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Durante a pandemia, a equipe do IRD no Brasil se organizou para dar continuidade às

atividades, sempre mantendo as medidas de segurança necessárias para todos.

Seminários

Projeto TRIATLAS

Primeira reunião dos grupos do Nordeste do Brasil
7 de maio de 2020

O projeto da Comissão Europeia "South and Tropical Atlantic ‐

climate‐base marine ecosystem prediction for sustainable

management‐ TRIATLAS" no qual participam Arnaud Bertrand

(IRD/UMR MARBEC) e vários membros do LMI TAPIOCA, reuniu 25

participantes (UFPE, UFRPE, UFRN, IRD), por vídeo‐conferência

para a primeira reunião do projeto. O objetivo desse encontro

virtual foi fazer um balanço das atividades atuais e planejadas do

"grupo" Nordeste do Brasil para melhorar a coerência e estimular

as interações. Estas atividades incluem pesquisas realizadas

especificamente no Nordeste, mas também aquelas realizadas

pelo grupo em outras regiões do Oceano Atlântico. Uma

das realizações deste encontro foi a elaboração de planilhas resumindo as atividades para cada etapa de trabalho do

TRIATLAS. Outro resultado foi a elaboração de uma síntese das atividades desenvolvidas no Nordeste do Brasil,

apresentada oralmente durante a primeira assembleia geral.

A mata atlântica du sudeste durante os períodos glaciares

https://www.nersc.no/project/triatlas


 e suas implicações para o nordeste

A conferência virtual abordou os resultados do projeto TROPICOL (BIOTA‐

FAPESP, FONDATION BNP PARIBAS), coordenado pela Marie‐Pierre Ledru

(IRD/UMR ISEM), que tem por objetivo reconstruir as respostas da Mata

Atlântica ao longos dos ciclos climáticos.

Alguns detalhes da abordagem da palestra: a bacia de Colônia, perto de São

Paulo, mostra uma acumulação de 300 m de sedimentos que registraram circa 5

milhões de anos da evoluçao da mata tropical. Os primeiros resultados cobrem

os ultimos 180.000 anos, ou seja, dois ciclos glacial/interglacial, e mostram a

influência do volume de gelo da Antarctica sobre a composição da mata; a

ocorrência de incêndios durante os glaciares; e como a dinâmica da monção se

instalou progressivamente na região sudeste e as suas implicações para o

Nordeste brasileiro.

Processos naturais e atividades humanas:

Como quantificar os processos de denudação e

de erosão no Brasil a partir de isótopos radioativos
14 de maio de 2020

No seminário apresentado pelo Lionel Siame (CEREGE) que

aconteceu  no  cana l  youtube  da  Un ião  Bras i le i ra  de

Geomorfologia, a questão levantada era a evolução das

paisagens e como mensurar as taxas de denudação e erosão a

partir da técnica que utiliza nuclídeos cosmogênicos. Estes são

isótopos muito raros produzidos no ambiente terrestre como

resultado de bombardeamentos por partículas cósmicas. Este

tipo de estudo pode ser usado como uma referência para medir

os efeitos de distúrbios recentes relacionados às atividades

humanas. A técnica dos nuclídeos cosmogênicos é uma especialidade desenvolvida no CEREGE, em particular graças

ao instrumento nacional ASTER (Accelerator for Earth Sciences, Environment and Risks).

Contribuições dos estudos de proveniência sobre o

entendimento da história geológica do sistema sedimentar

Andes‐Amazônia‐Oceano Atlântico
15 de maio de 2020

O pesquisador Martin Roddaz (UMR GET) ministrou por

vídeo‐conferência, a palestra "Contribuições dos estudos

de proveniência sobre o entendimento da história

geológica do sistema sedimentar Andes‐Amazônia‐Oceano

Atlântico" para alunos e professores do programa de pós‐

graduação em Geologia da Universidade de Brasília (UnB).

Alunos e professores da Universidade Federal do

Amazonas (UFAM), da Universidade Federal do Pará (UFPA)

e da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)

também assistiram à palestra.

