
 
 

6º Sintegrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Diadema 

São Paulo, Brasil 

 

 

16 de outubro de 2021 
 

 

 

 

 

 



 
 

6º Sintegrada 

 

 

Apresentação 

O Sintegrada é o simpósio organizado pelo Programa Interunidades de Pós-

Graduação em Análise Ambiental Integrada da UNIFESP - Campus Diadema e Campus 

Baixada Santista. O evento acontece anualmente, e tem como objetivo divulgar os 

trabalhos desenvolvidos pelos alunos e docentes do Programa, além de promover 

interação e troca de conhecimento entre os participantes.  

Em função das restrições impostas pela pandemia causada pelo novo 

coronavírus, SARS-CoV2, o 6º Sintegrada foi realizado virtualmente em 16 de outubro 

de 2021. 

Alinhada aos debates que a Unifesp promove a respeito das ações afirmativas e 

questões étnico-raciais, o 6º Sintegrada contou com a palestra magna da Profa. Dra. 

Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, professora emérita da Universidade Federal de São 

Carlos, intitulada: "Educação das Relações Étnico-Raciais e a Diversidade Cultural: uma 

importante questão a ser abordada na pós-graduação".   

O evento teve 26 participantes no total, com 15 apresentações orais e 11 

ouvintes.   

A coordenação do PPG-AAI agradece a todos pela participação no evento!  
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Análise de dados de chuva polínica e transporte atmosférico: estudo do 

padrão para o Parque Estadual Fontes do Ipiranga, SP  

Aldelânio da Silva Costa (1); Ana Luisa Vietti Bitencourt (1); Nilton Évora do Rosário (1)                                 

(1) Universidade Federal de São Paulo, SP, Brasil 

 aldelanio.costa@unifesp.br  

 

Resumo 
 

O estudo das chuvas polínicas tem se mostrado eficiente para determinar a composição florística, 

principalmente durante o Quaternário tardio. Atualmente, é uma importante ferramenta de 

estudo que ajuda a compreender como ocorre a polinização, a dispersão dos grãos de pólen e a 

entender aspectos ecológicos, evolutivos e relações filogenéticas dos grupos botânicos atuais. O 

Parque Estadual Fontes do Ipiranga (PEFI), um remanescente do bioma Mata Atlântica, mesmo 

tendo no entorno áreas estritamente urbanas apresenta uma grande variedade de flora compatível 

com a diversidade do bioma no qual está inserido. Foram realizadas coletas de chuva polínica no 

PEFI, durante os períodos primavera-verão de 2008 e outono-inverno de 2009, em quatro (4) 

pontos: Trilha do Pau Brasil, área de mata aberta, próximo à casa da administração e na Trilha do 

Lago. Ao analisar essas amostras, pretende-se identificar, taxonomicamente, os grupos vegetais 

em família e/ou gêneros, correlacionar a incidência dos morfotipos às condições climáticas 

dominantes durante os períodos de coleta, em particular as variações sazonais na intensidade e 

direção das correntes atmosféricas, e relacionar com áreas neotropicais preservadas. Como 

resultados, espera- se identificar grupos polínicos cujas as famílias estão próximas ou no entorno 

dos coletores, condicionados ao transporte anemófilo (correntes atmosféricas locais: por advecção 

e ressuspensão) e grupos polínicos pertencentes a famílias vegetais distantes, por exemplo, 

pertencentes ao domínio Andino (a exemplo da família Betulaceae), que chegam até a área do 

parque por correntes de massas de ar de longas distâncias, em especial pela incidência da massa 

de Ar Tropical Continental (mTc) no sudeste do Brasil. 

 

Palavras chave: Correntes atmosféricas; transporte de partículas biológicas; Chuva polínica; 

palinomorfos; PEFI. 
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A Pesca Artesanal no contexto da Agenda 2030 para o desenvolvimento 
sustentável: Um estudo de caso para o Complexo Estuarino-Lagunar 

Cananéia-Iguape, São Paulo, Brasil 

Ana Carolina Pires Camargos (1); Rosangela Calado da Costa (1); Juliana de Souza Azevedo (1) 

