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Atualidades da pesquisa

Chamada de publicações, XXIV Simpósio brasileiro de recursos hídricos
Até o 24 de maio

O XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (XXIII SBRH) será realizado em Belo

Horizonte de 21 a 26 de novembro de 2021. Para enviar suas contribuições  até

24/05/2021, todos os detalhes podem ser encontrados em "+ Mais info".

 

Chamada de publicações, edição especial da revista Remote Sensing
Até o 10/09/2021

No âmbito da edição especial sobre tecnologias de sensoriamento remoto

para monitoramento de água em todas as suas formas, na América

Latina, a revista Remote Sensing solicita contribuições de pesquisadores.

Serão considerados estudos sobre aplicações de técnicas de sensoriamento remoto para estudar o ciclo da água, questões de

gerenciamento de água, fluxo líquido e sólido em rios, perigos hidrometeorológicos, precipitação, criosfera, umidade do

solo, níveis de água e águas superficiais, lagos, zonas úmidas, rios, fluxos de energia turbulentos e evapotranspiração,

irrigação, enchentes e secas, entre outros.

Participação do LMI tapioca no “dia do plástico IRD”
LMI TAPIOCA

O LMI Tapioca (UFPE, UFRPE, IRD), foi convidado ao "Dia Plástico do IRD". Fla ́via

Lucena, coordenadora do LMI para a Universidade Federal Rural de Pernambuco

http://eventos.abrh.org.br/xxivsbrh/
https://pt.ird.fr/simposio-brasileiro-de-recursos-hidricos
https://www.mdpi.com/journal/remotesensing/special_issues/South_American_RS
https://www.ufpe.br/
http://www.ufrpe.br/br


apresentou os projetos atuais e futuros, que são conduzidos em parceria com o

Bioimpact (Brasil) e o Laborato ́rio MIO (Franc ̧a), sobre contaminac ̧ão por Plástico.

O webinar tem a intenc ̧ão de promover o encontro entre os pesquisadores que

trabalham com a temática de Poluiça ̃o por  P l ástico,  e faci l itar a troca de

conhecimento e colaborac ̧ão entre os grupos de pesquisa.

 

Defesa de tese no LMI Tapioca
29 de março

Leandro Nolé Eduardo é o primer Doutor em cotutela do LMI Tapioca (UFPE,

UFRPE, IRD), entre a UFRPE (Brasil) e a Universidade de Montpellier (França). A

tese defendida no 29 de março Lighting up the dark side of the ocean:

biodiversity and ecology of deep‐sea fishes from the Southwestern Tropical

Atlantic (Iluminando o lado obscuro do oceano: biodiversidade e ecologia dos

peixes das profundezas do sudoeste do Atlântico tropical) é um estudo pioneiro

sobre a biodiversidade e  ecologia dos peixes de águas profundas da região

Nordeste do Brasil.

Parabéns ao novo doutor!

Retrato de parceiro, LMI SENTINELA
23 de fevereiro 2021

Raphael Saldanha, doutorando na Fiocruz no âmbito do LMI Sentinela (Fiocruz,

UnB, IRD), acaba de completar a sua tese em informação e comunicação na área da

saúde.

O objetivo? Procurar ligar a aplicação de métodos de análise do Big data, estas

montanhas de dados altamente complexos, à saúde pública.

O tratamento destes dados é uma questão importante na zona transfronteiriça

entre a Guiana Francesa e o estado de Macapá (Brasil), onde os sistemas de saúde

de ambos os lados da fronteira diferem, e até à definição de um caso de malária...

Reunião do LMI SENTINELA
30 de Março de 2021

A 30 de Março de 2021, realizou‐se o primeiro seminário para estudantes e

jovens pesquisadores do LMI Sentinela (Fiocruz, UnB, IRD). 18 estudantes de

graduação, mestrado e doutoramento, bem como pós‐doutorandos, de

França e do Brasil, participaram, e 11 dos supervisores franceses e brasileiros.