Contribuições dos povos indígenas e

comunidades locais à agrobiodiversidade
21 de maio de 2020

A conferência "Contribuições dos povos indígenas e

comunidades locais à agrobiodiversidade" apresentada

pela Laure Emperaire (IRD/UMR PALOC), tinha o objetivo

de demonstrar o papel das populações locais, não apenas

na conservação da biodiversidade, mas principalmente na

produção de diversidade biológica. Seus três principais

pontos se referiam à construção da agrobiodiversidade

https://www.youtube.com/channel/UCwla9vcaZ_Hg70Ztupcy-mg/videos
mailto:%20martin.roddaz@get.omp.eu


como um objeto biológico, mas moldado por escolhas

culturais, os laços entre a diversidade de culturas e o

funcionamento da sociedade, e seu caráter dinâmico, constantemente atualizado pela circulação de plantas e

conhecimentos, assim como pelas inovações das quais é objeto. Tratava‐se também de destacar a diversidade de

atores e os valores que eles sustentam, mas também os conflitos que resultam desta diversidade.

Legenda foto: Um jamarú (Lagenaria siceraria) utilizada como concha. O uso como a espécie cultivada estão em via de desaparecimento no Rio Negro, substituída

pela plástico. Copyright Emperaire/Pacta‐IRD‐Unicamp.

Democracia, autoritarismo, ultraliberalismo.

A reconfiguração da política no Brasil, uma questão internacional

 3 e 4 de junho de 2020

Organizado pela Isabelle Hillenkamp (IRD/UMR CESSMA), Timothée

Narring (CESSMA) e Rodrigo Martins (UFSCAR), esses dois dias de

estudo por vídeo‐conferência, abordaram questões sobre

"Participações e autoritarismo no espaço público", "Autoritarismo:

origens e tempo de adesão" e "Construções políticas do território,

a virada ultraliberal". As apresentações foram seguidas de debates.

Fonte imagem: http://www.newsnet.fr/147634  

2a Reunião anual do Ocean Predict Science Team (OPST‐2)
8 a 11 de junho de 2020

O Ocean Predict é um painel científico que segue o

GODAE OceanView e está associado à Organização

Meteorológica Mundial e à Comissão Oceanográfica

Intergovernamental através do Sistema Global de

Observação dos Oceanos (GOOS). Ele reúne centros

oceanográficos operacionais em todo o mundo em torno

de suas principais questões de pesquisa. O pesquisador

Fabrice Hernandez (UMR LEGOS), co‐Presidente da

equipe de tarefas intercomparação e validação deste

painel, juntamente com o seu parceiro  Clemente Tanajura (UFBA), explica que esta conferência permitiu rever as

ações atuais das várias equipes de tarefas e discutir futuras estratégias da Equipe Ocean Predict Science para os

próximos anos.

A construção social da economia

política da água no Brasil
9 de junho de 2020

Rodrigo Constante Martins, sociólogo,   professor do Departamento de Sociologia e do Programa de Doutorado em

Sociologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), pesquisador convidado do Centre d'études en sciences

sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques‐CESSMA, na Université Paris Diderot, no âmbito de uma

bolsa de mobilidade IRD Sul‐Norte para aprofundar sua pesquisa sobre "A construção social da economia política da

água no Brasil", apresentou seu trabalho, no dia 9 de junho, através de uma oficina por vídeo‐conferência. O

objetivo desta sessão foi apresentar uma interpretação sociológica da experiência brasileira de ressignificação da

água através do reconhecimento do caráter econômico do recurso.