(1) Universidade Federal de São Paulo, SP, Brasil 

anacpcamargos@gmail.com 
 

Resumo 
 

Devido às ações humanas causarem desequilíbrios nos recursos naturais, principalmente nos 

oceanos, a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu a Década Oceânica no período de 2021 

a 2030, buscando atingir os compromissos assumidos pela Agenda 2030, com enfoque no Objetivo 

do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 14 (Vida na água), propiciando e articulando ações e 

estratégias voltadas à conservação e ao uso sustentável dos oceanos, das áreas costeiras e seus 

recursos. No contexto do ODS14, a Pesca Artesanal (PA) se configura como uma das estratégias 

para garantia de práticas sustentáveis. Por sua vez, o ODS5 busca o empoderamento feminino e o 

reconhecimento do trabalho informal realizado pelas mulheres. Assim, a abordagem integrada dos 

ODS14 e ODS5 pode representar um importante mecanismo para o fortalecimento das práticas de 

manejo da pesca, valorização dos serviços ambientais prestados pelos pescadores e 

reconhecimento do trabalho feminino. Em algumas regiões, como no Complexo Estuarino-Lagunar 

de Cananéia-Iguape (CELCI), litoral sul do Estado de São Paulo, a tradição cultural associada a PA 

ainda é preservada. Nesse cenário, este trabalho busca analisar o desenvolvimento de pesca 

sustentável no CELCI. Para esse fim, serão obtidos dados primários e secundários quanto à 

caracterização abiótica do meio aquático, assim como a percepção da pesca por parte dos 

pescadores artesanais e a composição da ictiofauna em pontos de pesca. Com este trabalho, 

espera-se gerar dados que possam subsidiar ações voltadas para a gestão pesqueira, em 

consonância aos ODS5 e ODS14 da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, com 

protagonismo dos pescadores artesanais do CELCI. 

 

Palavras chave: Manejo; Conservação; Igualdade de Gênero; Estuário; Área de Proteção 

Ambiental. 
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Percepção ambiental de jovens e adultos da escola estadual Lydes Rachel 

Gutierres 

Debora Rodrigues Cordeiro (1); Giovano Candiani (1); Eliane de Souza Cruz (1) 

(1) Universidade Federal de São Paulo, SP, Brasil 

 
cordeiro.debora@unifesp.br 

 

Resumo 
 

Neste projeto de pesquisa buscaremos investigar a educação de jovens e adultos (EJA), objetivando 

conhecer as percepções ambientais destes alunos, subsidiando a elaboração e aplicação de uma 

intervenção em educação ambiental articulada com essa modalidade de ensino. A inserção da 

temática ambiental na educação de jovens e adultos pode contribuir para a superação da visão 

reducionista do meio ambiente, fomentando questionamentos e reflexões desses sujeitos sobre 

seus papéis nas relações interpessoais e na sociedade, para que reconheçam e assumam suas 

potencialidades para intervir na realidade. Adotamos a referência de trabalho de uma educação 

ambiental crítica, por meio da reflexão e problematização das questões socioambientais 

vivenciadas e cotidianas. Utilizaremos diferentes metodologias e instrumentos de coleta de dados. 

Esperamos contribuir para a formação e capacitação dos alunos da educação de jovens e adultos, 

potencializando a escola como um espaço de aprendizagens e transformações e exercício crítico 

para as mudanças socioambientais necessárias na sociedade. 

 

Palavras chave: Percepção ambiental; Educação de jovens e adultos; Educação Ambiental; 

Intervenção em Educação Ambiental. Narrações Multimodais. 
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Uso e cobertura da terra e esporotricose: Uma análise socioambiental na 

cidade de Peruíbe, SP 

Elaine Christina de Olievira (1); Ana Luisa Vietti Bitencourt (1); Luciana Aparecida Farias (1) 

(1) Universidade Federal de São Paulo, SP, Brasil 

echristina1@gmail.com 

 