O objetivo era iniciar uma série de encontros deste tipo a fim de reforçar a

coesão do grupo e criar um ambiente de colaboração e intercâmbio. Esta foi

uma oportunidade para reafirmar a vontade do LMI Sentinela de abordar as

questões de vigilância sanitária através de uma abordagem territorial,

interdisciplinar e integrada, desenvolvendo conhecimentos originais em contextos altamente heterogêneos, tais como o

Distrito Federal e os seus arredores e áreas transfronteiriças.

Webinários
Ciências sociais

Webinário sobre agroecologia Democracia e economia solidária

https://www.instagram.com/p/CMdJ1U_rD3V/
https://www.ufpe.br/
http://www.ufrpe.br/br
https://tapioca.ird.fr/leandro-nole-defendeu-com-sucesso-sua-tese-de-doutorado-intitulada-lighting-dark-side-ocean-biodiversity-ecology-deep-sea-fishes-southwestern-tropical-atlantic/
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/
https://www.unb.br/
https://pt.ird.fr/retrato-de-parceiro-raphael-Saldanha
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/
https://www.unb.br/
http://lmi-sentinela.unb.br/


3 & 4 fevereiro

"Novas teorias,

práticas e

resistências das

mulheres do campo,

das florestas e das

águas frente às

transformações dos

sistemas

agroalimentares" é

o tema dos

webinarios

organizados nos 3 e

4 de fevereiro por Rodica Weitzman (CPDA/UFRRJ) e

Andrea Butto (UFRPE), uma ocasião de falar do meio

ambiente e feminismo desde a perspectiva do mundo rural;

com participação de Isabelle Hillenkamp (UMR CESSMA).

 

Feminismo e Economia Solidária
8 de março

O webinar

"Feminismo e

Economia

Solidária" foi

realizado por

ocasião do Dia

dos Direitos da

Mulher, sobre o

tema da

economia solidária, organizado pelo comitê científico da

RIPESS Europa, a Fondation Maison des Sciences de l'Homme

(FMSH) e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de

Coimbra (CES‐UC). Isabelle Hillenkamp e Jean‐Louis Laville

foram os oradores de abertura sobre economia solidária e

feminismo.

 

Simpósio Internacional
1 a 3 de fevereiro

A Universidade de

Lomé (Togo), em

colaboração com a

Universidade de

Borgonha Franche‐

Comté, co‐

organizadora

Christine Douxami

(UMR IMAF),

organizou em 1, 2 e 3 de fevereiro de 2021 um colóquio

internacional on‐line e presencial com o tema "Sepulturas,

luto e encarnações: a questão do corpo, de Antigone a

Covid 19, uma abordagem inter/trans disciplinar".

25 fevereiro

Um seminário para repensar

o século XXI, organizado

pelo Centro de Estudos

Internacionais, um centro de

pesquisa universitária

multidisciplinar do Instituto

Universitário de Lisboa

(Iscte), com a participação

de Isabelle Hillenkamp com a

palestra "Disputando a

democracia econômica:

redes de agricultoras

agroecológicas no Brasil

frente à pandemia de Covid‐19". O quarto seminário

dedicado ao tema "Democracia e economia solidária: como

reinventar o século XXI", é uma oportunidade para olhar ao

redor e refletir juntos sobre o futuro que esperamos.

 

XI Congresso Português de Sociologia
29 a 31 de março

O XI Congresso

Português de

Sociologia sob o

lema Identidades

ao rubro:

diferenças,

pertencimentos e

populismos num mundo efervescente, será realizado em

formato online, de 29 a 31 de março de 2021, sob a

organização local ESPP/ISCTE‐IUL e ICS‐Ulisboa e com a

participação de Isabelle Hillenkamp (UMR CESSMA) no 31 de

março com a palestra “A cidadania econômica à prova da

pandemia: redes de agroecologia e economia solidária

feminista no Brasil”.

 

https://www.ird.fr/serie-de-webinaires-premiere-session-les-3-et-4-fevrier
https://ripess.eu/en/march8-opening-webinar-feminism-and-solidarity-economy/
https://www.univ-lome.tg/annonce-de-colloque
https://pt.ird.fr/webinario-democracia-e-economia-solidaria
https://xi-congresso-aps.eventqualia.net/pt/2020/inicio/


Ciências...para todo.a.s!

