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País testa sistema para
monitorar ambiente
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Mecanismo funciona como ‘nuvem de pólen’, em que microssensores
caem e fazem medições pontuais de temperatura, pH e gases

Entrega: Abril de 2014

DIVULGAÇÃO

PLANETA
Felipe Werneck / RIO

Um novo sistema de monitoramento ambiental com sensores miniaturizados e veículos
não tripuláveis será testado
na Amazônia. Responsável pelo projeto, o pesquisador Paulo Antônio de Souza Junior,
professor da Universidade da
Tasmânia, na Austrália, avalia
que a tecnologia poderá oferecer uma “transformação da
maneiracomo se faz monitoramento ambiental”.
Nasemana passada,foiassinado em Belém um convênio entre
a universidade australiana e o
Instituto Tecnológico Vale. A
parceria prevê investimentos de
R$ 1,5 milhão no novo sistema e,
segundoSouzaJunior,osprimeiros resultados poderão ser conhecidos em até dois anos.
“Imagina se você tivesse a
oportunidade de medir a temperatura em cada folha de uma árvore numa região, por exemplo,
de dez hectares? Esse detalhe da
informação nós não temos hoje”, diz o pesquisador, que se formou em Física na Universidade
Federal do Espírito Santo e fez
doutorado em Ciências Naturais na Alemanha.
Segundo o professor, o novo
sistema de monitoramento funciona como uma “nuvem de pólen”,commilharesdemicrossen-
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Novidade. Paulo de Souza Junior e seu robô não tripulável
● Investimento

R$ 1,5 milhão

é quanto será investido por meio
da parceria entre a Universidade
da Tasmânia, na Austrália, e o
Instituto Tecnológico Vale no
novo sistema de monitoramento
que chegará à Amazônia

sores que caem sobre uma região para fazer medidas pontuais, como variações de temperatura, pH e gases. As medições
poderãoocorreratéemáreasbaixas, mesmo no meio aquático, e
emcopas deárvores. “Vamosentenderdinâmicasdepássaros,insetos e árvores com mais precisão, como nunca se fez antes.”
Clima. Para o pesquisador, o
monitoramento de colônias de

insetos seria a principal aplicação da nova tecnologia no País.
“Os insetos poderiam trazer
umasériededadossobremudanças do clima de forma indireta,
porque são afetados de maneira
muito clara pelas alterações climáticas. Seria algo fantástico,
não temos nada parecido.”
O professor elogia a capacidade brasileira de sensoriamento
remoto na Amazônia, feito por
meio de satélites. “O País não
precisa de colaboração nesse
sentido, o que trazemos é um
complemento.”Segundoele,como o sensoriamento hoje não é
feito 24 horas por dia e pode ser
prejudicado quando há cobertura de nuvens, os sensores poderiam ser complementares.
Outraaplicação dosistemaseria o monitoramento, por exemplo, de uma região afetada por
incêndios.
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Perspectiva artística da Fachada

m 2 privativos -

m 2 privativos -

2 dorms (1 suíte) - terraço

3 dorms (2 suítes) - opção junção

Maison 171 m 2 privativos (duplex - 3 suítes)
Cobertura duplex -
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m 2 privativos

Alto padrão de acabamento
• SALAS E QUARTOS COM RÉGUAS DE MADEIRA CUMARU • AQUECIMENTO SOLAR
• BANHEIROS EM MÁRMORE PIGUES • COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL
• GUARITA BLINDADA • GERADOR DE ENERGIA INCLUSIVE EM TODO O APARTAMENTO
• ELEVADORES COM SISTEMA DE SEGURANÇA BIOMÉTRICA
Vendas:

Realização:

Visite o stand de vendas.

Rua Marcos Lopes, 226 - Vila Nova Conceição
www.exactvilanova.com.br
INFORMAÇÕES: (011)

3816.7614
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Helicóptero do
Ibama pode ter
sido sabotado
Fátima Lessa
ESPECIAL PARA O ESTADO / CUIABÁ

A Policia Federal vai investigar a
suspeitade ato desabotagem em
um dos helicópteros utilizados
parafiscalizaçãodeáreasdesmatadas na região norte de Mato
Grosso e sul do Pará.
O pedido foi feito pelo Ibama
depois que um mecânico descobriu que os fios responsáveis pela potência das hélices do heli-

cóptero havia sido cortado.
O helicóptero estava no aeroportode Sinop,município localizado a 503 quilômetros de Cuiabá, e era utilizado todos os dias
pelos fiscais em sobrevoos de reconhecimento. Na semana passada,quandoospilotossepreparavam para mais uma decolagem, o computador de bordo da
aeronave identificou uma pane.
A sabotagem poderia ter causado um acidente aéreo.
A fiscalização do Ibama foi reforçada em setembro para conter os crimes ambientais indicadosporimagensdesatélite.Quase uma centena de fiscais, de diversos Estados, participam da
Operação Soberania Nacional.

