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Latin American Remote Sensing Week – LARS 2013 

 Nos dias 23, 24 e 25 de outubro ocorreu no Centro de Extensão 
da Pontificia Universidade do Chile, em Santiago, o Latin 

American Remote Sensing Week – LARS 2013. No evento os 
participantes tiveram a oportunidade de assistir a oficinas de 
técnicas de aquisição de dados, de aplicações de observação da 

Terra, novos métodos de tratamento de imagens, infraestrutura 
de dados espaciais, entre outras. O evento propiciou uma 

oportunidade para que especialistas, principalmente da América 
Latina, apresentassem estudos científicos, desenvolvimento 
tecnológico e processos metodológicos, avançando na difusão 

do conhecimento e da colaboração internacional. O INPE como difusor de conhecimento na área 
participou do evento com artigos produzidos por seus colaboradores. Estiveram presentes e 

representando o INPE-CRA os senhores Cesar Diniz, Carlos Mesia, Nelton Luz e Douglas Moraes. 

Reunião INPE-CRA/OTCA - Brasília 

 Nos dias 22 e 23 de outubro a chefe do Centro Regional da Amazônia, Dra. Alessandra Gomes, 
esteve em Brasília representando o Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Leonel 

Perondi, na reunião do Comitê Diretivo do Projeto “Monitoramento da Cobertura Florestal na 
Região Amazônica”. A reunião também tinha como objetivo discutir os principais aspectos técnicos 
relacionados com o desembolso dos recursos do Fundo Amazônia aprovados para a OTCA pelo 

BNDES. Tal colaboração visa dar continuidade, com a segunda fase do projeto de monitoramento, 
com novas abordagens e uma maior interação com pesquisadores e universidades.  Alguns 

aspectos para a reunião em Paramaribo, em novembro, também foram discutidas. 

Oficinas CRA 

O CRA mantem um calendário de oficinas internas onde seus 

colaboradores semanalmente ministram oficinas, de acordo 

com suas áreas de estudo ou interesse, para os colegas de 

trabalho. O intuito das oficinas é disseminar conhecimentos de 

diversas áreas para todos os colaboradores e, dessa forma, 

agregar a valor a equipe. Seguindo esse principio, os 

estagiários do Projeto TerraClass, Diego Moraes e Joelma 

Costa, ministraram no dia 08 de outubro a oficina “A Água 

Como Meio de Propagação de Doenças no Meio Urbano”. Já no 

dia 30 de outubro o servidor Alexandre Rocha ministrou a 

oficina “Elaboração de Resumos Acadêmicos” que teve foco nas produções acadêmicas realizadas 

pelos colaboradores do CRA para participação em congressos, simpósios, etc.  

 

 

 



 

Visitantes Estrangeiros do IRD e da Universidade de Humboldt  

O Centro Regional da Amazônia recebeu durante duas semanas 

visitantes internacionais do IRD (Guiana Francesa) e da 

Universidade de Humboldt (Berlin/Alemanha). Os franceses 

Jerôme Leve e Adrien Moiret vieram atuar em colaboração no 

projeto OSE Guyamapa para finalização do mapeamento de uso 

e cobertura da terra, entendendo a metodologia utilizada para o 

mapeamento das áreas de florestas.  Este trabalho foi 

acompanhado pelo  consultor Cesar Diniz, pelo bolsista Cesar 

Augusto e pela estagiária Alana neves. O doutorando Philippe 

Rufin interagiu com o Dr Marcos Adami para entender melhor a 

metodologia do projeto TerraClass. Durante a estadia, os pesquisadores fizeram uma 

apresentação, dentro do Ciclo de Oficinas do CRA, sobre o trabalho desenvolvido em suas 

instituições.  

Workshop GIZ – São José dos Campos 

Nos dias 31 de outubro e 01 de novembro, aconteceu em São José dos Campos um workshop 

organizado pela GIZ/Brasil para diversos países com projetos em parceria com a mesma na área 

de monitoramento de florestas. Durante os dois dias de evento foram apresentados as politicas de 

controle e prevenção de desmatamento, o sistema de monitoramento de deflorestação do INPE e 

projetos de cooperação entre a GIZ e países com florestas tropicais. Além disso, foi discutido o 

projeto “Monitoramento do Desmatamento, Exploração Madeireira e Mudanças no Uso do Solo da 

Floresta Amazônica” e os resultados do projeto no Suriname e Peru. A Chefe do Centro Regional da 

Amazônia do INPE, Dra. Alessandra Gomes, participou do evento representando e abordando a 

questão da capacitação internacional, desenvolvida no INPE-CRA.  

  


