, Mayara 

Campos, qualificou sua pesquisa de Mestrado nas dependências da Embrapa Amazônia Oriental. Mayara é 

orientada pelo pesquisador do CRA/INPE, Marcos Adami e desenvolve dissertação a partir da “Comparação 

do albedo da palma de óleo com os diferentes usos e cobertura do solo no leste da Amazônia”. A banca foi 

composta pelo também pesquisador do CRA/INPE, Igor Narvaes e pelos professors do PPGCA/UFPA, Breno 

Imbirida e José Cattanio. 

No dia 27, o aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Ambientais da UFPA, Luis Augusto Oliveira Junior, qualificou sua 

pesquisa de mestrado no CRA/INPE, cujo tema é estimativa de 

biomassa e acumulo de carbono pelas vegetações secundárias. Luis é 

orientado pelo pesquisador do CRA/INPE, Marcos Adami e a 

qualificação contou com a presença dos pesquisadores Ima Vieria, Steel 

Silva Vasconcelos e Everaldo Barreiros de Souza.  