Projeto EOSC-SYNERGY:

Mapeamento batimétrico do Baixo Amazonas

No âmbito do projeto H2020 EOSC‐SYNERGY, Fabien Durand (IRD/UMR LEGOS) e pesquisadores do LAGEQ‐UnB

realizaram um mapeamento batimétrico completo da porção do estuário do rio Amazonas. A abordagem consistiu

em digitalizar manualmente mais de 450.000 pontos de sondagem coletados pela Marinha do Brasil nas últimas duas

http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1491
https://www.godae-oceanview.org/outreach/meetings-workshops/annual-science-team-meetings/opst-2-online/
http://www.cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1495


décadas. Este é um esforço inédito que originou um mapa de resolução muito fina da geometria do leito do rio,

cobrindo os 800 km de seu estuário entre Óbidos e Macapá, tanto em seu curso principal quanto em seus diversos

braços no delta do terminal. Embora o mapeamento não possa explicar as alterações morfológicas ocorridas durante

o período pesquisado, ele permitirá, no entanto, a implementação de modelagem hidrodinâmica de alta resolução

em todo o percurso continente‐oceano. Graças a esta modelagem, as equipes do projeto EOSC‐SYNERGY serão

capazes de estudar a propagação da maré oceânica desde a foz até o rio e suas interações com as inundações do

rio, em particular durante os eventos de inundação que afetam cronicamente o delta.

Mapa batimétrico do estuário do Amazonas elaborado por digitalização de 450.000 pontos de sondagem, referenciados em metros acima do nível do geoide.

Em azul claro ‐ branco são visíveis as áreas mais profundas do leito do rio, localizadas a mais de 40 metros abaixo do nível do mar.

E nos despedimos de...

Marina Hohl

Marina trabalhou seis anos para o IRD e CIRAD no Brasil como gerente de

projetos. Os dois primeiros anos foram dedicados ao projeto FP7 CLIM‐

AMAZON, e os últimos quatro anos ao projeto multidisciplinar H2020 RISE‐

MSCA ODYSSEA. Suas competências e rigor em seu trabalho garantiram o

sucesso destes dois grandes projetos.

Após dez anos no Brasil, Marina retorna à França, mas quem a conhece

sabe que ela leva um pouco do Brasil consigo. Na França, ela integrará a

equipe do Laboratório de Simbiose Tropical e Mediterrânea (LSTM) do IRD,

em Montpellier, em agosto, como Chefe de projeto.

Nós desejamos a ela, tudo de bom nessa nova etapa!

COVID‐19

Parceiros na linha de frente da luta

Christovam Barcellos, FIOCRUZ

Muitos dos parceiros científicos do IRD, na França e nos países do

Sul, estão na linha de frente do combate à pandemia, através de

ações de pesquisa concertadas, no campo e em apoio à tomada de

decisões públicas. Perfil, realizado com a representação do Brasil,

de uma personalidade emblemática entre nossos parceiros.

Christovam Barcellos é geógrafo, especialista em saúde pública e

https://www.eosc-synergy.eu/


doutor em geociências. Pesquisador sênior do Instituto de

Informação e Comunicação em Saúde (ICICT) da Fundação Oswaldo

Cruz (Fiocruz), Rio de Janeiro, e professor da Escola Nacional de

Saúde  Púb l i ca  Se rg i o  A rouça  ( ENSP/F ioc ruz ) ,  r ea l i za

principalmente estudos sobre a relação entre o meio ambiente e

as condições de saúde, particularmente utilizando ferramentas

geomáticas. Parceiro do IRD, ele co‐dirige o Laboratório Misto

Internacional "Sentinela".

"Rede Transfronteiriça Covid‐19": 

Enfrentamento da COVID‐19 em populações ameríndias e

comunidades rurais na tríplice fronteira Colômbia‐Peru‐Brasil

Uma rede foi implentada para o monitoramento e a luta contra a Covid‐19 em populações ameríndias e comunidades

rurais na tríplice fronteira Colômbia‐Peru‐Brasil. O objetivo desta rede é reunir, produzir, compartilhar e divulgar

dados, informações e conhecimentos úteis na luta contra a pandemia entre as populações particularmente

vulneráveis. Um site específico foi criado.

