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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 

 

 

ASSUNTO: INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES PARA COMPOR A COMISSÃO DE 

GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS. 

 

             
               PARECER DGEO Nº 53/2019 

 

 

                           A Assembleia do Departamento de Geografia, na sua 97ª Reunião 
Ordinária, realizada em 06 de novembro de 2019, aprovou o a Indicação de 
representante Titular: Tania Seneme do Canto e Suplente: Aline Pascoalino para 
Compor a Comissão de Graduação do Instituto de Geociências da Universidade 
Estadual de Campinas. 

 
 

 
Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 

[ 
 
 

Prof.Dr. Raul Reis Amorim 
Chefe do Depto de Geografia 
IG/UNICAMP-Matric.:308705 

 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
14 de novembro de 2019. 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 
  
 
ASSUNTO: Comissão de Extensão 

 

 
 

“AD REFERENDUM” 

 
 

 
Aprovo “ad referendum” da Assembleia do Departamento de Política 

Científica e Tecnológica, a indicação dos nomes dos Profs. Drs. Ruy de Quadros 

Carvalho (titular) e Sérgio R.R. de Queiroz (suplente) para a comporem a 
Comissão de Extensão do IG - biênio 2019/2021. 

Encaminhe-se para as providências cabíveis. 

 
 

 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 

11 de novembro de 2019 

 
 

 
 
 

 
Profa. Dra. Flávia L. Consoni de Mello 

Chefe do DPCT 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 
 

 
ASSUNTO: Homologação 
 
 

 
PARECER DPCT Nº 56/2019 

 

 
 
 

A Assembleia do Departamento de Política Científica e Tecnológica, na sua 
98ª Reunião Ordinária, realizada em 04 de dezembro de 2019, HOMOLOGOU a 

indicação dos nomes dos Profs. Drs. Ruy de Quadros Carvalho (titular) e Sérgio R.R. 
de Queiroz (suplente) para a comporem a Comissão de Extensão do IG. “Ad 
Referendum” do dia 11 de novembro de 2019. 

Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 
 

 

 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 

04 de dezembro de 2019. 
 
 

 
 

 
 

Profa. Dra. Janaina O. Pamplona da Costa 

Vice-Chefe do DPCT 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 
 

 
ASSUNTO: Homologação 
 
 

 
PARECER DPCT Nº 58/2019 

 

 
 
 

A Assembleia do Departamento de Política Científica e Tecnológica, na sua 
98ª Reunião Ordinária, realizada em 04 de dezembro de 2019, HOMOLOGOU a a 

indicação do nome do Prof. Sérgio Robles Reis de Queiroz (titular) para compor a 
comissão de Informática do IG em substituição ao Prof. Aleix A. Martin, mantendo a 
Pesq. Sônia M. Tilkian de Carvalho (suplente). “Ad Referendum” do dia 25 de 

novembro de 2019. 
Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 
 

 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 

04 de dezembro de 2019. 
 
 

 
 

 
 

Profa. Dra. Janaina O. Pamplona da Costa 

Vice-Chefe do DPCT 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 
  
 
ASSUNTO: Comissão de Informática 

 
“AD REFERENDUM” 

 
 
 

Aprovo “ad referendum” da Assembleia do Departamento de Política 
Científica e Tecnológica, a indicação do nome do Prof. Sérgio Robles Reis de 

Queiroz (titular) para compor a comissão de Informática do IG em substituição ao 
Prof. Aleix A. Martin, mantendo a Pesq. Sônia M. Tilkian de Carvalho (suplente). 

Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 

 

 

 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 

25 de novembro de 2019 

 
 
 

 
 

 
Profa. Dra. Flávia L. Consoni de Mello 

Chefe do DPCT 
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 

 

 

ASSUNTO: INDICAÇÃO DO VICE-CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA DO 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS. 

 

             
               PARECER DGEO Nº 56/2019 

 

 

                           A Assembleia do Departamento de Geografia, na sua 97ª Reunião 
Ordinária, realizada em 06 de novembro de 2019, aprovou como vice-chefe do 
Departamento de Geografia (DGEO), do Instituto de Geociências da Universidade 
Estadual de Campinas, o Professor Doutor Francisco Sérgio Bernardes Ladeira a 
partir de 06/11/2019. A indicação tem em vista a nomeação do professor Doutor 
Vicente Eudes Lemos Alves para coordenador de Graduação do Instituto de 
Geociências. 

 
 
 
Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 

 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
14 de novembro de 2019. 

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Raul Reis Amorim 
Chefe do Depto de Geografia 
IG/UNICAMP-Matric.:308705 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS  

 
 

 
Rua Carlos Gomes, 250 - CEP: 13083-855 / Campinas, SP 

www.ige.unicamp.br          diretor@ige.unicamp.br 
(19) 3521.4550 

 
 
 
 
 
 

“AD REFERENDUM” 

 
APROVO “AD REFERENDUM” DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE 

GEOCIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, o Relatório de 

Atividades Docente do Prof. Dr. Wagner da Silva Amaral, conforme parecer emitido pelo 

Prof. Dr. Ticiano José Saraiva dos Santos. 

 

 

 

 

Instituto de Geociências, 05 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Sérgio Luiz Monteiro Salles-Filho 

Diretor do Instituto de Geociências 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOCENTE

Nome: WAGNER DA SILVA AMARAL

Matrícula: 303744

Função: Professor Doutor II

Data de Nascimento: 06/02/1979

Data da Entrega: 14/08/2019

Periodicidade: 3 anos

Período a que se refere o relatório: 01/02/2016 a 31/01/2019

Unidade: INSTITUTO DE GEOCIENCIAS

Departamento: DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA E RECURSOS NATURAIS

Carreira: DOCENTE MAGISTÉRIO SUPERIOR

Data de ingresso na Unicamp: 02/05/2013

Data de ingresso na PP: 02/05/2013

Data de ingresso na carreira: 02/05/2013

Regime atual de trabalho: RDIDP

Titulação: Doutorado

Promoções: 05/07/2016: Mérito

Nível/Referência: MS3.2

Data de ingresso no Nível/Referência: 05/07/2016

Afastamentos no período (igual ou superior a 30 dias).

Tipo de afastamento/licenças Período
LA Interesse da UEC CV 16/07/2018 - 07/03/2019

Relatório de atividade apresentados.

Período Nro. Parecer CADI Parecer
01/02/2013 - 01/04/2016 CIDD 631/16 Aprovado

Observações: Prazo estendido de 28/02/2019 para 15/08/2019 porque o 
docente estava afastado (16/07/2018 a 15/07/2019: LA Interesse da UEC CV).
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1 - ATIVIDADES DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

1.1 - Atividades Didáticas

1.1.1 - Lista das disciplinas/turmas efetivamente ministradas (prática ou 
teórica) na Graduação

Sigla da 
Disciplina
/Turma

Período
/Ano

Horas Número 
de 
Alunos

Aprovados Reprovados DI DC Not
/Sab

Tipo

GE708 - A 2018/1S 139 22 21 1 X -

GE606 - A 2017/2S 90 13 12 1 X -

GE606 - B 2017/2S 90 10 10 0 X -

GE708 - A 2017/1S 138 22 22 0 X -

GM861 - A 2017/1S 30 29 28 1 X PI

GM861 - B 2017/1S 30 13 13 0 X PI

GE606 - A 2016/2S 90 13 12 1 X -

GE606 - B 2016/2S 90 12 11 1 X -

GE506 - A 2016/1S 27 11 7 4 X PI

GE506 - B 2016/1S 27 9 8 1 X PI

GE708 - A 2016/1S 38 18 18 0 X -

Fonte: DAC (G01)

1.1.2 - Lista das disciplinas/turmas ministradas no mesmo horário

Período Sigla da Disciplina
/Turma 1

Nivel 1 Sigla da Disciplina
/Turma 2

Nivel 2

2017/2S GE606 - A Graduação GE606 - B Graduação

2017/1S GM861 - A Graduação GM861 - B Graduação

2016/2S GE606 - A Graduação GE606 - B Graduação

2016/1S GE506 - A Graduação GE506 - B Graduação

Fonte: DAC (G02)

1.2 - Orientações/Supervisões de alunos
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1.2.1 - Supervisão de atividades práticas em ensino – com disciplinas no 
currículo (estágios, IC, etc.)

Disciplina Tipo de 
Atividade

Título Início Número de 
Alunos

Situação

GE001 - W MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

01/08
/2018

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE002 - W ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio 
Supervisionado I

01/08
/2018

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE003 - W ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio 
Supervisionado II

01/08
/2018

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE005 - W INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica I 01/08
/2018

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE006 - W INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica II 01/08
/2018

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE002 - W ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio 
Supervisionado I

26/02
/2018

1 Encerrada

GE001 - W MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

31/07
/2017

1 Encerrada

GE002 - W ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio 
Supervisionado I

31/07
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE003 - W ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio 
Supervisionado II

31/07
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE001 - W MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

02/03
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE002 - W ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio 
Supervisionado I

02/03
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE003 - W ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio 
Supervisionado II

02/03
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE005 - W INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica I 02/03
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE006 - W INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica II 02/03
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE001 - W MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

01/08
/2016

1 Encerrada

GE003 - W ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio 
Supervisionado II

01/08
/2016

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE005 - W INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica I 01/08
/2016

2 Encerrada

GE006 - W INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica II 01/08
/2016

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE003 - W ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio 
Supervisionado II

22/02
/2016

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE005 - W INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica I 22/02
/2016

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE006 - W INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica II 22/02
/2016

1 Encerrada

Fonte: DAC (G03)
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1.2.2 - Supervisão de atividades práticas em ensino - sem disciplinas (estágios, 
etc)
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G04) 

Comentários

Durante as práticas de Campo, sempre são convidados alunos da 
graduação para acompanharem os grupos durante as atividades de 
mapeamento geológico, neste caso contamos com a colaboração de 
alunos dos últimos anos do curso de graduação em Geologia pois já 
possuem mais experiências nas técnicas de campo. Os professores 
ficam responsáveis pela dinâmica e orientação de toda a equipe.