Resumo 
 

Os fungos são organismos diversos, com diferentes formas corporais, ciclos de vida e de estruturas 

reprodutivas e que se encontram amplamente espalhados na natureza. Estamos, na verdade, em 

contato constante com estes organismos. Todavia, o ser humano vem adentrando o habitat destes 

seres vivos por meio do desmatamento de áreas, favorecendo a exposição ao se ter contato com 

a terra de forma desprotegida ou pelo contato com animais. Dentre as inúmeras espécies fúngicas, 

uma particularmente vem chamando à atenção das autoridades públicas, por se tratar de uma 

doença zoonótica, a esporotricose que, inclusive, se apresenta na forma de surtos epidêmicos em 

vários países e no Brasil. Contudo, os vários estudos conduzidos a respeito da esporotricose tratam 

de investigações a respeito da doença em si, mas sabemos pouco sobre como o desmatamento e 

o avanço da malha urbana podem favorecer os surtos epidêmicos, além da inter-relação entre a 

doença e as condições socioambientais. Neste sentido, o objetivo do presente estudo é avaliar a 

evolução dos usos e cobertura da terra, relacionar o mapeamento de dados da série histórica no 

período de 5 anos e se a perda da cobertura vegetal vem favorecendo a ocorrência de casos de 

esporotricose em animais e a transmissão zoonótica na cidade de Peruíbe, SP, bem como avaliar a 

inter-relação entre a doença e as condições socioambientais. O presente estudo parte dos 

pressupostos iniciais que os bairros mais desmatados da cidade de Peruíbe serão aqueles que 

apresentarão os maiores índices de ocorrência da doença. Esta pesquisa tem caráter quantitativo, 

interdisciplinar e exploratória, pretende-se mapear, por meio do geoprocessamento de dados 

georreferenciados, utilizando o software Qgis e imagens de satélite Landsat-8, a fim de espacializar 

e quantificar as transformações do uso e cobertura da terra no município de Peruíbe ao longo dos 

anos de 2017 a 2021, e correlacionar com a distribuição espacial da doença e dados de condições 

socioambientais do município. 

 

Palavras chave: Complexo sporotrix; Desmatamento; Condições socioambientais; 

Geoprocessamento; Saúde Pública. 
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Avaliação do potencial do mandacaru (Cereus jamacaru) para a remoção 

de turbidez e hormônios da água 

Eva Maria de Carvalho (1); Matheus de Souza(1);  Geórgia Labuto (1); Maria Lourdes Moraes (1) 

(1) Universidade Federal de São Paulo, SP, Brasil 

carvalho.eva@unifesp.br 

 

Resumo 
 

Os coagulantes sintéticos são amplamente utilizados no tratamento de água, porém, o emprego 

dos coagulantes naturais ainda é escasso. O mandacaru (Cereus jamacaru), é um cacto típico da 

região nordeste do Brasil e tem sido empregado com sucesso na clarificação da água na região, 

apresentando ainda potencial para estudos de fitorremediação. A fitorremediação traz muitas 

vantagens em relação às técnicas de remoção tradicionais, devido ao seu custo relativamente 

menor, tendo se mostrado como um método ambientalmente amigável. A remoção de 

contaminantes orgânicos em águas superficiais é hoje um desafio no sentido de encontrar agentes 

que tenham alta eficiência e baixo custo. Entre os contaminantes, os hormônios têm sido 

encontrados frequentemente em águas de reservatórios, e são listados como contaminantes 

emergentes devido ao seu potencial como desregulador endócrino. Entre estes, o hormônio 

sintético 17α-etinilestradiol é o mais potente e merece atenção. Assim, este trabalho propõe 

avaliar a eficiência do coagulante natural mandacaru em duas frentes: na clarificação e na remoção 

do hormônio 17α - etinilestradiol em água superficial. Os ensaios de clarificação serão realizados 

em água sintética e água deionizada, variando-se o pH de coagulação e as dosagens do mandacaru, 

a fim de verificar a eficiência de remoção da turbidez. Os ensaios de remoção do hormônio serão 

realizados em água deionizada contendo concentração conhecida do padrão do 17α-

etinilestradiol. Após a otimização dos parâmetros analíticos para clarificação e remoção do 

hormônio, a eficiência do processo será testada em amostras de água da represa Guarapiranga. 

Apesar do mandacaru já apresentar resultados para clarificação de água, o seu emprego na 

remoção de hormônios ainda não foi estudado. 

