
Atividades relevantes em reuniões e painéis do INCT-
TMCOcean para 2010/1. 

 
 
1 - American Geophysical Union - Meeting of Américas 

A American Geophysical Union (AGU) realizará de 8 a 13 de Agosto de 2010 o 
"Meeting of Americas", em Foz do Iguaçu, PR. O INCT-TMCOcean está envolvido 
ativamente na programação da reunião, através da organização de um simpósio e 
participação conjunta em outro: 
- “Utilização de isótopos e elementos-traço ao estudo da descarga de  
águas subterrâneas e suas contribuições ao fluxo de materiais na zona 
costeira”.  
No escopo do encontro foi planejada a sessão técnico-científica NS06: “Radioactivity 
in the Near Earth Surface Environment. A sessão NS06 está atrelada ao programa 
do INCT-TMCOcean e inclui dentre outras, a implementação da linha de pesquisa 
"Utilização de isótopos e elementos-traço ao estudo da descarga de águas 
subterrâneas e suas contribuições ao fluxo de materiais na zona costeira". A sessão 
esta sendo coordenada pelos Profs. Joselene oliveria (IPEN) e Jose Marcos Godoy 
(PUC-Rio). Maiores detalhes no endereço:  http://www.agu.org/meetings/ja10 
- “Global Change Influence on Physical-Biological Interactions in Coastal 
Settings” - CG06”. A sessão organizada no âmbito da cooperação com o Insituto 
Argentino de Oceanografia, o INCT-TMCOcean participa também com o tema Proxies 
of global climate change from the continent-ocean interface in the semi-arid NE 
Brazilian coast.  
 
 
2- 62º Reunião Anual da SBPC 
 O INCT-TMCOcean na SBPC: O INCT-TMCOcean participa da preparação da 
programação da 62° Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência, que será realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
em Natal, entre 25 e 30  de Julho de 2010, cujo tema central será “Ciências do Mar: 
Herança para o Futuro”. O INCT-TMCOcean rganizará o simpósio “Transferência de 
materiais a interface continente-oceano no semi-árido brasileiro: Da Caatinga ao 
Oceano”, coordenados poparticpantes da UFAL, UESC e UFC e, em conjunto com o 
INCT de Energia & Ambiente (INCTENAM), o simpósio “Dinâmica Ambiental das Baías 
Antropizadas”. Alem dessas atividades centrais, os dois INCTs serão responsáveis por 
uma série de conferências sobre temas relevantes as ciências do mar destacando-se: 
Fármacos no Mar, A Contaminação Ambiental do Século XXI, Governança Empresa: 
Universidade, Transferências Atmosfera-Oceano, Transferências Continente-Oceano, 
e, em conjunto com a Universidade de Barcelona, “Transporte de Massa na 
Plataforma Continental e a Formação de Tsunamis”.  
 
 
3- Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. 
 O INCT-TMCOcean, participa do Comitê Diretor do Painel Brasileiro de 
Mudanças Climáticas. Três outros INCT’s estão também representados. Desde sua 
formação pela Presidência da República, o PBMC vem preparando as bases para o 
documento brasileiro a ser levado ao próximo relatório do IPCC. Além da participação 
no Comitê Diretor, esperamos que vários colegas membros do INCT-TMCOcean 
venham a atuar como autores e co-autores de capítulos no âmbito dos objetivos do 
projeto. 
 
 



4 - Comitê de Ciências do Mar da Secretaria de Políticas e Programas de 
Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério de Ciência e Tecnologia, 
Coordenação para Mar e Antártica. 
   O INCT-TMCOcean, através do colega C.E. Rezende, membro do comitê, 
informa sobre assuntos de interesse ao projeto. 1) A FINEP irá lançar um Edital para 
aquisição e equipagem de meios flutuantes. O Termo de Referência já está aprovado 
e agora se inicia a parte formal de liberação dos recursos e publicação do edital. As 
propostas deverão conter claramente uma boa articulação interinstitucional prevendo 
aplicação muti-usuária. 2) O N.Oc Cruzeiro do Sul está abrindo editais para 
projetos oceanográficos incluindo recursos para mobilidade do pessoal que irá 
embarcar nos portos onde o N.Oc. Cruzeiro do Sul estará atracado. Todos os detalhes 
constam da página do MCT. 3) O Brasil também está projetando um novo Navio 
Oceanográfico, o conceito do projeto é interessante e a discussão que tem sido 
realizada no âmbito do MCT. 4) Será lançado em breve um edital para propostas para 
a elaboração de mapas temáticos identificando áreas de risco de eutrofização nos 
mares com o objetivo identificando áreas mais sensíveis e identificar os riscos de 
geração de áreas mortas. 
 
 
5 - ICID+18 
 

O INCT-TMCOcean participa da preparação da programação do ICID+18, II 
Conferência Internacional: Clima, Sustentabilidade e Desenvolvimento em Regiões 
Semiáridas, que será realizada no Centro de Convenções de Fortaleza, Ceará, entre 
16 e 20  de Agosto de 2010, cujo objetivo é identificar e focalizar ação nos desafios e 
oportunidades para um futuro melhor nas regiões áridas e semiáridas do mundo. A 
reunião, como de sua primeira edição em 1990, pretende preparar pauta para 
discussão com enfoque nas regiões semiáridas na Rio+20, a ser realizada em 
prosseguimento a Rio-92, que ocorrerá em 2012. Detalhes da conferência estão 
disponíveis em www.icid18.org e www.mma.gov.br/icid. 


