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Simpósio UEPA – Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável 

 Colaboradores, bolsistas e estagiários do Centro Regional da 
Amazônia participaram entre os 19 a 21 de novembro do 

II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na 
Amazônia na Universidade do Estado do Pará – UEPA. O evento 
teve como tema as Politicas Publicas e Desenvolvimento 

sustentável objetivando “ampliar as discussões acerca das 
políticas públicas que vissem contribuir para a promoção do 

desenvolvimento sustentável da Amazônia, pois as ações dos 
diversos atores sociais precisam ser refletidas na perspectiva da 
realidade atual” informou o coordenador do evento. Os 

colaboradores do CRA participaram do evento através da 
submissão de trabalhos acadêmicos que foram apresentados na 

modalidade pôster, na UEPA, em Belém/PA. 

Reunião INPE e FAO 

 A Chefe do Centro Regional da Amazônia, Dra. Alessandra 
Gomes, participou durante a ultima semana de novembro de 

reunião com pesquisadores da Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura – FAO em Roma, Itália. A 
reunião teve como intuito estabelecer diretrizes quanto aos 

diversos projetos que estão sendo articulados entre INPE e FAO 
financiados pela COMIFAC (Comissão de Florestas da África 

Central), BMU (Ministério do Meio Ambiente, Proteção à 
Natureza e Segurança Nuclear - Alemanha) e BNDES (Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Dra. Thelma 

Krug e o Sr. Claudio Almeida também acompanharam estas 
reuniões para auxiliar nos direcionamentos da cooperação internacional do INPE com a FAO.  A 

Dra. Alessandra Gomes participou na condição de Coordenadora do Projeto de Capacitação 
Internacional, desenvolvido pelo INPE-CRA, definindo e planejando ações acerca de questões 
técnicas dos futuros projetos.  

Reunião IBAMA  

 Nos dias 26 e 27 de novembro o IBAMA realizou no CRA uma 

reunião preparatória de planejamento das ações de fiscalização 

para 2014 com seus servidores diretamente ligados às 

atividades de fiscalização ambiental. Na oportunidade a 

colaboradora do CRA, Dra. Janaina Maia, fez uma breve 

apresentação sobre o DETER-B, explicando a importância do 

projeto no contexto do monitoramento “quase real” e a 

diferença entre os dados DETER e DETER-B. 

 



 

Oficina CRA 

Dando continuidade as oficinas internas do Centro Regional da Amazônia no dia 22 de novembro o 

bolsista e Msc. Diogo Santos apresentou seu trabalho com o titulo “Mapeamento de ambiente da 

Planície Costeira de Soure (Ilha do Marajó) a partir de imagens Ikonos: Uma abordagem de 

classificação orientada a objeto" para os colaboradores do Centro. As oficinas seguem durante o 

mês de dezembro.  

Curso LIDAR 

O CRA foi sede do Curso sobre software FUSION, utilizado 

para trabalhar  dados LIDAR. O curso foi realizado na 

semana de 18 a 22 de novembro e é uma colaboração 

técnico-cientifica entre Embrapa Monitoramento por 

Satélite através do projeto Paisagens Sustentáveis, Serviço 

Florestal Brasileiro - SFE e INPE/CRA, que tem como 

objetivo comum o desenvolvimento de pesquisas na área 

de mapeamento de exploração seletiva de madeira e o 

cruzamento de dados de campo com dados LIDAR (Light 

Detection and Ranging). Essa colaboração já havia 

propiciado a oferta de um curso com técnicos do CRA para técnicos do SFB e parceiros em Brasília 

onde foi apresentada a metodologia para detecção de áreas de exploração seletiva de madeira. 

Agora, em contra partida, o Projeto Paisagens Sustentáveis ofereceu este curso, onde os 

instrutores, Brent Mitchell e Jess Clark, são especialistas em Sensoriamento Remoto do Serviço 

Florestal dos Estados Unidos (USFS – United States Forest Service) e os participantes selecionados 

foram de instituições parceiras, nacionais e internacionais. 

Próximas atividades - Agenda CRA 

 Oficinas CRA 

 Seminário Final TCTP 

 Reunião Projeto Queimadas 

 Finalização Campo INPE/CRA e IBAMA 

 Minicurso PPBio 

 REDD+ for Guyana Shield – Macapá/AP 

 Festa de confraternização 

 Reunião Direção 