Dia dos direitos das mulheres
8 Mars 2021

No Brasil, como em outros lugares, as desigualdades de gênero são muito

prevalecentes: em 2018, 1 em cada 4 mulheres declarou ter sido vítima de

violência. Na política, a paridade está longe de ser alcançada : no âmbito nacional

elas ocupam menos de 1/5 dos assentos no congresso.

Nos últimos anos, a pesquisa tem dado uma atenção constante à economia

solidária e à agroecologia. Contudo, poderão estes movimentos, que dão às

mulheres acesso ao trabalho remunerado, ser considerados como alavancas de ação

face às desigualdades e a favor do empoderamento? Por ocasião do Dia

Internacional dos Direitos da Mulher, tendo como pano de fundo a crise sanitária

e social, encontre acervos para ler e ver sobre o tema do gênero no Brasil.

Podcast de ciência
1º episódio da série

Temos o prazer de apresentar a série de podcasts áudio "Entre a França e o

Brasil, atualidades da cooperação científica", uma iniciativa do Consulado

Geral da França em São Paulo (CGF), na qual o IRD é parceiro.

A primeira edição dá as boas‐vindas à antropóloga Christine Douxami (UMR

IMAF), que está presente no Brasil e que nos traz, em português, os seus

entendimentos sobre o papel das artes cênicas na compreensão da sociedade.

 

A noite das ideias 2021
28 janeiro 2021

O Brasil é o segundo pais mais atingido pela covid‐19 a nível mundial e

os impactos não se limitam à parte sanitária. Os efeitos atingem

diferentes partes da sociedade com uma crise econômica muito

expressiva.

Como reagem as redes da economia solidária a crise social causada

pela covid? Este é o objeto de pesquisas realizadas por Isabelle

Hillenkamp (UMR CESSMA) e Beatriz Schwenck no Brasil, com mulheres

comprometidas com a agroecologia e a economia solidária no estado

de São Paulo, pesquisas apresentadas no âmbito da Noite das Ideias 2021

com o temada conferência debate “Virtualmente próximas, as

respostas das redes de economia solidária e feminismo à covid‐19 no Brasil”, no âmbito da Noite das Ideias 2021.

 

https://pt.ird.fr/dia-dos-direitos-das-mulheres-8mars2021
https://anchor.fm/entre-frana-e-brasil
https://saopaulo.consulfrance.org/-Portugues-
https://pt.ird.fr/podcast-de-audio-entre-franca-e-brasil
https://pt.ird.fr/evento-online-noite-das-ideias-na-representacao-do-brasil
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1118346901928050&ref=watch_permalink


Extensão: "Vídeo‐ciência" do LMI Tapioca
Março 2021

No novo vídeo de divlugação “Bottom trawling on a carbonate shelf: Do

we get what we see?”, a Jacqueline Barros, pesquisadora do LMI

Tapioca, fala sobre o uso da filmagem subaquática para avaliar a

seletividade na captura de peixes na pesca com o método arrasto de

fundo.

 

Gestão da pesca e meio ambiente marinho
Conferência no Lycée de la Mer Paul Bousquet, 2 de março 2021

Arnaud Bertrand (UMR MARBEC), o coordenador do LMI Tapioca (UFPE,

UFRPE, IRD), pelo IRD, fez uma conferência aos estudantes postulando

para técnicos avançados de Gestão da Pesca e Meio Ambiente Marinho.

Esta conferência focalizou nas atividade do LMI, particularmente as

campanhas oceanográficas ABRAÇOS.

Foi uma oportunidade para estudantes e professores entenderem melhor o

interesse das campanhas interdisciplinares: biologia, ecologia, acústica,

pesca, química, etc., já que tudo está ligado nos oceanos!

O tempo de intercâmbio também proporcionou uma oportunidade para

abordar questões de mudanças climáticas, sobre‐exploração d e

recursos, degradação dos ecossistemas, bem como profissões e carreiras na pesquisa oceanográfica.