1.2.3 - Orientação no Programa de Estágio de Capacitação Docente (PED) e no 
Programa de Apoio ao Ensino de Graduação (PAD) - lista nominal dos alunos 
orientados

Orientando Período Disciplina Tipo
Diego de Alvarenga Rodrigues 2018/1S GM861 - B PAD

Nadia Borges Gomes 2017/2S GE606 - B PED

Nadia Borges Gomes 2017/2S GE606 - A PED

Thaís Caroline Murer 2017/2S GE606 - B PAD

Thaís Caroline Murer 2017/2S GE606 - A PAD

Daniel Francisco Martins de Sousa 2016/2S GE606 - B PED

Daniel Francisco Martins de Sousa 2016/2S GE606 - A PED

Gabriel Keiti Tsukada Guibu 2016/2S GE606 - A PAD

Gabriel Keiti Tsukada Guibu 2016/2S GE606 - B PAD

Daniel Francisco Martins de Sousa 2016/1S GE708 - A PED

Tainá Souza 2016/1S GE708 - A PAD

Fonte: DAC (G05)

1.2.4 - Programas Especiais (PIBID/CAPES, PET/CAPES, PROIN, REENGE)
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G07)

1.2.5 - Monografias e Trabalhos de final de curso

Orientando Ingresso Situação Disciplina/Projeto
Thaís Caroline Murer 2017/2S Concluído GE001 - Trabalho de Conclusão de Curso

Lays Helmer Mengal 2016/2S Concluído GE001 - Trabalho de Conclusão de Curso

Fonte: DAC (G08)
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1.2.6 - Monografias e trabalhos de final de curso (Sipex)

Orientando Início Situação Disciplina/Projeto Tipo
Thais 
Caroline 
Murer

01/08
/17

Situação: 
Concluído. Data 
de conclusão: 01
/12/2017

Caracterização petrográfica e geoquímica 
dos migmatitos de Marilândia ? MG, 
Complexo Divinópolis, Cráton do São 
Francisco.

Orientador

Lays Helmer 
Mengal

01/01
/16

Situação: 
Concluído. Data 
de conclusão: 31
/12/2016

Granulitos adjacentes ao Lineamento 
Transbrasiliano na região de Cariré, 
Domínio Ceará Central: aspectos 
petrográficos e geoquímicos

Orientador

Fonte: SIPEX (G19)

1.2.7 - Orientação de alunos bolsistas (SAE, Estrangeiros, etc.) e não bolsistas

Orientando Tipo de Orientação Período Agência
Henrique Silingardi 
Fedel

Outras 01/08/2016 a 01/08/2017 BOLSA SAE

Henrique Silingardi 
Fedel

Outras 01/08/2015 a 01/08/2016 BOLSA SAE

Fonte: SIPEX (G09)

Comentários

Incluir o Bolsista de IC: Rafael Bassetto Ferreira 
Petrografia e Geoquímica dos Anfibolitos do Extremo Leste do 
Complexo Santa Filomena, Faixa Riacho do Pontal, Província 
Borborema (Bolsa de Iniciação Científica), conclusão Ago/2016.

1.2.8 - Outras atividades de ensino (Participação na elaboração e/ou aplicação e
/ou correção de prova(s) do Vestibular, Participação em reformulação 
curricular, missões no Brasil e no exterior, assessorias relacionadas às 
atividades de Ensino de Graduação, etc.)

O curso de Geologia passou por uma importante reforma currícular que foi 
concluída este ano de 2019. Durante todo ano de 2018, ocorreram diversas 
reuniões em conjunto com a coordenação do curso, centro acadêmico, diretoria 
e chefia do departamento para uma reformulação da grade dos cursos de 
Geologia e Geografia. Na ocasião eu estava afastado para realização do meu 
pós-doutoradmento, mas pude acompanhar on-line as discussões e enviar 
algumas sugestões de mudanças que serão implementadas a partir de 2020.

1.3 - Projetos de Ensino
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1.3.1 - Projetos de Ensino com Financiamento

Título do Projeto Início Situação Agência Tipo de 
participação

GEOCRONOLOGIA, GEOQUIMICA E 
METAMORFISMO DO DOMINIO 
INTERNO DA FAIXA DE 
DOBRAMENTOS RIACHO DO PONTAL

06
/2014

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

FAPESP (Auxílio 
Pesquisa, AUXILIO-
PESQUISA) 
Processo: n° 2014
/03275-3

Responsavel

Fonte: SIPEX (G11)

Comentários

O Projeto FAPESP coordenado por mim no período, envolveu a 
participação de três alunos de Iniciação Científica e três trabalhos de 
Conclusão de Curso. Portanto contemplou a formação de recursos 
humanos e ensino na graduação.

1.3.2 - Projetos sem financiamento
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G12)

1.4 - Participação em bancas examinadoras

1.4.1 - Participação em bancas examinadoras

Nome do 
candidato

Instituição Natureza Tipo de 
Participação

Data 
da 
Banca

Data 
da 
Banca

Bárbara 
Bueno 
Toledo

Universidade 
Estadual de 
Campinas

Trabalho de 
Conclusão na 
Graduação

Titular 12/12
/2017

12/12
/2017

Bruna da 
Silva Ricardo

Universidade 
Estadual de 
Campinas

Trabalho de 
Conclusão na 
Graduação

Titular 13/12
/2017

13/12
/2017

Henry 
Shigueru 
Tanaka

Universidade 
Estadual de 
Campinas

Trabalho de 
Conclusão na 
Graduação

Titular 19/06
/2019

19/06
/2019

Lays Helmer Universidade 
Estadual de 
Campinas

Trabalho de 
Conclusão na 
Graduação

Presidente 13/12
/2017

13/12
/2017

Priscila Bassi 
Penteado

Universidade 
Estadual de 
Campinas

Trabalho de 
Conclusão na 
Graduação

Titular 13/12
/2017

13/12
/2017

Thais 
Caroline 
Murer

Universidade 
Estadual de 
Campinas

Trabalho de 
Conclusão na 
Graduação

Presidente 12/12
/2017

12/12
/2017

Fonte: SIPEX (G18)

1.5 - Produções relacionadas ao Ensino de Graduação

1.5.3 - Organização de eventos e cursos de curta duração, vinculados ao ensino 
de graduação
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G15)
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1.6 - Informações Complementares

1.6.1 - Coordenadoria de Cursos de Graduação
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH (G16)

1.6.2 - Prêmios e distinções recebidas pelas atividades de Ensino de Graduação
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G17)

1.6.3 - Informações relevantes relacionadas ao ensino não contempladas nos 
itens anteriores

Sou responsável pela coordenação e organização dos Trabalhos de Conclusão 
de Curso no primeiro semestre de 2019 e continuo com esta mesma função no 
segundo semestre de 2019.

1.7 - Autoavaliação

1.7.1 - Campo destinado à autoavaliação do docente, no qual deve destacar 
sua contribuição para o bom andamento das atividades do Ensino de Graduação 
da Unidade a qual está vinculado e das Unidades para as quais ministrou 
disciplinas

No período de três anos ao qual se refere o presente relatório, ministrei quatro
disciplinas obrigatórias no curso de Geologia e Química. Ministro duas turmas
da disciplina GE-606 (Petrografia e Petrologia Metamórfica) há seis anos que
envolve uma extensiva parte prática com aulas de laboratório e práticas de
campo. Trata-se de um curso dinâmico e que todos os semestres procurei
inovar na didática, utilizando exercícios práticos, aulas expositivas, aplicação de
testes, discussão de artigos especializados e técnicas de aprendizagem
invertida. Sempre com o auxílio dos PEDs e PADs, podemos organizar toda a
coleção didática de rochas metamórficas, classificando e incluíndo novas
amostras para serem estudadas nas aulas descritivas. Graças aos nossos
esforços, atualmente nosso acervo de rochas é o maior do Instituto de
Geociências. Também criamos no Laboratório de Microscopia, painéis didáticos
que auxiliam na descrição e identificação de minerais metamórficos. As
avaliações realizadas pelos alunos sempre destacaram pontos positivos nesta
disciplina o que me incentiva a manter o curso cada ano mais motivador e
atualizado. Ministrei um semestre de parte da disciplina GE-506 (Petrologia
Ígnea) que também envolve uma extensiva parte prática com trabalhos de
laboratório, descrição de amostras de rochas macro e microscópicas e viagens
de campo.

Ministro em parceria com outros professores a disciplina GE-708 (Geologia de
Campo II) que ocorre no primeiro semestre e acontece sempre no mês de
fevereiro. São dez dias de trabalho de campo intensos que envolve uma grande
preparação e responsabilidade por parte dos docentes e alunos envolvidos.
Todos os anos os docentes que ministram a disciplina procuram áreas de
campo didáticas para o treinamento dos alunos com técnicas de mapeamento
geológico. Apesar do curso se concentrar em dez dias, a preparação da
disciplinas pré-campo envolve uma grande mobilização dos participantes para
preparar mapas, imagens de satélites, levantamento bibliográfico, aulas
expositivas, palestras de segurança e primeiros socorros. O pós-campo
também é desenvolvido ao longo do semestre com a orientação dos grupos,
descrição petrográfica das amostras coletadas, elaboração do relatório e
produtos cartográficos.
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No curso de Química ofereço a disciplina GM-861 (Mineralogia) em parceria
com outro docente do IG, que conta com a participação de um grande número
de alunos matriculados. Este curso é bastante motivador pois deixamos a
disciplina mais prática e dinâmica para um público diferenciado. Ao final do
curso muitos alunos nos procuraram para mostrar interesse em aprender um
pouco mais sobre rochas e minerais. O  dos participantes da disciplinafeedback
tem sido positivo.

