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Até logo ODYSSEA !
A reunião de encerramento do projeto ODYSSEA aconteceu na Universidade de Brasília, nos dias 07
e 08 de outubro de 2019: Aprendizagens do projeto ODYSSEA, Observatório de dinâmica
socioambiental na Amazônia. O primeiro dia foi dedicado a uma avaliação dos resultados por work
package e por local de pesquisa (Santarém, Nordeste do Pará, BR-163, Amazonas, Amapá) entre
pesquisadores do projeto, concluindo com um café mundial para uma autoavaliação do projeto e
trabalho em grupo sobre as perspectivas. No dia 08, um encerramento institucional reuniu
representantes das Embaixadas da França e de Portugal, da AFD e da delegação da União Europeia
no Brasil com atores da sociedade civil de todos os estados da Amazônia legal (sindicatos rurais,
serviços municipais, fundações, ONGs, universidades) e pesquisadores em torno de uma questão
principal "Como mobilizar a ciência para responder aos desafios das sociedades na Amazônia? ».
Nas mesas redondas, atores sociais debateram como nossas pesquisas podem contribuir aos
desafios que o observátorio terá a enfrentar.

Outros eventos.


I Encontro Internacional da Rede Interdisciplinar de Pesquisa e Diálogos no Sul
Global

A divulgação da segunda circular do I Encontro Internacional da rede interdisciplinar de pesquisa e
diálogos no sul global – rede integrasul e I Colóquio Interdisciplinar de integração no sul global
“territórios, ambientes, saberes, educação e políticas públicas”. Seria oportuno dar destaque na
chamada da divulgação que será possível a participação remota no evento. O documento de
divulgação se encontra aqui.


Conferência South America Water from Space II

A primeira conferência " Conference South America Water from Space " (após uma conferência
introdutória no Rio de Janeiro em 2016) foi realizada em Santiago, Chile, de 26 a 28 de março de
2018. A conferência de 2019 "South America Water from Space II" foi realizada em Manaus, no
Amazonas, Brasil, de dia 4 a 7 de novembro, e foi organizada principalmente pela CPRM, o IRD, o
CNES e a UEA.

Zoom


Oficina de trabalho: observatórios e plataformas: perspectivas para
ODYSSEA/ODISSEIA

Como garantir a utilidade dos resultados da plataforma ODISSEIA/ODYSSEA para atores sociais? Isso
foi a pergunta debatida na oficina de trabalho dos dias 19 e 20 de Agosto de 2019. Esse evento
contou com a participação de pesquisadores integrantes do INCT ODISSEIA/ ODYSSEA vindos de
diversas instituições, como a UnB, a UFPA, o CIRAD e a Embrapa. Essa oficina teve como objetivos a
apresentação da plataforma em construção do INCT ODISSEIA/ODYSSEA, a troca de experiências
com representantes de outras plataformas já existentes e operantes, e a discussão de temas
relevantes para a construção e funcionalidade da plataforma digital do Observatório
ODISSEIA/ODYSSEA. Foram debatidos principalmente a apropriação do Observatório
ODISSEIA/ODYSSEA pelos atores envolvidos, possíveis estratégias para integrar as experiências do
INCT ODISSEIA/ ODYSSEA em diferentes biomas, e governança dos dados da plataforma digital. A

https://hydrologyfromspace.
org/

oficina encerrou com a definição de uma agenda de ações e compromissos possíveis para a
continuidade da construção do Observatório INCT ODISSEIA/ ODYSSEA.


Encontro ODYSSEA/INCT ODISSEIA Santarém - Avaliação participativa dos
resultados preliminares da campanha de coleta de dados junto a pesquisadores
comunitários.

Para analisar e sistematizar os dados coletado no planalto de Santarém pelos jovens pesquisadores
entre abril e junho deste ano, foram organizados dois eventos (8 a 12 de Julho e 29 a 31 de Outubro)
para debater com os jovens e as diretorias os primeiros resultados. Ambos eventos contaram com a
participação dos 18 jovens pesquisadores comunitários que aplicaram os questionários em campo,
dos presidentes e secretária geral dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, agricultores e
agricultoras familiares de Santarém, Mojuí dos Campos e Belterra, de 10 pesquisadores da rede
ODYSSEA/ODISSEIA e da facilitadora Denise Lima. Os primeiros resultados da pesquisa foram
apresentados por temas (produção da agricultura familiar, situação fundiária, impactos percebidos
de agrotóxico, agroecologia, entre outros) e discutidos em conjunto com todos os participantes. A
partir dessas discussões foram levantadas hipóteses, caminhos para futura análise dos dados e
possíveis estratégias, canais para a comunicação e divulgação da pesquisa e um planejamento das
ações para 2020 a continuar no âmbito do INCT ODISSEIA.

