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Congresso de Agrometeorologia – Participação do CRA 

Do dia 02 a 06 de setembro ocorreu em Belém o XVIII Congresso 
Brasileiro de Agrometeorologia, e no CRA foi realizado o 

minicurso de “Sensoriamento remoto aplicado à agricultura” 
ministrado pelo colaborador Luis Sadeck que explicou como 
utilizar o software TerraView para iniciantes nas Geotecnologias. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Mesa redonda 

 
Dentro do Congresso Brasileiro de Agrometeorologia o CRA-

INPE também esteve presente na mesa redonda 
“Sensoriamento remoto aplicado a agricultura” e 
“Geotecnologias aplicadas à agricultura”. O Dr. Marcos Adami 

apresentou métodos para a integração de dados de 
sensoriamento remoto com modelos de estimativas de 

produtividade agrícola.  
 
 

 
 

Viagem a Manaus do Pesquisador Dr. Leonardo Sá 

De 10 a 21 de setembro o pesquisador do INPE-CRA, Dr. Leonardo Sá, estará em Manaus – AM 

para ministrar a primeira parte do curso de “Elementos de Micrometeorologia” no Programa de 

Pós-Graduação em Clima e Ambiente - CLIAMB do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – 

INPA. Na oportunidade o Dr. Leonardo também participará da elaboração de artigos científicos, 

discutirá aspectos da qualidade dos dados da torre meteorológica instalada no sítio experimental 

de Uatumã (Projeto ATTO) e orientará alunos de mestrado e doutorado do Programa CLIAMB. 

 

 

 



 

 

Oficina SIPAM 

O CRA participou a convite da Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente, do Ministério Público do Estado e do Centro Regional 

do Sistema de Proteção da Amazônia da Oficina de Consolidação 

do Plano Integrado de Monitoramento e Fiscalização das Áreas 

Protegidas do Estado do Pará. A oficina aconteceu no auditório 

do SIPAM nos dias 04 e 05 de setembro. O evento teve como 

objetivo aperfeiçoar e consolidar o trabalho iniciado em julho 

que trouxe uma gama de insumos técnicos que deverão compor 

o plano, respeitadas as competências, potencialidades e 

limitações de cada membro do arranjo institucional para a 

governança das Áreas Protegidas do Estado. O Centro foi representado pela Dr. Alessandra Gomes 

nos dois dias do evento. 

 

Aniversariantes do mês de Setembro  

 Rodrigo Rafael – 04/09 

 Emily Dias – 12/09 

 Magda Miranda – 20/09 

 Alana Kasahara – 21/09 

 Cesar Diniz – 23/09 

 Rodrigo Santos – 27/09 

 

Admissões  

 Tamires Lisbôa 

 

 

 

 

 

 

 

Próximas atividades - Agenda CRA 

 Reunião ICMBIO/Brasília 

 Evento PPCDam – Porto Velho/RO 

 Reunião Programa Municípios Verdes 

 Reunião SECTI sobre Parque de 

Ciência, Tecnologia e Inovação 

 Oficinas CRA 