No período orientei três alunos nos programas de capacitação docente (PED) e
quatro alunos no programa de apoio ao ensino de graduação (PAD), onde pude
adquirir uma boa vivência e troca de experiência com alunos de outras áreas.
Orientei duas monografias de Trabalho de Conclusão de Curso que futuramente
deverão ser publicadas. Também orientei um estágio docente e duas bolsas
SAE de Auxílio Social onde podemos catalogar e organizar praticamente todo
acervo de rochas metamórficas do IG/UNICAMP. Participei de seis bancas
avaliadoras de Trabalho de Conclusão de Curso onde pude contribuir, comentar
e aprender um pouco mais.

Por fim, avalio como positiva, construtiva e em crescimento a minha atuação
no ensino de graduação. Acredito que o meu desempenho poderia ter sido um
pouco mais amplo uma vez que estive afastado pelo período de oito meses
para realização do meu Pós-doutorado na Universidade de Cardiff, Reino Unido.
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2 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU

2.1 - Credenciamento/Participação

2.1.1 - Listagem dos Programas aos quais o docente participa/está credenciado

Programa de Pós-
Graduação

Período
/Conceito

Início 
Participação

Fim 
Participação

Tipo de 
Participação

Geociências 2013/2016 - 6 20/06/2018 Permanente

Geociências 2013/2016 - 6 18/07/2016 19/06/2018 Permanente

Geociências 2013/2016 - 6 16/04/2014 18/07/2016 Pleno

Fonte: DAC (PG01)

Comentários

Também Participo como docente colaborador no Programa de Pós-
Graduação em Geologia da Universidade Federal do Ceará.

2.2 - Disciplinas Ministradas

2.2.1 - Aulas efetivamente ministradas (prática ou teórica) na Pós-Graduação
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG02) 

Comentários

Não houve disciplinas ministradas formalmente no programa de Pós-
Graduação em geociências do IG/UNICAMP, porém contribuí e 
participei de bancas de avaliação projetos de pesquisa na disciplina 
GE-006 Seminários. Também ministrei uma disciplina (CGP 8099 – 
Geologia de Terrenos Metamórficos) 
no Programa de Pós-Graduação em Geologia na Universidade 
Federal do Ceará em Março de 2017.

2.2.2 - Lista das disciplinas/turmas ministradas no mesmo horário
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG03)

2.3 - Orientações e Co-Orientações

2.3.1 - Listagem nominal das teses de doutorado defendidas no período a que 
se refere o relatório
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG04)
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2.3.2 - Listagem nominal das dissertações defendidas

Nome 
do 
Aluno

Data 
da 
Defesa

Dissertação Tempo 
de 
Titulação 
(meses)

Data de 
Homologação

Tipo

Daniel 
Francisco 
Martins 
de Sousa

30/01
/2018

Geocronologia U-Pb em zircão de 
ortognaisses e granitoides: 
Considerações sobre evolução 
neoarqueana-paleoproterozoica 
do Orógeno Itabuna-Salvador-
Curaçá – Bahia. 

30 03/04/2018 Orientação

Marcela 
Paschoal 
Perpetuo

16/08
/2017

PETROGRAFIA, GEOQUÍMICA E 
GEOLOGIA ISOTÓPICA (U-PB, SM-
ND E SR-SR) DOS GRANITOIDES 
EDIACARANOS DA PORÇÃO 
NORTE DO ORÓGENO RIACHO DO 
PONTAL 

30 01/12/2017 Orientação

Felipe 
Holanda 
dos 
Santos

09/09
/2016

"Metamorfismo, geoquímica e 
geocronologia das sequências me-
tassedimentares do Domínio 
Interno do Orógeno Riacho do tal, 
Província Borborema, NE-Brasil"

25 24/11/2016 Orientação

Paola de 
Melo Silva

29/03
/2016

"Evolução Meso e Neoarquena do 
Greenstone Belt de Pitangui e seu 
embasamento, Sul do Cráton do 
SF(MG) Petrografia, Geoquímica e 
Geocronologia"

25 07/06/2016 Orientação

Fonte: DAC (PG05)

Comentários

Também conclui em Agosto de 2017, a orientação do aluno: Douglas 
Teixeira Martins. Evolução Tectônica das rochas encaixantes das 
Formações Ferríferas Bandadas de Curral Novo do Piauí. 2017. 
Dissertação (Mestrado em Geologia) - Universidade Federal do Ceará 
- UFC.
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2.3.3 - Listagem nominal dos alunos em orientação no período

Nome Curso Tipo 
Orientação

Situação Início Fim

Douglas Teixeira Martins Doutorado Orientação Em 
Andamento

01/03
/2018

Felipe Holanda dos Santos Doutorado Orientação Em 
Andamento

01/08
/2018

João Paulo Araújo Pitombeira Doutorado Orientação Em 
Andamento

25/02
/2015

Paola de Melo Silva Doutorado Orientação Em 
Andamento

01/03
/2016

Cleberson da Silva Vieira Mestrado Orientação Em 
Andamento

01/03
/2018

Leonardo Brenguere Leão 
Lopes

Mestrado Orientação Em 
Andamento

01/08
/2019

Fonte: DAC (PG06)

2.4 - Projetos de Ensino de Pós-Graduação
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2.4.1 - Projetos de ensino de pós-graduação no qual o docente esteve 
envolvido ou protagonizou

Título do Projeto Início Situação Agência de 
Fomento

Valor Tipo de 
participação

Caracterização geocronológica 
da porção norte do Orógeno 
Itabuna-Salvador-Curaçá, 
região de Pilar - Jaguarari/BA.,
Orientador: http://lattes.cnpq.br
/6620892688533211Wagner da 
Silva Amaral.

01/07
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

Agência: 
CNPq (Bolsa 
Mestrado MS)

R$ 
19500,00

Responsavel

Evolução Crustal e Geodinâmica 
do Complexo Granito-
Migmatítico de Palmácia-
Pacatuba-Maranguape, Domínio 
Ceará Central, Província 
Borborema (Bolsa de 
Doutorado)

01/03
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: 
CNPq (Bolsa 
Doutorado 
DR)

R$ 
79200,00

Responsavel

Evolução Tectono-Metamórfica 
da Complexo Divinópolis e 
Greenstone Belt de Pitangui 
(MG), Sul do Cráton do São 
Francisco (Bolsa de Doutorado)

01/03
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

Agência: 
CAPES (Bolsa 
Doutorado 
DR)

R$ 
105600,00

Responsavel

Contribuição à Evolução 
Geotectônica do Domínio 
Interno da Faixa de 
Dobramentos Riacho do Pontal 
(Bolsa Produtividade em 
Pesquisa)

01/03
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

Agência: 
CNPq (Bolsa 
produtividade)

R$ 
39600,00

Responsavel

Petrografia, geoquímica e 
geologia isotópica (U-PB, SM-
ND E SR-SR) dos granitoides 
ediacaranos da porção norte do 
Orógeno Riacho do Pontal 
(Bolsa de Mestrado)

01/03
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

Agência: 
CNPq (Bolsa 
Mestrado MS)

R$ 
36000,00

Responsavel

GEOCRONOLOGIA, 
GEOQUIMICA E 
METAMORFISMO DO DOMINIO 
INTERNO DA FAIXA DE 
DOBRAMENTOS RIACHO DO 
PONTAL

01/06
/2014

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

Agência: 
FAPESP 
(Auxílio 
Pesquisa, 
AUXILIO-
PESQUISA), 
Processo: n° 
2014/03275-
3

R$ 
143077,70

Responsavel

Fonte: SIPEX (PG07)

2.5 - Participação em bancas de tese, dissertação ou exame de 
qualificação

2.5.1 - Participação em bancas examinadoras

Nome do 
Candidato

Instituição Natureza Tipo de 
Participação

Tipo de 
Membro 
da Banca

Data 
da 
Banca

Fonte
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Daniel 
Francisco 
Martins de 
Sousa

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Presidente Titular 30/01
/2018

DAC

Felipe 
Holanda dos 
Santos

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Presidente Titular 09/09
/2016

DAC

Luiza de 
Carvalho 
Mendes

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Membro Suplente 29/04
/2019

DAC

Marcela 
Paschoal 
Perpetuo

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Presidente Titular 16/08
/2017

DAC

Nadia Borges 
Gomes

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Membro Suplente 24/05
/2019

DAC

Paola de Melo 
Silva

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Presidente Titular 29/03
/2016

DAC

Gustavo 
Henrique 
Coelho de 
Melo

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Membro Suplente 30/06
/2017

DAC

João Paulo 
Araújo 
Pitombeira

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Presidente Titular 21/03
/2018

DAC

Paola de Melo 
Silva

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Presidente Titular 27/08
/2019

DAC

Veronica 
Godinho 
Trevisan

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Membro Titular 30/08
/2019

DAC

Daniel 
Francisco 
Martins de 
Sousa

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Presidente Titular 05/05
/2017

DAC

Lucas 
Rodrigues 
Schiavetti

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Membro Titular 18/06
/2019

DAC

Danilo 
Barbuena

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Titular 03/03
/2017

DAC
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Gustavo 
Henrique 
Coelho de 
Melo

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Suplente 23/03
/2018

DAC

Mariana 
Velcic 
Maziviero

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Titular 12/12
/2016

DAC

Matheus 
Fernando 
Ancelmi

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Titular 26/10
/2016

DAC

Stefano 
Albino 
Zincone

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Titular 20/04
/2016

DAC

Douglas 
Teixeira 
Martins

Universidade 
Federal do Ceará

Exame de 
qualificação 
Geral 
(MESTRADO)

Presidente Titular 01/01
/2017

SIPEX

Douglas 
Teixeira 
Martins

Universidade 
Federal do Ceará

Mestrado fora 
da Unicamp

Presidente Titular 15/08
/2017

SIPEX

José Alberto 
Rodrigues do 
Vale

Universidade de 
São Paulo

Mestrado fora 
da Unicamp

Presidente Titular 12/11
/2018

SIPEX

Fonte: DAC/SIPEX (PG08)

Comentários

Também participei na Banca de Defesa de Doutorado como Titular 
de Bruno Luis Silva Pinheiro. Petrologia e geotermobarometria das 
rochas metamórficas do Cinturão Araguaia: região Xambioá-
Araguanã-TO. 2016 na Universidade Federal do Pará - UFPA.