Próximamente...

Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos
Em novembro 2021

O XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (XXIII SBRH) será realizado em

Belo Horizonte de 21 a 26 de novembro de 2021.

Fabrice Papa e equipe (UMR LEGOS, IRD) animarão duas sessões:

‐ Inundações em múltiplas escalas: áreas úmidas e risco a inundação;

Coordenadores: Ayan Santos Fleischmann, Rodrigo Paiva, Fabrice Papa, Conrado

Rudorff, Adriano Rolim da Paz, Luna Gripp Simões Alves;

‐ Sensoriamento remoto da água: de avanços técnicos‐científicos a aplicações

na nova era de disponibilidade de informação; Coordenadores: Anderson Ruhoff,

Rodrigo C.D. Paiva, Carlos Ruberto Fragoso Júnior, Alice César Fassoni de Andrade,

Philippe Maillard, Fabrice Papa.

3ª Conferência South America Water from Space
Em Outubro de 2021

A 3ª conferência South America Water from Space será realizada em Foz do

Iguaçu, Brasil, de 25 a 30 de outubro de 2021, em preparação do lançamento em

2022 da missão SWOT. O evento esta organizado pela CPRM, o IRD, o CNES, o IPH‐a

UFRGS e ITAIPU‐Binational.

https://tapioca.ird.fr/arrasto-de-fundo-na-plataforma-carbonatada-obtemos-o-que-vemos/
https://www.ufpe.br/
http://www.ufrpe.br/br
https://tapioca.ird.fr/conference-fisheries-marine-environment-management-lycee-de-la-mer-paul-bousquet/
http://eventos.abrh.org.br/xxivsbrh/
https://tapioca.ird.fr/conference-fisheries-marine-environment-management-lycee-de-la-mer-paul-bousquet/


Observar as águas... desde o espaço: A Terra tem uma quantidade limitada de

água que é reciclada no que é conhecido como o "ciclo da água". O clima, o

tempo, a vida e as atividades humanas são profundamente afetados pela

variabilidade e mudanças neste ciclo contínuo e interligado. Portanto, a observação, monitoramento e previsão das

variáveis que governam o ciclo global da água são essenciais para nossa compreensão do clima, para prever o tempo,

inundações e secas, e para melhorar a gestão dos recursos hídricos.

Publicações em destaque

Peixe víbora e regulação climática no Atlântico tropical
Um estudo do LMI Tapioca 

Em um estudo recente realizado pelo equipe do LMI Tapioca (UFPE, UFRPE, IRD),

foram examinados a ecologia trófica, o habitat e o comportamento migratório dum

peixe das profundezas, ameaçado pelos impactos antrópicos, demostrando o papel

no armazenamento do carbono e consequentes impactos para a regulação

climática. Os dados foram coletados durantes as campanhas ABRAÇOS em 2015 e 2017.

As particulas finas, os incendios forestais e a Covid‐19
Um estudo do LMI Sentinela

Prever com anticipação o aumento da concentração de partículas finas no ar poderia

melhorar a prevenção das doenças respiratórias, um problema de saúde pública no

Brasil, de acordo com um estudo realizado pelo LMI Sentinela.

 

 

Andes e Africa austral também fertilizam a Amazônia
Um estudo do LMI PALEOTRACES em IRD le Mag’

A poeira que encontramos hoje na Floresta Amazônica não viria de uma fonte única,

como até agora era comum pensar, mas teria, ao contrário, várias origens. A

publicação na revista internacional Nature, autora principal Juliana Nogueira, traz à

luz esta descoberta, fruto do importante trabalho em parceria entre a França e o

Brasil.

Publicação do livro Patrimônios Alimentários na América Latina
Março 2021

Co‐editado pelo IRD e IFEA, o livro Patrimônios Alimentarios na América Latina, recursos

locais, atores e globalização, examina a evolução das políticas públicas do patrimônio

alimentar.

