
 

 

 

 

 

 

Experimento Guajará, com participação do INPE, é apresentado à imprensa 

Pesquisadores do CENSIPAM, do CLSAOR - Marinha 

do Brasil, UFPA, UEPA e INPE realizarão coleta de 

dados maregráficos e imageamento de superfície por 

radar orbital no experimento denominado Guajará, 

que faz parte do Projeto Aquaviário, realizado em 

Belém. Uma coletiva de imprensa no dia 8 de maio 

apresentou o experimento e contou com 

representantes dos órgãos envolvidos, entre eles a 

chefe do Centro Regional da Amazônia do INPE, Alessandra Gomes e o pesquisador Igor Narvaes, que 

está na linha de frente dos trabalhos. 

Reuniões no MMA 

A chefe do CRA, Alessandra Gomes esteve em Brasília nos dias 15 e 16 de maio para reuniões no 

Ministério do Meio Ambiente, cujas pautas foram o Plano de Ação para Prevenção e Controle do 

Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) e o Plano de Ação para Prevenção e Controle do 

Desmatamento e das Queimadas no Cerrado (PPCerrado).  Como se sabe as próximas fases dos 

planos terão os mecanismos necessários para se avançar na redução do desmatamento e atingir as 

metas compactuadas no contexto do Acordo de Paris. 

Embaixadora da Noruega visita Centro Regional da Amazônia 

Em visita diplomática ao Pará, a Embaixadora da Noruega no Brasil, Aud Marit Wiig esteve nas 

instalações do CRA no dia 16 de maio. Acompanhada pela Oficial do Programa de Mudanças 

Climáticas, Meio Ambiente e Paz da Embaixada da Noruega, 

Priscilla Santos, a Embaixadora veio a capital paraense para 

discutir sobre as políticas e trabalhos dos governos do 

Estado e da União, bem como os desafios e esforços 

empreendidos no combate ao desflorestamento e proteção 

ao meio ambiente no Estado e na Amazônia. Ambas foram 

recebidas pelos pesquisadores do INPE Marcos Adami e Igor 

Narvaes. A Noruega é um dos países contribuintes do Fundo 

Verde para o Clima das Nações Unidas e também foi o primeiro país contribuinte do Fundo 

Amazônia, iniciativa lançada pelo Brasil em 2008 que, através do BNDES, capta doações para 

investimentos não-reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao 

desmatamento, bem como à promoção da conservação e do uso sustentável das florestas no bioma 

Amazônia. O CRA/INPE é um dos beneficiários. Leia mais.  
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Representantes do Embrace/INPE discutem instalação de torre em Belém 

Representantes do Estudo e Monitoramento do Clima Espacial Brasileiro (Embrace), Clézio de Nardin, 

Inês Batista e Wagner Borges estiveram em Belém dia 22 de maio, onde se reuniram com a chefe do 

CRA, Alessandra Gomes e o chefe-geral da Embrapa Amazônia Oriental, Adriano Venturieri. A 

reunião foi para discussões sobre instalação de uma torre de 27 metros, constituída de nove 

módulos de três metros e uma antena transmissora delta dupla para operação do equipamento DPS. 

A torre será instalada em área nas dependências da Embrapa Amazônia Oriental. 

Agência Brasileira de Cooperação completa 30 anos 

Nesse ano de 2017 a Agência Brasileira de 

Cooperação (ABC) completa 30 anos. A chefe do 

CRA/INPE, Alessandra Gomes esteve no evento 

comemorativo, que ocorreu nos dias 25 e 26 maio, no 

Palácio do Itamaraty, em Brasília. Criada para 

coordenar os programas e projetos brasileiros de 

cooperação técnica, no âmbito da política externa 

brasileira, a ABC é integrada ao Ministério das 

Relações Exteriores (MRE) e trabalha no fortalecimento da cooperação do Brasil para o exterior e na 

coordenação da cooperação técnica do exterior para o Brasil. Ao longo destas três décadas, a ABC 

desenvolveu as suas atividades de cooperação por meio de parcerias estabelecidas com cerca 147 

instituições brasileiras, 29 organismos internacionais e 30 agências de cooperação de países 

desenvolvidos e em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém cooperação, além das 

cooperações bilaterais com os países, que computam 124 nações. 

Participações em bancas 

Dia 12 de maio, Gustavo Francesco Dias, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais 

(PPGCA) da UFPA, realizou seu exame de qualificação para obtenção do título de Mestrado. Gustavo 

desenvolve estudo sobre Modelo de uso e cobertura da terra e o comportamento hidrológico da 

bacia do rio Capim e é orientado pela professora Aline Meiguins e o pesquisador do INPE, Marcos 

Adami integra a banca de avaliação. 

Já no dia 25, Rogério Aguiar, também do PPGCA/UFPA, defendeu sua dissertação de Mestrado. 

Orientado pelo professor Edson José da Rocha, a pesquisa foi intitulada Amazônia: Uma Análise da 

Disponibilidade de Água do Amazonas e contou com Marcos Adami na banca de avaliação. 

No mesmo dia, agora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais da UFRA, Adami 

compôs banca de avaliação da qualificação de Mestrado de Bruno Monteiro Ferreira. Orientado pelo 

professor João Olegário de Carvalho, Bruno desenvolve estudo sobre Alteração florestal e qualidade 

da exploração, a partir de imagens orbitais no município de Paragominas-PA. 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/