 

Palavras chave: Clarificação; coagulantes naturais, hormônios; qualidade da água. 
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Avaliação do impacto de uma certificação REDD+ na conservação de 

floresta da Amazônia brasileira  

Giulia de Paula Silveira (1); Elisa Hardt Alves Vieira (2) 

(1) Universidade Federal de São Paulo, SP, Brasil 

giulia.silveira@unifesp.br 

 

Resumo 
 

A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e exerce papel fundamental na regulação do 

clima terrestre, visto que ela é capaz de captar dióxido de carbono da atmosfera e converter em 

biomassa viva, além de armazenar carbono nos solos. O REDD+ é um mecanismo financeiro criado 

para incentivar a redução das emissões de CO2 causadas pelo desmatamento e degradação 

florestal em países em desenvolvimento. Projetos REDD+ têm como principais atividades o 

monitoramento, controle, promoção do uso sustentável dos recursos, e engajamento das 

comunidades locais em áreas de floresta. O objetivo do trabalho é avaliar se a implementação de 

um projeto de REDD+ certificado na Amazônia contribui para a conservação de floresta de uma 

Unidade de Conservação (UC) de Uso Sustentável. Para atingir este objetivo é proposto: avaliação 

da dinâmica e uso e cobertura da terra e análise de medidas estruturais da paisagem e dados sobre 

o desmatamento na área disponibilizadas pelo INPE. 

 

Palavras chave: Floresta Amazônica; Desmatamento; Mudanças Climáticas; Ecologia da Paisagem; 

Rondônia. 
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Políticas e práticas de gestão da qualidade do ar na esfera municipal: A 

análise de caso do município de Santos.  

Izabela Iacillo Soares (1); Nilton Manuel Évora do Rosário (1) 

(1) Universidade Federal de São Paulo, SP, Brasil 

izabela.iacillo@unifesp.br 

 

Resumo 
 

A poluição do ar causa mais vítimas do que o sedentarismo, o uso do álcool e a desnutrição. As 

áreas urbanas são especialmente atingidas, sobretudo pelo uso intensivo de automóveis e 

planejamento inadequado. Experiências internacionais têm mostrado que a gestão local da 

qualidade do ar é fundamental para a mitigação da poluição e dos seus efeitos. Nesse contexto, 

com foco no município de Santos, em São Paulo, que abriga o maior porto da América Latina, o 

projeto tem por objetivo realizar um diagnóstico da evolução e do estado da qualidade do ar no 

município, em conjunto com o levantamento e análise de políticas públicas na esfera da gestão 

municipal. Primeiro, serão analisadas as concentrações dos poluentes legislados e a frequência de 

ultrapassagem dos padrões de qualidade do ar nos últimos anos. Serão também analisadas as 

possíveis fontes emissoras dos poluentes monitorados, considerando a sua evolução temporal. O 

diagnóstico da gestão local da qualidade do ar será realizado a partir da análise dos instrumentos 

legais referentes à gestão urbana/ambiental e via questionário aplicado aos agentes públicos 

municipal. Com os resultados preliminares, percebe-se uma tendência de redução da concentração 

e de ultrapassagens dos padrões legais de alguns poluentes dentro do período analisado. Avalia-

se que a cobertura do monitoramento no município é limitada, o que dificulta a extensão dos 

resultados para demais áreas da cidade. Espera-se que os resultados do projeto contribuam para 

o aprimoramento da gestão da qualidade de ar em Santos, visando à melhoria da qualidade de 

vida da população. 

 

Palavras chave: Poluição atmosférica; Gestão da qualidade do ar; Cidades; Santos; ODS11. 
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Avaliação da população de macrófitas aquáticas presentes no Corpo 

Central I da Represa Billings (SP)  

Jonathas Ferreira dos Santos (1); Cristina Souza Freire Nordi (1); Elisa Hardt Alves Vieira (1)  

 1) Universidade Federal de São Paulo, SP, Brasil  

gr5jonathas@hotmail.com 

 

Resumo 
 

Levantamento e identificação das principais espécies de macrófitas existentes no Corpo Central; 

Determinação do estoque das macrófitas flutuantes e das enraizadas das margens da represa; 

Levantamentos dos problemas causados pelo acúmulo de macrófitas no Reservatório; 

Levantamento de possíveis estratégias para o controle das macrófitas no Reservatório Billings.  