2.5.2 - Coordenadoria de Comissão de Pós-Graduação
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH (PG09)

2.6 - Organização de eventos vinculados à Pós-graduação

2.6.1 - Eventos e cursos de curta duração organizados e forma de participação
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PG10)

2.7 - Prêmios e distinções relacionadas às atividades de Pós-Graduação 
recebidas pelo docente ou pelos alunos orientados, quando vinculados ao 
trabalho de tese

2.7.1 - Prêmios e distinções relacionadas às atividades de Pós-graduação 
vinculados ao trabalho de tese
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PG11)

2.8 - Informações Complementares

2.8.1 - Informações Complementares
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2.9 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

2.9.1 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

Sou vinculado como docente colaborador no Programa de Pós-Graduação em
Geologia da Universidade Federal do Ceará-UFC. Ofereci uma disciplina
condensada em março de 2017 e conclui uma orientação de mestrado no
mesmo ano. 

2.10 - Autoavaliação

2.10.1 - Campo destinado à autoavaliação do docente, no qual deve destacar 
sua contribuição para o bom andamento das atividades de pós-graduação do 
curso/programa no qual está credenciado.

Minha participação na pós-graduação durante o referido período deste relatório
foi voltada principalmente para a pesquisa, onde participei de projetos,
formação de recursos humanos e publicações de artigos científicos (8 trabalhos
internacionais e 1 nacional). Sou vinculado em dois programas, sendo o
principal como docente pleno do Programa de Geociências do Instituto de
Geociências da UNICAMP e também como colaborador no Programa de Pós-
Graduação em Geologia da Universidade Federal do Ceará-UFC.

No programa de Pós-Graduação em Geociências orientei 4 dissertações de
mestrado. Atualmente oriento neste programa 4 teses de doutoramento e 2 
dissertações de mestrado. No Programa de Pós-Graduação em Geologia da
Universidade Federal do Ceará orientei 1 dissertação de mestrado. As
dissertações concluídas geraram até o momento 4 artigos científicos publicados
em periódicos de circulação internacional, além de 8 resumos em eventos
científicos nacionais.

Também participei de 17 bancas de avaliação na UNICAMP sendo 5 defesas de
doutorado, 6 defesas de mestrado, 4 qualificações de doutorado e 2
qualificações de mestrado. Fora da Unicamp participei de 1 defesa de
doutorado na Universidade Federal do Pará; 2 defesas de mestrado 1 na
Universidade de São Paulo e outra na Universidade federal de Ceará e 1
qualificação de mestrado também na UFC.

No triênio concluí um Projeto regular de pesquisa FAPESP e participei de outros
3 projetos FAPESP como colaborador. Obtive também pelo segundo triênio
seguido a renovação da bolsa de Produtividade em Pesquisa NÍVEL 2 do CNPq.
Também fui selecionado para o primeiro programa de bolsas do Reino Unido
(Rutherford Fund Strategic Partner Grants) para desenvolver o meu pós-
doutorado na Universidade de Cardiff, o que possibilitou uma maior interação
de pesquisa em nível internacional. Um dos desdobramentos dessa parceria foi
a minha colaboração na orientação de um aluno de pós-doutorado atualmente
no Smithsonian EUA-DC.  

Fls. 29 



Relatório de Atividades Docente 17/42 25/10/2019 10:48

Em razão do meu afastamento para o Pós-Doutoramento na Universidade de
Cardiff, ministrei somente uma disciplina (CGP 8099 – Geologia de Terrenos
Metamórficos) no Programa de Pós-Graduação em Geologia na Universidade
Federal do Ceará em março de 2017. Contudo atualmente já estou ministrando
a disciplina GA-006 Seminários e me coloquei a disposição do departamento
para coordenar esta disciplina nos próximos anos.

No Programa de Pós-Graduação em Geociências atuo e desenvolvo pesquisas
na linha de Evolução Crustal e metalogênese principalmente no pré-cambriano
dos crátons do São Francisco e Amazônico e na Província Borborema. Utilizo e
oriento os meus alunos com maior frequência nos laboratórios de preparação
de amostras para estudos petrográficos e os laboratórios de Geologia Isotópica
e de Geoquímica analítica.

Avalio como boa e em constante crescimento a minha atuação na pós-
graduação, com destaque na formação de recursos humanos, desenvolvimento 
de pesquisas e publicações.
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3 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU

3.1 - Participação nos cursos

3.1.1 - Lista dos cursos/disciplina para os quais o docente ministrou aulas
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG12)

3.1.2 - Lista das disciplinas/turmas ministradas no mesmo horário
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG14)

3.2 - Orientação de alunos e de trabalhos de final de curso

3.2.1 - Lista de alunos de Pós-graduação lato-sensu orientados
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG13)

3.2.2 - Lista de alunos de residência médica orientados
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PG16)

3.3 - Participação em bancas examinadoras

3.3.1 - Participação em bancas examinadoras
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PG15)

3.4 - Informações Complementares

3.4.1 - Informações Complementares

3.5 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

3.5.1 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

3.6 - Autoavaliação

3.6.1 - Autoavaliação do docente destacando sua contribuição para o bom 
andamento destas atividades.
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4 - ATIVIDADES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PRODUÇÃO ARTÍSTICA E 
CULTURAL

4.1 - Indicações de Produção
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4.1.1 - Indicações de Produção - 01.01-Artigos publicados em periódicos 
especializados arbitrados de circulação internacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

PERPETUO, M. P.; AMARAL, W. S.; COSTA, F. G.; SOUSA, D. F. M.; UCHÔA FILHO, 
Evilarde Carvalho; Geochemistry of the Serra das Melancias Pluton in the Serra da 
Aldeia Suite: a classic post-collisional high Ba-Sr granite in The Riacho do Pontal 
Fold Belt, NE Brazil, 06/2016, Brazilian Journal of Geology (Print), Vol. 46, Fac. 2, 
pp. 221-237, São Paulo, SP, BRASIL, 2016

2016

SANTOS, Felipe Holanda; AMARAL, W. S.; UCHÔA FILHO, Evilarde Carvalho; 
MARTINS, Douglas Teixeira; Detrital zircon U-Pb ages and whole-rock geochemistry 
of the Neoproterozoic Paulistana and Santa Filomena complexes, Borborema 
Province, northeastern Brazil: implications for source area composition, provenance, 
and tectonic setting, 01/2017, International Geology Review, Vol. 25, Fac. 1369, 
pp. 1-24, Colombia, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 2017

2017

VERMA, S. K.; OLIVEIRA, Elson Paiva de; SILVA, P. M.; GRANGEIRO, J. A. M.; 
AMARAL, W. S.; Geochemistry of komatiites and basalts from the Rio das Velhas 
and Pitangui greenstone belts, São Francisco Craton, Brazil: Implications for the 
origin, evolution, and tectonic setting, 01/2017, Lithos (Oslo. Print), Vol. 284-285, 
pp. 560-560, Oslo, NORUEGA, 2017

2017

MOURA, P.; GARCIA, Maria da Glória Motta; BRILHA, José B.; AMARAL, W. S.; 
Conservation of geosites as a tool to protect geoheritage: the inventory of Ceará 
Central Domain, Borborema Province - NE/Brazil, 01/2017, Anais da Academia 
Brasileira de Ciências (Online), Vol. 89, Fac. 4, pp. 2625-2645, Rio de Janeiro, RJ, 
BRASIL, 2017

2017

AMARAL, W. S.; KRAUSS, Rita K.; DANTAS, Elton Luiz; FUCK, Reinhardt A; 
PITOMBEIRA, João Paulo Araújo; Sinistral reactivation of the Transbrasiliano 
Lineament: Structural and geochronological evidences in the Cariré Granulite Zone, 
Borborema Province - NE Brazil, 01/2017, Journal of South American Earth 
Sciences, Vol. 79, pp. 409-420, Oxford, REINO UNIDO, 2017

2017

PITOMBEIRA, João Paulo Araújo; AMARAL, W. S.; DANTAS, Elton Luiz; PARENTE, 
Clóvis Vaz; COSTA, F. G.; UCHÔA FILHO, Evilarde Carvalho; FUCK, Reinhardt A; 
COSTA, Felipe Grandjean; VERISSIMO, CÉSAR U.V.; Vestiges of a continental 
margin ophiolite type in the NOVO Oriente region, Borborema Province, NE Brazil, 01
/2017, Journal of South American Earth Sciences, Vol. 73, pp. 78-99, Oxford, 
REINO UNIDO, 2017

