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Para se programar…


Reunião em Santarém sobre as pesquisas de campo

Entre 08 e 12 de julho de 2019, em Santarém-PA, acontecerá uma reunião
do projeto ODYSSEA e o INCT ODISSEIA, com o objetivo de compilar e analisar os
dados sobre as pesquisas de campo realizadas pelos pesquisadores comunitários de
Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos. Os estudos foram desenvolvidos entre
março e maio do ano em curso e cerca de 540 questionários foram aplicados.



Seminário de integração ODYSSEA

Nos dias 19 e 20 de agosto de 2019 acontecerá uma reunião em Brasília como
objetivo principal propor um observatório piloto até o final do projeto, segundo os
primeiros resultados obtidos em Santarém durante a última campanha de dados e
as expectativas dos sindicatos rurais, afim de descobrir como podemos reunir os
dados sociais, ambientais e dos satélites em uma plataforma numérica, e como ela
poderia ser usada pelos atores?



Prêmios de Empreendedorismo Consciente 2019

Os Prêmios Professor Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo
Consciente são considerados as maiores premiações em valor pecuniário da
América Latina. Além do prêmio em dinheiro, o vencedor pode ter o seu projeto
contratado por uma das Agências de Desenvolvimento/Fundações de Amparo à
Pesquisa da Região Norte. O prazo para inscrição é até 02/09/2019.

Zoom


Sessão especial ODYSSEA na 2ª conferência austríaca
sobre os Recursos Internacionais

Quais são os recursos necessários para uma transformação sócio-ecológica? Esse foi
o tema da 2ª conferência sobre os Recursos Internacionais na Universidade de
Innsbruck (UIBK/Áustria), entre 28 de fevereiro e 2 de março de 2018. Nove
pesquisadores do projeto ODYSSEA, vindo da Universidade de Rennes-UR2, da
Universidade de São Paulo-USP e da Universidade de Innsbruck-UIBK coorganizaram uma sessão especial, sobre a BR-163, estrada transamazônica norte-sul
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que concentra partes dos locais de estudo do projeto ODYSSEA, para discutir da
integração entre os resultados dos WP3 (“Dinâmica ambiental: observação e
compreensão”) e WP4 (“Vulnerabilidade, capacidade adaptativa e governança
relacionada a mudanças ambientais”). Essa sessão, em 6 apresentações,
representou uma boa oportunidade para trocar experiências de pesquisa
relacionadas a mudanças climáticas, dinâmicas agrícolas e esforços para conter o
desmatamento. Os deliverables (D4.3 & D3.4) resultantes desse encontro
encontram-se disponíveis no seguinte link.

Junho em foco
Eventos
Fórum Internacional sobre a Amazônia (II FIA)
No dia 06 de junho de 2019, o projeto ODYSSEA e o INCT ODISSEIA marcaram presen
ça no II FIA com uma roda de conversa intitulada “Apostando numa ciência cidadã:
os desafios em construir um observatório socioambiental em Santarém junto com a
sociedade”. A mesa foi moderada pela Gabriela Litre (CDS/UnB) e, dentre os
palestrantes, foram os convidados especiais a Ione Nakamura, Promotora de Justiça
do Ministério Público do Pará e o Sr Peixe Pau, Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores rurais de Santarém, além da Emilie Coudel (Cirad), da Stéphanie
Nasuti (CDS/UnB) e do Carlos Passos (CDS/UnB). Representando também os
projetos, as doutorandas Tienne Barbosa e Marie Opplert, sob orientação de JeanFrançois Tourrand, apresentaram no Fórum o trabalho “Uso Coletivo/Comunitário
da Terra na Amazônia frente ao Dilema dos Campos Naturais".

Encontro interinstitucional tríplice fronteira (Brasil - Colômbia - Peru)
Entre 03 e 04 de Junho de 2019, em Manaus-AM, e nos dias 5 e 6 de Junho de 2019,
em Tabatinga-AM/Leticia (Colômbia), o Emmanuel Roux do IRD/ Fiocruz participou
do encontro interinstitucional tríplice (fronteira Brasil - Colômbia - Peru) sobre a
temática “Clima e Saúde: Experiências em fronteiras multiculturais”. O principal
objetivo foi promover um encontro acadêmico-científico e interinstitucional para
compartilhar informações sobre as trajetórias de pesquisa em temas de saúde
nessas regiões de fronteira. Com uma perspectiva interdisciplinar e intercultural,
pretendeu-se avançar e dinamizar as áreas estratégicas de saúde, para
alinhar esforços conjuntos de cooperação internacional, contemplando,
principalmente, a zona fronteiriça entre Brasil e Colômbia.

World Forum on Climate Justice: Changing the narrative
Entre os dias 19 e 21 de junho, a Gabriela Litre (CDS/UnB) fará duas apresentações
no Fórum Mundial de Justiça Climática na Universidade de Glasgow, Escócia: “Low
carbon agriculture, women empowerment and the social inclusion of youngsters:
Catalysers of climate justice in vulnerable areas of Brazil” e “Deciding in the dark:
Public information gaps and the limits to the application of the nexus approach in
semiarid Brazil”.

Secondments a serem realizados
Ana Cabral- ISA > Embrapa Amazônia Oriental _WP3_de 15 a 31 de maio 2019:
participação no trabalho de campo do Projeto Funcacau, que consiste no
mapeamento participativo das áreas de cacau no estado do Pará por meio de
imagem de satélite e indicações de pontos GPS. O estudo será realizado em áreas de
cacau dos municípios de Tucumã, Canaã dos Carajás e São Felix do Xingu.

Ana Cabral- ISA > Embrapa Solos_WP3_de 01 a 16 de junho 2019: continuação do
trabalho que envolve a combinação de um indicador de Integridade Ecossistêmica
obtido com produtos MODIS e métricas de paisagem visando a identificação de
vários níveis de fragmentação na Amazônia Legal.
Damien Arvor- CNRS > Embrapa Macapá_WP3_ de 24 de maio a 22 de junho de
2019: Capacitação em Macapá, Amapá, sobre o processamento de informação
espacial com R junto com a Julie Betbeder e Lilian Blanc do CIRAD, e o Pierre
Couteron do IRD.
Danielle Mitja –IRD > Universidade Federal Rural da Amazônia
(UFRA)_WP2/WP3_de 31 de maio até 29 de julho de 2019: trabalho sobre a
repartiçaõ espacial das palmeiras de babaçu no campo e com a ajuda de um drone
do dia 31/05 até 15/07. Um curso no campo será organizado para os estudantes de
mestrado da UFRA/Museo Goeldi em Benfica e depois em Belém do dia 16/07 até o
29/07.
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Eric Delaitre-IRD > UFRA_WP2/WP3_de 31 de maio até 08 de julho de 2019:
trabalho sobre a repartiçaõ espacial das palmeiras de babaçu no campo e com ajuda
de um drone em Benfica- Pará.
Olliver Tamarin- UG > Universidade Federal do Pará (UFPA)_WP3_ de 02 de junho
até 02 de julho de 2019: teste e implementação de um laboratório móvel em
construção para a detecção de biomoléculas no meio líquido. Estudo da influencia
do meio-ambiente do teste sobre o desempenho de sensor de transdução acústico.

Lembretes
Em suas publicações, quando pertinente, lembrar de indicar o apoio do projeto
Odyssea e/ou INCT Odisseia. Sugestões de redação:
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