Novembro em foco
Secondments a serem realizados
Jean-François Tourrand_CIRAD > Embrapa Amazônia Oriental_WP2_22 de setembro a 18 de
dezembro de 2019: o objetivo será acompanhar a tese de Vania Vaz, em particular a permanência
sociocultural dos migrantes nos locais de Paragominas, do Sul do Pará e da Transamazônica. O
objetivo será também avançar sobre as teses de Tienne Barbosa e de Marie Opplert sobre as várzeas
/ pastagens da Ilha de Marajó, percebida como um bem comum.
Danielle Mitja_ IRD > Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA)_WP3_05 de outubro a 06
de novembro de 2019: o objetivo é a participação na reunião ODYSSEA, e trabalho de campo.
Supervisão de estudantes com os parceiros da UFRA.
Frédérique Seyler_ IRD > Universidade de Brasília (UnB)_WP3_26 de outubro a 15 de novembro
de 2019: o objetivo é a participação a conferência “South America Water from Space II” em
Manaus e o fortalecimento de colaboração.
Marie-Paule Bonnet_ IRD > Universidade de Brasília (UnB)_WP3_09 a 24 de novembro de 2019:
o objetivo será realizar um trabalho e campo no âmbito do projeto BONDS “Balancing biodiversity
conservation with development in Amazon wetlands” na Amazônia e reuniões de trabalho na UnB
para elaboração dos relatórios finais ODYSSEA.
Thibault Catry_ IRD > Universidade de Brasília (UnB)_WP3_ 16 de outubro a 07 de novembro de
2019: o objetivo será realizar um trabalho de campo no âmbito do projeto APUREZA e o
fortalecimento de colaboração.

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


This project leading to this application has received funding from the European Union’s Horizon 2020
Research and innovation programme ODYSSEA under the Marie Skłodowska- Curie grant agreement
Nº 691053.



This article is part of the research activities of the project INCT nº 16- 2014 ODISSEIA, with funding
from CNPq/Capes/FAPDF. Este artigo se insere no âmbito das atividades de pesquisa do projeto INCT
nº 16- 2014 ODISSEIA, com financiamento CNPq/Capes/FAPDF.

Últimas publicações

!!
Antes da sua missão, mande
notícias sobre o que você vai
fazer

The socio-ecological Nexus+ approach used by the Brazilian Research Network on Global Climate Change;
Moacyr Araujo, Jean Ometto, Saulo Rodrigues Filho, Marcel Bursztyn, Diego P Lindoso, Gabriela Litre, Larisa
Gaivizzo, Julia L Ferreira, Rafael M Reis, Eduardo Assad , Current Opinion in Environmental Sustainability,
Volume 39, August 2019, Pages 62-70

Vincent Dubreuil, Beatriz Funatsu, L´Amazonie en surchauffe; Revue de presse Sciences Ouest,
Octobre 2019
Carmenta Rachel, Emilie Coudel, e Angela M. Steward. Forbidden fire: Does criminalising fire
hinder conservation efforts in swidden landscapes of the Brazilian Amazon? The Geographical
Journal 185.1 (2019): 23-37

!!
Mandar para Marina suas
últimas publicações
relacionadas aos projetos

Von Martin Coy, Tobias Töpfer et Zirkl, Frank. Brasilianische Stadt-Land-Verhält-nisse im Zeichen
des Agrobusiness. Das Fallbeispiel Sinop (Nord-Mato Grosso), 2019, UIBK.ac.at.
O Observatório brasileiro do Clima e da Saúde (Fiocruz) publicou uma nota sobre o impacto das
fumaças dos fogos de florestas sobre a saúde das crianças no link seguinte:
https://climaesaude.icict.fiocruz.br/sites/climaesaude.icict.fiocruz.br/files/informe_observatorio_
queimadas.pdf
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