2017

SANTOS, Felipe Holanda; AMARAL, W. S.; LUVIZOTTO, GEORGE L.; SOUSA, D. F. 
M.; P-T evolution of metasedimentary rocks of the Santa Filomena Complex, Riacho 
do Pontal Orogen, Borborema Province (NE Brazil): Geothermobarometry and 
metamorphic modelling, 01/2018, Journal of South American Earth Sciences, Vol. 
82, pp. 91-107, Oxford, REINO UNIDO, 2018

2018

AMARAL, W. S.; SANTOS, Felipe Holanda; BRAVO, J.; FEDEL, Henrique S; 
LUVIZOTTO, GEORGE L.; GODOY, D.F.; U-Pb zircon ages and metamorphic 
conditions of mafic granulites from the basement of the southern Brasilia Orogen, 
Campinas-SP region, 01/2019, Journal of South American Earth Sciences, Vol. 92, 
pp. 184-196, Oxford, REINO UNIDO, 2019

2019

OLIVEIRA, Elson Paiva de; SILVA, D.; TALAVERA, Cristina; WINDLEY, B. F.; ZHAO, 
LEI; SEMPRICH, J. J.; MCNAUGHTON, N.j.; AMARAL, W. S.; SANTOS, G. S.; 
NAVARRO, Margareth Sugano; Mesoarchaean (2820 Ma) high-pressure mafic 
granulite at Uauá, São Francisco Craton, Brazil, and its potential significance for the 
assembly of Archaean supercratons, 01/2019, Precambrian Research, Vol. 331, pp. 
105366-105370, Amsterdam, HOLANDA, 2019

2019

Fonte: SIPEX (PQ01)
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4.1.1 - Indicações de Produção - 02.03-Resumos publicados em anais de 
congresso Internacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

PITOMBEIRA, João Paulo Araújo; AMARAL, W. S.; Geoquímica e Geocronologia do 
Complexo Granito-migmatítico Palmácia-Pacatuba-Maranguape, Porção NE do 
Domínio Ceará Central, 01/2017, Científico Internacional, 27° Simpósio de Geologia 
do Nordeste, Vol. 1, pp.1-1, João Pessoa, PB, BRASIL, 2017

2017

MARTINS, Douglas Teixeira; AMARAL, W. S.; SANTOS, Felipe Holanda; SOUSA, D. 
F. M.; Correlações petrográficas e cronológicas entre o Maciço São José do 
Campestre e o Terreno Granjeiro no Piauí, 01/2017, Científico Internacional, 27° 
Simpósio de Geologia do Nordeste, Vol. 1, pp.1-1, João Pessoa, PB, BRASIL, 2017

2017

SOUSA, D. F. M.; OLIVEIRA, Elson Paiva de; AMARAL, W. S.; Geocronologia U-Pb da 
região norte do Orógeno Itabuna-Salvador-Curaçá, geotraversa Mina Caraíba- 
Jaguarari, Bahia, 01/2017, Científico Internacional, 27° Simpósio de Geologia do 
Nordeste, Vol. 1, pp.1-1, João Pessoa, PB, BRASIL, 2017

2017

MURER, T. C.; AMARAL, W. S.; SILVA, P. M.; Petrografia, geoquímica e 
geocronologia dos migmatitos de Marilândia-MG, Complexo Divinópolis, Cráton do 
São Francisco, 01/2018, Científico Internacional, 49o Congresso Brasileiro de 
Geologia, Vol. 1, pp.1-1, Rio de Janeiro, RJ, BRASIL, 2018

2018

SOUSA, D. F. M.; OLIVEIRA, Elson Paiva de; AMARAL, W. S.; Geologia e 
geocronologia U-Pb em zircão de ortognaisses e K-granitoides relacionados ao Bloco 
Gavião (Complexo Mairi) e Cinturão Salvador-Curaçá ? região da mina Caraíba - 
Bahia, 01/2018, Científico Internacional, 49o Congresso Brasileiro de Geologia, Vol. 
1, pp.1-1, Rio de Janeiro, RJ, BRASIL, 2018

2018

SILVA, P. M.; AMARAL, W. S.; OLIVEIRA, Elson Paiva de; MURER, T. C.; Evolução 
meso-neoarqueana do Complexo Divinópolis, sul do Cráton do São Francisco, 01
/2018, Científico Internacional, 49o Congresso Brasileiro de Geologia, Vol. 1, pp.1-
1, Rio de Janeiro, RJ, BRASIL, 2018

2018

AMARAL, W. S.; BRAVO, J.; SALGADO, P. V.; CASAGRANDE, A. L.; CÉZAR, Tatiana 
Moreira; MARTINS, Douglas Teixeira; A Zona de Cisalhamento Campinas no 
contexto da porção sul do embasamento do Orógeno Brasília, 01/2018, Científico 
Internacional, 49o Congresso Brasileiro de Geologia, Vol. 1, pp.1-1, Rio de Janeiro, 
RJ, BRASIL, 2018

2018

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.1.1 - Indicações de Produção - 05.01-Artigos aceitos para publicação em 
periódicos arbitrados de circulação internacional
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ01)

4.1.1 - Indicações de Produção - 07.01-Trabalhos apresentados em eventos 
científicos nacionais (oralmente)

Descrição/Autores Ano da 
produção

AMARAL, W. S. (Docente); Caracterização geoquímica e isotópica dos granitoides 
tardi-a pós-colisionais da Faixa Riacho do Pontal: uma contribuição para o 
entendimento da colisão ediacarana., 10/2016, 48 Congresso Brasileiro de Geologia, 
09/10/16, 13/10/16, Porto Alegre, RS, BRASIL, 2016, Oral

2016

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.2 - Atividades de orientação e supervisões
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4.2.1 - Relação dos projetos de Bolsa de Iniciação Científica e lista nominal dos 
alunos participantes (projetos encerrados ou em andamento no período)

Orientando Ingresso Situação Título do Projeto Bolsa
/Agência

Rafael 
Bassetto 
Ferreira

08/2015 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

Petrografia e Geoquímica dos Anfibolitos do 
Extremo Leste do Complexo Santa Filomena, 
Faixa Riacho do Pontal, Província Borborema 
(Bolsa de Iniciação Científica)

UNICAMP

Thaís 
Caroline 
Murer

08/2016 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

Petrografia, química mineral e 
geotermobarometria da sequência 
metapelítica do complexo Santa Filomena, 
faixa Riacho do Pontal, Província Borborema 
(Bolsa de Iniciação Científica)

CNPq

Fonte: SIPEX (PQ02)

4.2.2 - Pós-doutorados supervisionados com projetos encerrados e vigentes no 
período
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ03) 

Comentários

Colaborador no Projeto de Pós-doutorado de George Guice no 
Smithsonian Institute, USA.

4.3 - Projetos de Pesquisa
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4.3.1 - Projetos de Pesquisa com financiamento

Título do Projeto Início Situação Agência (tipo 
do 
financiamento, 
complemento)

Valor 
Total

Tipo de 
participação

GEOCRONOLOGIA, 
GEOQUIMICA E 
METAMORFISMO DO 
DOMINIO INTERNO DA FAIXA 
DE DOBRAMENTOS RIACHO 
DO PONTAL

01/06
/2014

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

FAPESP (Auxílio 
Pesquisa, 
AUXILIO-
PESQUISA) 
Processo: n° 2014
/03275-3

R$ 
143.077

Responsavel

Contribuição à Evolução 
Geotectônica do Domínio 
Interno da Faixa de 
Dobramentos Riacho do 
Pontal (Bolsa Produtividade 
em Pesquisa)

01/03
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

CNPq (Bolsa 
produtividade)

R$ 
39.600

Responsavel

Petrografia, geoquímica e 
geologia isotópica (U-PB, SM-
ND E SR-SR) dos granitoides 
ediacaranos da porção norte 
do Orógeno Riacho do Pontal 
(Bolsa de Mestrado)

01/03
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

CNPq (Bolsa 
Mestrado MS)

R$ 
36.000

Responsavel

Evolução Crustal e 
Geodinâmica do Complexo 
Granito-Migmatítico de 
Palmácia-Pacatuba-
Maranguape, Domínio Ceará 
Central, Província Borborema 
(Bolsa de Doutorado)

01/03
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

CNPq (Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
79.200

Responsavel

Evolução Tectono-
Metamórfica da Complexo 
Divinópolis e Greenstone Belt 
de Pitangui (MG), Sul do 
Cráton do São Francisco 
(Bolsa de Doutorado)

01/03
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

CAPES (Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
105.600

Responsavel

Caracterização geocronológica 
da porção norte do Orógeno 
Itabuna-Salvador-Curaçá, 
região de Pilar - Jaguarari/BA.,
Orientador: http://lattes.cnpq.
br
/6620892688533211Wagner 
da Silva Amaral.

01/07
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

CNPq (Bolsa 
Mestrado MS)

R$ 
19.500

Responsavel

Fonte: SIPEX (PQ04)

Comentários

Incluir: GEOQUÍMICA E GEOCRONOLOGICA DO COMPLEXO 
GRANITO-MIGMATÍTICO DE PALMÁCIA-PACATUBA-MARANGUAPE-
CE, DOMÍNIO CEARÁ CENTRAL, PROVÍNCIA BORBOREMA, Bolsa de 
Produtividade: Processo: 304471/2017-8, Valor: R$ 39.600
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4.3.2 - Projetos de Pesquisa sem financiamento
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ05)

4.4 - Organização de Eventos Acadêmicos

4.4.1 - Organização de eventos científicos, culturais e artísticos
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ06) 

Comentários

Desde janeiro de 2017, sou o presidente da comissão organizadora 
do 16°Simpósio de Geologia do Sudeste que será realizado entre os 
dias 19 e 23 de outubro de 2019 no Centro de Convenções da 
UNICAMP.