 

 

 

Palavras chave: Macrofita; Reservatorio Billing; Eutrofização. 
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Recuperação de nutrientes da vinhaça pela zeólita para uso como 

fertilizante de liberação lenta  

Juliana Lisita de Souza Mattos (1); Mirian Chieko Shinzato (1)  

(1) Universidade Federal de São Paulo, SP, Brasil 

julianalsmattos@gmail.com 

 

Resumo 
 

A vinhaça é um efluente gerado na indústria sucroalcooleira e comumente utilizada no solo por ser 

considerada um fertilizante rico em nutrientes essenciais para as plantas, além de ser constituída 

por 90 % de água. No entanto, sua aplicação direta nos solos (sem tratamento prévio/diluição) 

altera as propriedades físicas (pH e salinidade) e microbilógicas do solo, além de comprometer a 

qualidade das águas subterrâneas (devido à lixiviação de grande parte dos nutrientes para o 

subsolo) e, ainda, a eutrofização das águas superficiais (decorrentes do escomento superficial). Seu 

uso controlado, por sua vez, pode ser realizado por meio da recuperação de alguns nutrientes 

importantes para as plantas, como o potássio e o nitrogênio, por minerais com elevada capacidade 

de troca catiônica, como as zeólitas. Nesse contexto, o presente estudo pretende avaliar a 

capacidade da zeólita em recuperar os nutrientes da vinhaça, como K+ e NH4+, e testá-la como 

fertilizante de liberação lenta. Serão realizados testes que visam avaliar o grau de seletividade da 

zeólita pelos principais nutrientes encontrados no efluente, bem como analisar as condições 

necessárias para obter uma maior eficiência de remoção/adsorção de nutrientes para 

disponibilizá-los ao meio. Sendo assim, as condições de equilíbrio do solo e a absorção de cátions 

na zona radicular das plantas serão potencializadas. Espera-se que o uso de zeólitas otimize o 

processo de fertilização dos solos de forma mais controlada e eficiente. E, ao mesmo tempo, 

minimize os impactos ambientais negativos oriundos da disposição direta da vinhaça no solo. 

 

Palavras chave: Zeólita; fertilizante; solo agrícola; vinhaça; sustentabilidade. 
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Recomposição florestal e monitoramento de duas áreas do conjunto 

habitacional Tancredo Neves III, São Vicente/SP, como parte integrante 

do Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA nº 

112068/2013) 

Juliana Ribeiro Nobrega (1); Cristina Souza Freire Nordi (1) 

(1) Universidade Federal de São Paulo, SP, Brasil 

jrnobrega.jn@gmail.com 

 

Resumo 
 

Dentro de um planejamento urbano adequado, áreas verdes são locais onde há predomínio de 

vegetação arbórea, como em praças, jardins públicos e os parques urbanos, além dos canteiros 

centrais e trevos de vias públicas, que tem apenas funções estéticas e ecológicas. A gestão 

municipal necessita estabelecer diretrizes para definição de parcelas de solo que devem ser 

destinadas como verdes, que deverão ser definidas por meio de Legislação Municipal (Plano 

Diretor, Lei de Uso e Ocupação do Solo, dentre outras), além de submeter a aprovações junto aos 

órgãos ambientais nos casos de implantação de grandes empreendimentos e/ou casos em que 

ocorram supressões vegetais. Esse trabalho tem como objetivo promover e acompanhara 

Recomposição Florestal realizada nas áreas denominadas V1 e V4 do conjunto habitacional 

Tancredo Neves III, localizadas no Município de São Vicente/SP, e seu posterior monitoramento. 

Será realizado o plantio e o monitorado da pega das mudas, constatando assim a recomposição 

florestal, através de relatórios mensais e semestrais. As áreas verdes possuem diversas funções, 

dentre elas estão: função social, função psicológica, função estética função educativa e função 

ecológica dentro de uma cidade. Desta forma, além de estar cumprindo determinações constantes 

no TCRA nº 112068/2013 (Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental), se espera 

recompor a biodiversidade do local, trazendo qualidade de vida à população. 