O trabalho multidisciplinar baseia‐se em pesquisas realizadas na Argentina, Cuba, Bolívia,

Equador, Brasil e México, e pretende ser uma contribuição aos estudos sociais que buscam

vincular alimentação e desenvolvimento. Com a contribuição da antropóloga Esther Katz

https://hydrologyfromspace.org/
https://www.ufpe.br/
http://www.ufrpe.br/br
https://pt.ird.fr/publicacao-ird-peixe-vibora-e-regulacao-climatica-no-altantico-tropical
https://pt.ird.fr/publicacao-ird-os-dados-de-previsao-da-poluicao-atmosferica-uma-ferramenta-para-prevencao-de
https://pt.ird.fr/publicacao-ird-andes-e-africa-austral-contribuem-para-fertilizacao-da-amazonia


(UMR PALOC), e a apresentação do estudo realizado por Laura Duarte, Stéphane Guéneau,

Janaína Deane de Abreu Sá Diniz e Carlos José Sousa Passos, na região do Cerrado,

Centro‐oeste do Brasil.

 

Bemvindas…

Marielle Gosset

Marielle Gosset é uma pesquisadora em hidro‐meteorologia no IRD (UMR GET), especializada

em técnicas de detecção remota e novas fontes de informação para monitorização da água. No

Brasil, a sua missão em Forteleza na FUNCEME lhe permitirá  trocar conhecimentos sobre

práticas de teledetecção aplicadas à meteorologia para a monitorização de chuvas e águas

superficiais em zonas áridas. Esta é a sua primeira longa estadia no Brasil, damos‐lhe as boas‐

vindas!

 

Christine Douxami

Christine Douxami é antropóloga, professora de Artes Cênicas, HDR na Universidade de

Franche‐Comté e pesquisadora titular no IMAF. As suas investigações atuais centram‐se no

patrimônio imaterial no Brasil, particularmente na cultura popular e a sua patrimonialização, na

medida em que é uma revelação das reivindicações de identidade "afro" e "ameríndia", e do

problema da integração destas populações a nível nacional. A sua missão como pesquisadora

visitante no Rio de Janeiro lhe permitirá reforçar a estruturação da investigação em ciências

sociais em cooperação com os seus parceiros, especialmente a Universidade Federal

Fluminense e a Universidade Federal da Bahia. Longe de ser a sua primeira visita, podemos

dizer que ela está em casa aqui!

E nós despedimos de...

Franck Timouck

Franck Timouk (UMR GET) é engenheiro de pesquisa especializado em instrumentação de

desenho experimental e detecção remota nos campos da hidrologia e bioclimatologia. No

Brasil, apoiou o observatório Hybam, conduzido pela UFAM e CPRM, para um programa de

medição radiométrica da cor da água para monitorização de sedimentos no Rio Madeira no

Estado de Rondônia. Devido ao contexto da pandemia, a sua missão não pôde ser realizada

como previsto, motivo pelo qual decidiu dedicar a sua energia a outros projetos. Assim,

retomou as suas atividades na UMR GET em Toulouse, onde trabalha sobre fluxos de carbono

na zona crítica, e no Senegal. Nós desejamo‐lhe tudo de bom para o futuro!

Falam de nós

"Da superfície às profundezas: espécies de peixes transportam carbono e ajudam na regulação climática”,

https://pt.ird.fr/lancamento-do-livro-patrimonios-alimentarios-na-america-latina
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/cienciaesaude/2021/03/da-superficie-as-profundezas-especies-de-peixes-transportam-carbono-e.html


artigo do Diário de Pernambuco sobre um recente estudo publicado pela equipe de pesquisadores do LMI

Tapioca.

Retrato da pesquisadora Flavia Lucena (UFRPE), coordenadora do LMI TAPIOCA para a UFRPE na newsletter

de Campus France Brasil, as atualidades da cooperação universitária e científica franco‐brasileira. Encontra

a notícia no site do LMI.

Últimas publicações

Observar e modelizar as mudanças

Cordeiro M. C. R., Martinez Jean‐Michel, Pena‐Luque S. (2021). Automatic water detection from multidimensional hierarchical clustering
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partitioning, and multivariate statistics. Journal of Environmental Sciences, 101, 313‐325.
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