4.5 - Outras participações em eventos (Palestra, Conferência, Mesa-
Redonda e Seminário)

4.5.1 - Participação no Brasil
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ07)

4.5.2 - Participação no exterior
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ08)

4.6 - Outras atividades de Pesquisa, Culturais ou Artísticas

4.6.1 - Outras atividades de Pesquisa, Culturais ou Artísticas

4.7 - Prêmios, homenagens e distinções recebidas, decorrentes das 
atividades de pesquisa, culturais ou artísticas

4.7.1 - Listagem dos prêmios, homenagens e distinções recebidas
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ10)

4.8 - Informações Complementares

4.8.1 - Informações Complementares

4.9 - Autoavaliação das Atividades de pesquisa, culturais ou artísticas
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4.9.1 - Campo para autoavaliação

No período 2016-2019, tive atuação focada principalmente na produção de artigos
científicos. Grande parte dos trabalhos são resultados de projetos de pesquisa nos quais
atuei e de dissertações de mestrado dos alunos sob minha supervisão. Publiquei 9 artigos
científicos em periódicos indexados, todos redigidos em Inglês. Também fui novamente
contemplado com a renovação por mais três anos com bolsa de Produtividade em
Pesquisa Nível 2 do CNPq. Também tenho atuado sistematicamente como revisor de
periódicos nacionais e internacionais bem como parecerista em projetos de pesquisa e
bolsa de estudos da FAPESP.

No período entre jun/2018 e mar/2019, realizei o meu pós-doutorado na
Universidade de Cardiff que resultou em uma parceria bastante promissora e importante
para o IG/UNICAMP em especial para o Departamento de Geologia e Recursos Naturais
que promoveu e estimulou a participação de docentes no programa de mobilidade
Internacional. Obtive recursos  no programa de Universities UK International (UUKi)
Rutherford Fund Strategic Partner Grants o qual financiou integralmente, por meio de bolsa
de estudos e grants para pesquisa, a minha participação e de outros colegas neste
programa. Como um dos desdobramentos dessa parceria estou atuando como
colaborador no Projeto de Pós-doutorado de George Guice em desenvolvimento no
Smithsonian Institute, USA.

Como organizador de reuniões científicas sou o presidente do 16° Simpósio de
Geologia do Sudeste que é o segundo maior evento da área de Geologia em nível
nacional e será realizado no Centro de Convenções da UNICAMP em outubro deste ano.
Venho atuando na organização deste simpósio junto à Sociedade Brasileira de Geologia
desde 2017.

Avalio como positivas e promissoras as minhas atividades de pesquisa desenvolvidas
no triênio, pois além de estimular o meu crescimento como pesquisador, também contribuíram
para a melhoria dos indicadores da UNICAMP em especial do Instituto de Geociências tanto
em termos de pós-graduação como em ações de internacionalização.
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5 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO E DE INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE

5.1 - O docente realizou atividade de assessoria específica no artigo 15º 
da Deliberação CONSU-A-02/2001.

5.1.1 - O docente realizou atividade de assessoria específica no artigo 15º da 
Deliberação CONSU-A-02/2001.

sim ( ) não (X)

5.2 - Consultoria e assessoria para instituições

5.2.1 - Consultoria e/ou assessoria à agência de fomento à pesquisa e ao ensino
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT01)

5.2.2 - Consultoria e/ou assessoria a órgãos públicos municipais/estaduais
/federais
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT02)

5.2.3 - Consultoria e/ou assessoria a empresas públicas ou privadas e outras 
organizações
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT03)

5.3 - Atividades de ensino de extensão

5.3.1 - Cursos ou disciplinas de extensão
Sem dados para este Indicador. Fonte: EXTECAMP (EXT04)

5.3.2 - Orientações de alunos de especialização em trabalho de final de curso
Sem dados para este Indicador. Fonte: EXTECAMP (EXT13)

5.4 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

5.4.1 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

5.5 - Projetos

5.5.1 - Projetos de Extensão

Título do 
Projeto

Início Situação Agência Tipo de 
participação

I Olimpíada 
Geo-Brasil 
(OGB)

01
/2015

Concluído. Data de 
Conclusão: 2016

Agência: CNPq (Auxílio Pesquisa), 
Processo: n° 472220/2014-4

Participante

Fonte: SIPEX (EXT06)

5.6 - Atividades de assessoria acadêmica

5.6.1 - Atividades como editor ou membro de conselho/corpo editorial de 
periódicos
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT07)

5.6.2 - Atividades eventuais de editoria, curadoria
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT08)
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5.6.3 - Arbitragem de artigos

Periódico Editora/Entidade Natureza da 
Atividade

Início Término

Geologia USP. Série Científica USP Revisor de 
Periódicos

01/05
/2013

Revista de Geologia 
(Fortaleza)

Geologia Revisor de 
Periódicos

01/05
/2012

Revista Brasileira de 
Geociências

Revista Brasileira de 
Geociências

Revisor de 
Periódicos

01/09
/2014

Precambrian Research PR Árbitro de Artigos 01/08
/2016

Journal of South American 
Earth Sciences

JSAES Revisor de 
Periódicos

01/07
/2014

Revista Brasileira de 
Geociências

RBG Revisor de 
Periódicos

01/09
/2014

Fonte: SIPEX (EXT09)

5.6.4 - Revisão técnica de livros
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT10)

5.6.5 - Pareceres
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT14)

5.7 - Convênios

5.7.1 - Executor de convênios
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT11)

5.8 - Outras atividades de extensão e interação com a sociedade

5.8.1 - Outras atividades de extensão e interação com a sociedade
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT12)

5.9 - Informações Complementares

5.9.1 - Informações relevantes não contempladas nos itens anteriores.

5.10 - Autoavaliação das atividades de Extensão e Interação com a 
Sociedade
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5.10.1 - Neste tópico o docente deve realizar uma análise das contribuições 
decorrentes do seu trabalho relacionados com as atividades de Extensão e de 
Interação com a Sociedade

Como atividades diretas de extensão, participei como colaborador na organização
da I-Olimpiada Geo-Brasil em 2016. A extensão universitária é uma ação na qual tenho a
intenção de atuar de maneira mais sistemática a partir dos próximos anos. Como resultado
dessa minha iniciativa, ao final do período ao qual se refere esse relatório (2016-2019),
criei o “Projeto Geobike: pedalando sobre as rochas de Campinas” (https://www.
unicamp.br/unicamp/noticias/2019/07/23/projeto-vai-explorar-geologia-local-
de-bicicleta).

Este projeto ainda não foi oficializado em todas as instâncias da Universidade mas
será submetido em breve para os futuros editais de extensão oferecidos pelo Instituto de
Geociências e UNICAMP. O objetivo é divulgar para a comunidade interna e externa à
UNICAMP, a Geologia do município de Campinas e explorar de uma forma saudável e
sustentável todo nosso potencial geológico. A ideia será começar por áreas rurais de
Campinas onde afloram a maior parte das rochas e depois, em um segundo momento,
organizar atividades em regiões com muito mais potencial e menos informação científica
sobre a Geologia local.

Deste modo avalio que poderei contribuir para a divulgação científica de uma
maneira mais acessível e promover ações de conscientização e geoconservação em áreas
onde as atividades decorrentes do conhecimento geológico (e.g.: Mineração, Áreas de
Risco) possam gerar algum impacto ambiental/social.
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6 - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA

6.1 - Atividades de assistência na área de Saúde

6.1.1 - Atividades de assistência na área de Saúde
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (AS01)

6.2 - Informações Complementares

6.2.1 - Outras atividades de assistência

6.3 - Autoavaliação

6.3.1 - Autoavaliação
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7 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO

7.1 - No âmbito do Departamento

7.1.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito do Departamento
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH/SIPEX (ADG01)

7.2 - No âmbito da Unidade

7.2.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito de Unidade

Descrição (Natureza) Período Fonte
Coordenador do Laboratório de Microscopia 
(Coordenador Associado)

Início :01/04/2016. Situação: Em 
andamento.

SIPEX

Fonte: DGRH/SIPEX (ADG02)

Comentários

Embora não há oficialmente esta atribuição para a vice-coordenação 
de laboratórios do IG/UNICAMP, no período atuei em conjunto com o 
Prof.Coordenador na implementação de melhorias junto ao 
laboratório de microscopia, com a compra de bancadas, banquetas, 
atualização dos recursos audiovisuais. Atualmente sou o 
Coordenador deste laboratório e responsável pelo acervo de 
amostras de rochas metamórficas do IG/UNICAMP.

7.3 - No âmbito de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa, 
comissões e conselhos relacionados com estes órgãos

7.3.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito dos Centros e Núcleos 
Interdisciplinares de Pesquisa
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH/SIPEX (ADG03)

7.4 - No âmbito da Universidade

7.4.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito da Universidade
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH/SIPEX (ADG04) 

Comentários

Fui vice representante por um curto período (Abril-Junho de 2019) 
da Comissão de Graduação de Ciências da Terra (CGCT) e 
atualmente sou o representante titular desta comissão como 
representante do Departamento de Geologia e Recursos Naturais.