Quatro grupos de trabalho foram criados dentro da rede: Geografia da saúde; epidemiologia; políticas, governança,

determinantes sociais, ambientais e culturais; gerenciamento de dados e informações. Três desses grupos são co‐

coordenados por membros da LMI Sentinela: Paulo Peiter (Fiocruz/IOC), Martha Suárez‐Mutis (Fiocruz/IOC), José

Joaquín Carvajal (ILMD/Fiocruz Amazônia) e Emmanuel Roux (IRD/ESPACE DEV). As ações desta rede contribuem

para um dos principais objetivos do LMI, a saber, a criação de um observatório transfronteiriço do meio ambiente e

da saúde na tríplice fronteira através de abordagens interdisciplinares.

Publicação: "No Brasil, as associações em busca

de uma resposta solidária e democrática à COVID‐19"
por Isabelle Hillenkamp (IRD/UMR CESSMA), Natália Lobo e Beatriz Schwenck (UNICAMP)

Desde o início de junho, Isabelle Hillenkamp (IRD/UMR CESSMA) vem realizando um

levantamento remoto sobre a situação da Rede de Mulheres Agricultoras (RAMA) no Vale

do Ribeira, diante da pandemia, com o apoio de Natália Lobo. Elas acabam de publicar un

artigo intitulado "No Brasil, as associações em busca de uma resposta solidária e

democráticas à COVID‐19", em colaboração com a Beatriz Schwenck (bolsa ARTS do

IRD/UNICAMP‐Univ. Paris Diderot) que está acompanhando a situação da Associação de

Mulheres na Economia Solidária de São Paulo.

"A escala da pandemia da COVID‐10 no Brasil e sua gestão pelo governo Jair Bolsonaro

tornou necessária a mobilização de múltiplas formas de solidariedade para muitos

habitantes das periferias urbanas e comunidades rurais. Em 21 de junho de 2020, o

número de mortes atribuídas ao vírus ultrapassou 50 mil, segundo os números oficiais que

certamente estão muito abaixo da realidade, embora os primeiros sinais de estabilização

da curva de propagação do vírus tenham acabado de aparecer. Enquanto o Presidente

Bolsonaro minimiza a gravidade da doença que atinge mais fortemente as populações mais pobres, um espaço

essencial, embora não muito visível, de debate e solidariedade ativa, vem de associações locais, ONGs e

movimentos sociais". 

Homenagem à Angelina da Silva Gervásio,

guardiã da memória das roças para o futuro
Por Laure Emperaire, do programa PACTA (UMR PALOC)

Angelina da Silva Gervásio (1938), da etnia Tukano, faleceu no sábado

(20/06), em Manaus, após ter contraído Covid‐19. Inicialmente morou em

Tapereira (comunidade localizada às margens do Rio Negro, no município de

Santa Isabel do Rio Negro) e no início dos anos 2000 se mudou para a sede

do município de Santa Isabel, com seu esposo Sr. Moisés, onde já moravam

vários dos seus filhos. Dona Angelina teve um papel importante no

reconhecimento do Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro como

patrimônio cultural do Brasil contribuindo muito com a riqueza de seus

saberes. Dona Angelina é um encontro que remonta a 30 anos atrás,

exatamente no dia 19 de junho de 1990 em Tapereira. E a alegria e a

generosidade dela e de sua família, em Tapereira ou em Santa Isabel do Rio

Negro, permanecem intactas, ainda ressoando nas nossas almas. Uns meses

mais tarde, voltamos para trabalhar sobre os ”produtos”. Os conhecimentos

https://pt.ird.fr/covid-19-parceiros-na-linha-de-frente-da-luta-brasil
https://amazonia.fiocruz.br/?page_id=31692
https://blogs.mediapart.fr/edition/les-associations-dans-le-monde-d-apres/article/030720/au-bresil-les-associations-au-coeur-d-une-reponse-solidaire-e


do Sr Moisés e outros moradores de Tapereira foram imprescindíveis para

entender como funcionava o extrativismo da piaçava, da castanheira, da

sorva e outros produtos. Mas também para entender o papel da farinha na

vida no piaçaval, e depois para entender um pouco das manivas na origem

dessa farinha, e ainda depois para entender de todas as plantas cuidadas por ela e a família, das cestarias e dos

alimentos.
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