 

Palavras chave: Recomposição; monitoramento; biodiversidade; plantio e supressão. 
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Tekoa Paranapuã: A luta pelos direitos territoriais e seus desafios  

Autora Leila Miyoko Hatai (1); Andrea Rabinovici (1); Raiane Patricia Severino Assumpção (1) 

(1) Universidade Federal de São Paulo  

 leila.hatai@gmail.com  

 

Resumo 
 

A aldeia Tekoa Paranapuã está localizada em São Vicente/SP, composta pelas etnias Guarani Mbya 

e Tupi Guarani. A aproximação, em 2016, entre a Unifesp e a aldeia, acontece a partir de um ato 

em que os indígenas reivindicavam o direito de permanência da aldeia no local, com a intenção de 

trazer maior visibilidade para a comunidade e evitar o avanço na tramitação da ação civil pública 

de autoria da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, pois no local da aldeia está a UC (Unidade 

de Conservação), Parque Estadual Xixová Japuí. Através das ações do Programa de Educação 

Tutorial - Educação Popular “Criando e Recriando a Realidade Social”, na frente “Cultura e 

Resistência Indígena”, organizada por diversas ações de parcerias e atividades elaboradas de forma 

conjunta, foi possível a consolidação de uma relação orgânica entre o grupo e a população 

indígena. O grupo possui como fundamento teórico-metodológico o referencial freiriano de 

Educação Popular e tem o intuito de aprofundar e fortalecer os vínculos entre a universidade e as 

comunidades da região, proporcionando um espaço de diálogo para a produção e reconhecimento 

de diferentes saberes. A luta pelo território é a pauta principal da comunidade, a pesquisa abordará 

essa relação contraditória, buscando caminhos e possibilidades em sua trajetória, como por 

exemplo a mediação, com potencial de garantir direitos fundamentais e originários da aldeia, 

conciliando interesses da UC e a forma de ser e viver Guarani, através da elaboração do Plano de 

Uso Tradicional. 

 

Palavras chave: Indígenas; Guarani Mbya; Educação Popular; Mediação; Extensão. 
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Algoritmos de aprendizagem de máquina aplicados ao estudo de Fluxos 

de CO2 na Floresta Nacional do Tapajós, na Amazônia  

Lucas de Oliveira Bauer (1); Luciana Varanda Rizzo (1); Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa (2). 

(1) Universidade Federal de São Paulo, SP, Brasil 

(2) Universidade de São Paulo, SP, Brasil 

bauerlucas95@gmail.com 

 

Resumo 
 

A floresta Amazônica desempenha um papel importante no balanço de carbono terrestre, 

influenciando o balanço de energia e o clima em escala regional e global. A região Amazônica atua 

como sorvedouro de carbono, através do processo de fotossíntese, e, ao mesmo tempo, atua como 

fonte de carbono, através das emissões por queimadas e áreas alagadas. Pesquisas indicam que os 

fluxos de CO2 são espacialmente heterogêneos na Amazônia, e que dependem de fatores 

ambientais de maneira complexa e muitas vezes não-linear. Fluxos de CO2 na superfície são 

monitorados na Amazônia desde o final da década de 1990, no âmbito do projeto LBA 

(Experimento de Larga Escala na Biosfera-Atmosfera na Amazônia). Este trabalho tem como 

objetivo investigar quais são os fatores ambientais que determinam a variabilidade temporal e 

espacial das trocas de carbono na Amazônia, com enfoque na Floresta Nacional do Tapajós (torre 

K67), aplicando técnicas de Ciência dos Dados. Até o momento, foram utilizados dados diários de 

superfície observados na torre K67 entre 2002 e 2006, considerando a série temporal de 17 

variáveis, como: temperatura, umidade relativa e fluxo de CO2. No período de estudo, as variáveis 

apresentaram uma porcentagem de dados faltantes não-contínuos que variou entre 2% e 65%. 

Foram avaliadas diferentes técnicas de imputação de dados, sendo que o filtro de Kalman aplicado 

a um modelo de série temporal estrutural apresentou os melhores resultados. Tendo preenchido 

os dados faltantes não-contínuos, foram realizadas análises estatísticas descritivas e multivariadas, 

em especial: análise de componentes principais e eliminação recursiva de variáveis, com o objetivo 

de identificar quais são as variáveis mais importantes para a determinação das trocas de carbono 

entre a floresta e a atmosfera. 

 

Palavras chave: Amazônia; Ciência dos Dados; Fluxos de Carbono; Gases de Efeito Estufa; 

Algoritmos de Aprendizagem de Máquina. 
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Resumo 
 

Visando limitar o aumento da temperatura global entre 2 e 1,5 oC, conforme estipulado no Acordo 

de Paris, o Brasil reafirmou, em 2020, o compromisso estabelecido em sua Contribuição 

Nacionalmente Determinada (iNDC). Uma das metas é reduzir as emissões de GEE em 43% até 

2030, tomando as emissões de 2005 como base. Em 2019, o setor Agropecuário foi responsável 

por 28% das emissões de CO2eq no Brasil, sendo o gado de corte responsável por 62% desse total. 