Reportagem em aquarela
dá prêmio ao ‘Estado’

® SAIA DE FÉRIAS E DO LUGAR-COMUM
EM UMA SÓ VIAGEM.

A PARTIR DE
ENTRADA R$ 331,80
+10x

OASIS OF THE SEAS®
CARIBE

CRUZEIRO DE 7 NOITES

R$

Fort Lauderdale, Flórida; Labadee, Haiti; Falmouth,
Jamaica e Cozumel, México.

*

TOTAL R$ 1.659,00

POR PESSOA,
EM CABINE INTERNA DUPLA

Ilustrador Carlinhos
Muller retrata Viena e
Berlim no ‘Viagem’ e
leva prêmio da Comissão
Europeia de Turismo
O ilustrador Carlinhos Müller,
doEstado,foiovencedordoprêmio da Comissão Europeia de
Turismo (CET) de Jornalismo,
na categoria Melhor Reportagem de Jornal Impresso, com a
reportagemPinturaViva,publicada em 27 de março no suplemento Viagem. A premiação, que está
na 23.ª edição, tem como objetivoreconhecertrabalhosjornalísticos sobre destinos de turismo
da Europa. Foram mais de 100
reportagens inscritas.
MüllerviajouparaBerlimeViena e colocou suas impressões em
18 aquarelas – das quais 13 foram
publicadas no Viagem –, dando
umpanoramadiferenteaduascidades clássicas da Europa.
O prêmio é uma viagem à Turquia, que será realizada de 31 de
outubro a 7 de novembro deste
ano, onde os vencedores participarão de uma solenidade. “Tivemos um longo planejamento para realizar essa reportagem. É
gratificanterecebero reconhecimento em um prêmio como esse”, diz Adriana Moreira, editora
do Viagem. “Para mim, foi uma
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Navegue pelo mar do Caribe com as atrações e serviços
que só os navios da classe Oasis proporcionam. Parque

Traço. Capa do suplemento
surpresa. Nunca tinha feito um
trabalho jornalístico, no qual
alémde desenhareu tivessetambémde me preocuparcomaapuração. Estou muito feliz”, diz
Carlinhos Müller.
Também foram premiados a
revista Viajar Pelo Mundo (Melhor Reportagem de Revista Impressa e Melhor Reportagem sobre Europa); Jornal da Band, da
TVBandeirantes(MelhorReportagemdeTelevisão);oBlogVambora!(MelhorReportagemdeInternet) e a revista Oasis (Melhor
Trabalho Fotográfico).

aquático infantil H2O Zone, experiência DreamWorks,
musicais da Broadway e muito mais. Viva férias inesquecíveis
com a companhia de cruzeiros mais inovadora do mundo.

Férias inesquecíveis. Embarque com a Royal.

TAM VIAGENS

NASCIMENTO

SUBMARINO VIAGENS

VISUAL TURISMO

CVC

AGAXTUR

(11) 3274-1313

(11) 3156-9944

4003-9888

(11) 3235-2030

(11) 2146-7011

(11) 3067-0900

tamviagens.com.br

nascimento.com.br

submarinoviagens.com.br

visualturismo.com.br

cvc.com.br/lojas

agaxtur.com.br

WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR
facebook.com/royal.brasil

@rccl_brasil

RoyalCaribbeanBrasil

*Valor com o câmbio referencial de 2/10/2012 de US$ 1 = R$ 2,08. O preço varia conforme o câmbio da data da compra. Tarifa de R$ 1.659,00 por pessoa, em cabine interna dupla, categoria Z, referente
ao cruzeiro de 7 noites no navio Oasis of the Seas®, saída em 8/12/2012 (limite de 10 cabines para essa promoção), exclusivamente parte marítima. Não inclui taxas de qualquer natureza. Entrada de 20%
e parcelamento em até 10x sem juros no cheque ou nos cartões Visa, Mastercard, Amex ou Diners (sujeitos à aprovação de crédito). Preços e condições promocionais sujeitos à disponibilidade em cada saída
e alteração sem prévio aviso. ©Royal Caribbean Cruises Ltda. Navios registrados nas Bahamas. Consulte nossas condições gerais no site www.royalcaribbean.com.br