7.5 - No âmbito externo à Unicamp, no Brasil ou no Exterior

7.5.1 - Atividades administrativas e de gestão fora da Universidade
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (ADG05)

7.6 - Participação em bancas examinadoras
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7.6.1 - Participação em bancas examinadoras

Nome do 
candidato

Instituição Natureza Tipo de 
Participação

Data da 
Banca

Universidade Federal de 
Uberlândia

Outras bancas de 
avaliação

Titular 01/01/2017

Rosane Palissari Universidade Estadual de 
Campinas

Outras bancas de 
avaliação

Presidente 01/01/2017

Universidade Federal do 
Pará

Outras bancas de 
avaliação

Titular 01/01/2018

Fonte: SIPEX (ADG06)

7.7 - Autoavaliação das atividades administrativas e de gestão

7.7.1 - Destacar a contribuição das atividades desenvolvidas no âmbito da 
Unicamp e fora dela

No que tange as demandas administrativas, tenho atuado em comissões de 
coordenação dos laboratórios de microscopia onde sou o atual coordenador e também 
no laboratório de laminação de rochas que vem passando por constantes melhorias na 
sua estrutura. Também fui integrante da banca do concurso público que contratou o 
novo técnico responsável pelo laboratório de laminação do IG/UNICAMP.

Atualmente sou o representante do Departamento de Geologia e Recursos Naturais-
DGRN na Comissão de Graduação (CG) do Instituto de Geociências onde fui suplente 
por um curto período no semestre passado. Também fui nomeado Representante do 
Instituto de Geociências na Câmara Deliberativa da Comvest (2019-2021).

Por fim, reconheço que não houve um perfeito equilíbrio entre todas as atribuições 
docente (Pesquisa, Ensino, Extensão e Administração) no período, mas por outro 
lado, tive a oportunidade e o apoio do Instituto de Geociências para participar de 
ações de internacionalização por meio do meu pos-doutorado na Universidade de 
Cardiff-UK, que proporcionou um enorme salto para o meu crescimento como 
pesquisador/docente e também estreitou ainda mais as parcerias científicas e 
estratégicas entre as Instituições envolvidas. Deste modo, considero minha 
atuação satisfatória para o triênio. 
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DADOS QUANTITATIVOS

Graduação
Total do 
docente

Média anual do 
docente

Média anual da 
unidade

Disciplinas
/Turmas

11 3,67 0,00

Alunos 172 57,33 0,00

Nro. de Horas 789,00 263,00 0,00

Pós-Graduação Stricto Sensu

Programas de Pós-Graduação Credenciado: 1

Total do 
docente

Média anual do 
docente

Média anual da 
unidade

Disciplinas
/Turmas

0 0,00 0,00

Alunos 0 0,00 0,00

Nro. de Horas 0,00 0,00 0,00

Pós-Graduação Lato Sensu
Total do 
docente

Média anual do 
docente

Média anual da 
unidade

Disciplinas
/Turmas

0 0,00 0,00

Alunos 0 0,00 0,00

Nro. de Horas 0,00 0,00 0,00

Orientação ou Coorientação/Supervisão
Concluídos Média anual 

do docente
Média da 
unidade

Em 
andamento

Média da 
unidade

Pós-Doutorado 0 0,00 0,03 (*) (*)

Doutorado 0 0,00 0,51 4 3,26

Mestrado 4 1,33 0,68 2 2,03

Lato Sensu 0 0,00 0,01 (*) (*)

Bolsas de Iniciação 
Científica

2 0,67 1,03 (*) (*)

PED 5 1,67 2,18 (*) (*)

PAD 6 2,00 2,66 (*) (*)
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Produção Intelectual, Artística e Cultural
Tipo de produção Total do 

docente
Média anual 
do docente

Média da 
unidade

01.01-Artigos publicados em periódicos 
especializados arbitrados de circulação internacional

9 3,00 1,71

02.03-Resumos publicados em anais de congresso 
Internacional

7 2,33 1,37

07.01-Trabalhos apresentados em eventos científicos 
nacionais (oralmente)

1 0,33 0,62

Projetos com financiamento (participação como Responsável ou 
Participante)

Concluídos Em andamento
Pesquisa 4 2

Ensino de graduação 1 0

Ensino de pós-graduação 4 2

Participação como Membro de Bancas
Na Universidade Defesa de Dissertação de Mestrado 6

Na Universidade Defesa de Qualificação de Doutorado 4

Na Universidade Defesa de Qualificação de Mestrado 2

Na Universidade Defesa de Tese de Doutorado 5

Outras Instituições Exame de qualificação Geral (MESTRADO) 1

Outras Instituições Mestrado fora da Unicamp 2

Atividades de Extensão e Interação com a Sociedade
Arbitragem de artigos 6

Atividades de administração
Concluídas Total de meses

(Concluídas)
Em 
Andamento

Total de Meses(Em 
Andamento)

No 
Departamento

0 0 0 0

Na Unidade 0 0 1 34

Em Centros e 
Núcleos

0 0 0 0

Na 
Universidade

0 0 0 0

Fora da 
Universidade

0 0 0 0
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Parâmetros das médias

Dados utilizados para os totais do docente desde: 01/02/2016
Intervalo coberto pelos totais do docente: 3,00 anos.
O cálculo das médias da Unidade considera um total de anos equivalente 
ao intervalo dos dados individuais, arredondado para cima, até o último 
ano completo.
Período para cálculo das médias da Unidade: 2016 a 2018.
Unidade: 22 - IG
Número de docentes/ano na Unidade: 58 (2016); 58 (2017); 55 (2018); 
(considera todos os docentes vinculados à Unidade mesmo que não 
integralmente no período).

(*) Orientações em andamento não cobertas no relatório.
(**) Total de orientações atualmente em andamento dividido pelo número mais 
recente de docentes da Unidade.
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PARECER DA RELATOR DA(O) COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

No período desta avaliação o Prof. Dr. Wagner da Silva Amaral, não ministrou cursos

formalmente no programa de Pós-Graduação em Geociências do IG/ UNICAMP. Porem

ministrou um curso de pós-graduação na Universidade Federal do Ceará em março de

2017. Orientou alunos de doutorado, mestrado, alunos do Programa PED no PPG -

Geociências, IG/ UNICAMP. No período participou de qualificações e defesas de mestrado

e doutorado, publicou oito artigos em periódicos internacionais, um artigo em periódico

nacional, bem como sete resumos em eventos científicos nacionais, além de participar

como o presidente da comissão organizadora do 16°Simpósio de Geologia do Sudeste a

ser realizado em outubro de 2019 na UNICAMP. O docente participou ativamente de seis

projetos com financiamento envolvendo pesquisa na pós-graduação. Além de ter sido

Produtividade em Pesquisa Nível 2 do CNPq. No períodocontemplado com uma bolsa de 

de o período entre jun/2018 e mar/2019, realizo um pós-doutorado na Universidade de

Cardiff, UK que resultou em uma parceria bastante promissora, tendo sido agraciado com

recursos do Universities UK International (UUKi) Rutherford Fund Strategic Partner Grants.

Dentro das atividades de extensão foi  de artigos científicos e participou do projeto referee I

Olimpíada Geo-Brasil no ano de 2016. As atividades na pós-graduação do Prof. Dr.

Wagner da Silva Amaral no seu relatório demostram que estas são condicentes com as

atividades dos bons docentes na Pós-graduação e pesquisa do Instituto de Geociências,

UNICAMP pelo que recomendo a aprovação do relatório.

FRESIA SOLEDAD RICARDI TORRES BRANCO 
IG/DGRN - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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PARECER DA RELATOR DA(O) COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

1. Analise as disciplinas ministradas pelo docente, tendo particular atenção à carga horária e 
créditos atribuídos ao docente (créditos T, P e L), às atividades de laboratório, práticas e de campo, 
às disciplinas oferecidas no período noturno, de estagio e às de nova formação.

O professor WAGNER DA SILVA AMARALministrou regularmente (2016/1S a 2018/1S) 
disciplinas na graduação (11 turmas), com média anual de 3,67 turmas, superior à média do 
Instituto de Geociências (3,13 turmas). No período desta avaliação 01/02/2016 a 31/01/2019, 
o professor apresentou média horária anual no ensino de graduação de 263h, acima da 
média do IG (162,27h), e 172 alunos, em média anual de 57,33 (a média anual da Unidade é 
de 82,15 alunos por docente). As disciplinas ministradas pelo professor foram GE708 
(Geologia de Campo II; sendo que esta disciplina envolve atividades de campo junto aos 
alunos), GE606 (Petrografia e Petrologia Metamórfica), GM 861 (Mineralogia), GE506 
(Petrografia e Petrologia Ígnea), contemplando os cursos de Geologia e Química. Além 
disso, o professor esteve envolvido em supervisão de atividades práticas em ensino no 
âmbito das disciplinas GE001- Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia), GE005 / 
GE006 - Iniciação Científica I / II, e GE002 -Estágio Supervisionado I, todas relacionadas 
ao curso de Geologia. Orientações no Programa de Estágio de Capacitação Docente (PED), 
no Programa de Apoio ao Ensino de Graduação (PAD) e de alunos bolsistas SAE, além de 
participação em bancas examinadoras de Trabalho de Conclusão na Graduação, foram 
também atividades regulares desenvolvidas pelo docente. O professor ficou afastado em 
2018 para um pós-doutorado no exterior e por isso não teve participação nas atividades de 

.graduação no segundo semestre daquele ano

2. Analise criticamente as avaliações dos alunos, cotejando-as com a auto-avaliação do docente.

Em geral, o professor Wagner tem sido bem avaliado pelos alunos, o que indica seu 
empenho nas atividades didáticas de graduação. O docente destacou em sua autoavaliação 
que busca permanentemente a atualização pedagógica e práticas de ensino nas disciplinas 
em que leciona (por meio da inserção de exercícios práticos, aulas expositivas, aplicação de 
testes, discussão de artigos especializados e técnicas de aprendizagem invertida). Um dos 
resultados dos esforços empreendidos nas disciplinas foi a criação do maior acervo de 
rochas metamórficas do IG, criou também no Laboratório de Microscopia, painéis didáticos 
que auxiliam na descrição e identificação de minerais metamórficos. O docente contribui às 
atividades de campo em disciplina ministrada com demais colegas, em que atividades pré e 
pós campo são contempladas e variadas. Ademais, o docente destaca sua participação e 
contribuição para a mais recente reforma curricular do curso de Geologia concluída ainda 
no ano de 2019 (a ser implementada em 2020), por meio de participação em reuniões em 
conjunto com a coordenação do curso, centro acadêmico, diretoria e chefia do departamento.