Com o maior rebanho do Brasil, o estado do Mato Grosso também foi o maior emissor de GEE no 

setor Agropecuário, no mesmo ano em 2019. Considerando a contribuição da pecuária nas 

emissões de GEE, este trabalho propõe avaliar o impacto da redução do consumo de carne bovina 

– no Brasil e no Mato Grosso – no cumprimento das metas estabelecidas na iNDC. Assim, será feita 

uma análise descritiva temporal das variáveis do estudo – dados de emissão de CO2eq e consumo 

de carne bovina, bem como aplicaçãode modelos preditivos, para traçar os cenários propostos. Por 

fim, será feita a valoração do uso de recursos naturais e do desequilíbrio ecossistêmico na criação 

de gado, através do Valor Econômico do Recurso Ambiental (VERA), e a valoração do impacto da 

emissão de CO2eq pela pecuária no Brasil e no Mato Grosso, considerando o valor do Custo Social 

do Carbono (CSC). 
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Agropecuária; Consumo de carne bovina. 
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Resumo 
 

Os reservatórios e represas artificiais nada mais são do que ecossistemas aquáticos, como esses, 

são extremamente sensíveis a perturbações ambientais de origem natural ou antrópica 

influenciando diretamente a qualidade das águas desses ambientes. A eutrofização é uma das 

principais ameaças a estes ambientes e aos serviços ecossistêmicos prestados por eles. A represa 

Billings, objeto de estudo deste trabalho, enfrenta as consequências desse processo a anos e o 

cenário vem se agravando, principalmente quando observamos as comunidades biológicas e as 

respostas dessas aos impactos gerados pela eutrofização. Por esse motivo, o objetivo deste 

trabalho é analisar a qualidade da água do córrego Grota Funda e a sua influência no Corpo Central 

1 da represa Billings. Serão realizadas quatro coletas sazonais (duas no verão e duas no inverno), 

com a finalidade de observar se há variação sazonal na qualidade das águas do córrego e da 

represa. Para isso, cinco pontos foram definidos levando-se em conta um gradiente ambiental de 

impacto. Serão analisados parâmetros físico-químicos das águas, como também a clorofila-a e os 

feopigmentos. A comunidade fitoplanctônica passará por análise qualitativa, para obtenção de sua 

composição taxonômica, e quantitativa para que possa mensurar a densidade fitoplanctônica. 

Variáveis biológicas como diversidade α, entre outras, também serão determinadas. Os 

indicadores microbiológicos de poluição fecal, como os coliformes termotolerantes e Escherichia 

coli serão quantificados. A estatística será aplicada para auxiliar na compreensão das relações 

temporais e espaciais entre as variáveis abióticas e bióticas coletadas. 
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Resumo 
 

O processo de crescimento das cidades tem ocorrido de maneira desorganizada e predatória dos 

recursos ambientais, levando esses espaços à degradação ambiental e à falta de qualidade de vida 

para seus habitantes. Nesse sentido, a presente pesquisa propõe investigar alternativas capazes 

de promover a melhoria da qualidade ambiental e de vida nas cidades, como os bancos de tempo, 

um sistema de trocas gratuitas e solidárias de serviços, com objetivo de propor soluções às 

demandas das comunidades em que se inserem. Para tanto, serão realizadas pesquisa bibliográfica 

para aprofundamento teórico do tema e entrevistas semiestruturadas com envolvidos na 

idealização e desenvolvimento de projetos comunitários através dos bancos de tempo, a fim de 

caracterizar este sistema, seus pontos fortes e fracos, bem como os limites e as possibilidades para 

sua expansão e aplicabilidade em projetos socioambientais. Com base nas informações geradas, 

pretende-se elaborar recomendações para iniciativas semelhantes, a fim de disseminar práticas 

capazes de melhorar a qualidade ambiental e de vida em áreas urbanas. 

 

Palavras chave: Percepção; Risco; Ambiental; COVID-19; Pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 