3. Verifique a existência e, se for o caso, avalie as atividades de extensão, pesquisa e 
administração que envolveram o docente com a graduação.

Nada a declarar.

4. Parecer final.

Com base no exposto, considero o relatório de atividades do professor Wagner da Silva 
Amaral satisfatório em todos os aspectos relativos à graduação, e recomendo sua aprovação.

Campinas, 22 de agosto de 2019
Profa. Dra. Janaina Oliveira Pamplona da Costa
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JANAINA OLIVEIRA PAMPLONA DA COSTA 
IG/DPCT - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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PARECER DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

Relatório de atividades de graduação do professor Wagner da Silva Amaral "aprovado" de acordo 
com o parecer da professora Janaina Oliveira Pamplona da Costa.

 

Prof. Wanilson Luiz Silva

 

Coordenador de Graduação do IG

WANILSON LUIZ SILVA 
IG/DGRN - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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PARECER DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

Com base no parecer emitido pela Profa. Fresia Torres Branco, considero aprovado o Relatório de Atividades de Pós-Graduação do 

Prof. Wagner da Silva Amaral.

 

Prof. Emilson Pereira Leite

Coordenador de Ensino de Pós-Graduação do IG

 

EMILSON PEREIRA LEITE 
IG/DGRN - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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PARECER DA RELATOR DA(O) CONSELHO DEPARTAMENTAL / 
INTEGRADO

Conclusão: Aprovado

Comentários

O  relatório de atividades do professor Wagner da Silva Amaral é referente ao 
período de 01/02/2016 a 31/1/2019.  Ao longo deste período, o Prof. Wagner 
desempenhou com afinco as atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

As atividades de ensino desenvolvidas pelo prof. Wagner 
Amaral são meritórias, tanto na graduação quanto na pós-
graduação com atuação em dois programas. O 
comprometimento com o ensino de graduação é verificado 
tanto pela atuação em diferentes áreas da geologia quanto no 
atendimento de disciplinas para diferentes cursos de 
graduação da UNICAMP. O prof. Wagner Amaral tem buscado 
implementar novas técnicas de ensino, possibilitando maior 
participação e aprendizado do corpo discente.  A  carga 
horária do professor Wagner, superior a média da Unidade, 
evidencia sua dedicação ao ensino de graduação, o que 
também é reforçado pelas orientações de IC, trabalho de 
conclusão de curso e programas de apoio a docência. Na pós-
graduação, merece destaque o empenho e dedicação do prof 
Wagner  na orientação/supervisão de alunos de doutorado e 
mestrado, dos quais todos tem finalizado suas dissertações e 
teses dentro do prazo estabelecido e meritoriamente 
publicado os resultados do trabalho em periódicos 
especializados. Como explicitado pelo próprio docente  na sua 
auto-avaliação, mais enfase será dada ao oferecimento de 
disciplinas na pós graduação.
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A pesquisa desenvolvida pelo prof. Wagner Amaral é traduzida 
na forma de artigos em importantes periódicos da área de 
geociências. No período o prof. Wagner publicou 9 artigos em 
periódicos arbritados de circulação internacional, que 
corresponde quase ao dobro da média da Unidade.  O 
reconhecimento de sua atuação também é atestada pela 
concessão de bolsa de produtividade em pesquisa 2 do CNPq.

 

Assim sendo, levando-se em consideração o excelente 
desempenho apresentado pelo prof. Wagner da Silva Amaral 
no período e seguindo as recomendações das comissões de 
graduação e pós graduação do Instituto de Geociências, 
recomendo ao Departamento de Geologia e Recursos Naturais 
(DGRN) a aprovação do relatório de atividades docentes.

TICIANO JOSE SARAIVA DOS SANTOS 
IG/DGRN - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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PARECER DA CONSELHO DEPARTAMENTAL / INTEGRADO

Conclusão: Aprovado

Comentários

Conforme deliberação do Conselho Departamental em reunião de 02 de outubro de 2019 foi 
APROVADO por unanimidade o relatório de Atividades Docentes do Prof. Dr. Wagner da Silva 
Amaral relativo ao período de 01/02/2016 a 31/01/2019.

Prof. Dr. Alfredo Borges de Campos

 

Chefe do Departamento de Geologia e Recursos Naturais

ALFREDO BORGES DE CAMPOS 
IG/DGRN - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
 
 

 
ASSUNTO: APROVAÇÃO DE PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PROFESSORA DOUTORA 

ADRIANA MARIA BERNADES DA SILVA PARA ESTÁGIO DE PÓS-DOUTORADO. 

 

             
               PARECER DGEO Nº 57/2019 

 

 

                           A Assembleia do Departamento de Geografia, na sua 4ª Reunião 
Ordinária, realizada em 21 de novembro de 2019, aprovou a solicitação de 
afastamento no período de 06 (seis) meses, prorrogáveis por mais (06) seis meses, 
para o período de 01 de fevereiro de 2020 a 31 de agosto de 2020, com previsão de 
prorrogação até 31 de janeiro de 2021 para desenvolver programa acadêmico 
científico de pós-doutoramento (Visiting Academic) na Université du Québec à 
Montréal, no Centre de Recherche sur les Innovations Sociales (CRISES), sob 
supervisão do Prof. Dr. Juan-Luis Klein, Professor Titular do 
Departamento de Geografia da UQAM. 

 
 
 

Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 
 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
21 de novembro de 2019. 

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Raul Reis Amorim 
Chefe do Depto de Geografia 
IG/UNICAMP-Matric.:308705 
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Universidade Estadual de Campinas 
Instituto de Geociências 

Departamento de Geografia 
 

Campinas, 20 de novembro de 2019 

 

Ao Prof. Dr. Raul Reis Amorim 
Chefe do Departamento de Geografia 
Instituto de Geociências 
Universidade Estadual de Campinas 
 

 

Prezado Professor, 

 

Venho solicitar afastamento pelo período de um ano, a contar do dia 30 de janeiro 

de 2020, para realizar pós-doutoramento no exterior. Fui contemplada com uma Bolsa do 

CNPq, Chamada 22/2018 - Pós-Doutorado no Exterior (PDE), Processo 201771/2019-5, 

país de destino Canadá (em anexo, envio os documentos comprobatórios). 

O projeto de pesquisa intitulado Ações das grandes empresas de consultoria e dinâmica 

dos territórios: Brasil e Canadá (tendências e alternativas) será desenvolvido na Université du 

Québec à Montréal (UQAM), no Centre de Recherche sur les Innovations Sociales 

(CRISES), sob supervisão do Prof. Dr. Juan-Luis Klein, Professor Titular do Departamento 

de Geografia da UQAM. 

O plano de trabalho está previsto para ser desenvolvido em um ano. Todavia, como 

a vigência da Bolsa do CNPq em questão é de seis meses, pretendo posteriormente solicitar 

(conforme as normas vigentes do CNPq) prorrogação da bolsa ou mesmo autorização para 

permanecer no exterior por mais seis meses contando com recursos próprios.  

Fico à disposição do Departamento de Geografia (IG/UNICAMP) para prestar os 

esclarecimentos necessários. 

Atenciosamente, 

 

Profa. Dra. Adriana Maria Bernardes da Silva 

Matrícula 286214 
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PARECER 

 

Ref.: Solicitação de Afastamento para Estágio de Pós-Doutorado da Professora Doutora 
Adriana Maria Bernardes da Silva 

 

Atendendo a uma demanda do Departamento de Geografia desta Universidade, 
apresento a seguir meu parecer sobre a solicitação de afastamento no período de 06 
(seis) meses, prorrogáveis por mais (06) seis meses, para o período de 01 de fevereiro 
de 2020 a 31 de agosto de 2020, com previsão de prorrogação até 31 de janeiro de 2021 
para desenvolver programa acadêmico científico de pós-doutoramento (Visiting 
Academic) na Université du Québec à Montréal, localizada em Montreal (Canadá). Tal 
pedido está em conformidade com a Deliberação CONSU-A-014/2015. 

A professora doutora Adriana Maria Bernardes da Silva irá desenvolver ao longo 
deste período o projeto de pesquisa intitulado: “Ações das grandes empresas de 
consultoria e dinâmica dos territórios: Brasil e Canadá (tendências e alternativas)” na 
Université du Québec à Montréal (UQAM), no Centre de Recherche sur les Innovations 
Sociales (CRISES), sob supervisão do Prof. Dr. Juan-Luis Klein, Professor Titular do 
Departamento de Geografia da UQAM. 

O estágio de pós-doutorado da Professora Doutora Adriana Maria Bernardes da 
Silva trará contribuições no âmbito do ensino e pesquisa, pois os resultados do projeto 
em questão terão além do relatório desenvolvido a contribuição para os estudos da 
Geografia no seu campo de estudo, pois o projeto trata de questões relacionadas ao 
Brasil e ao Canadá. Os resultados deste projeto de pesquisa poderão ser utilizados como 
material didático para aulas nos cursos de graduação e pós-graduação, além de subsidiar 
novas pesquisas sobre a ação das grandes empresas no Brasil e em outras partes do 
mundo, a partir de novos recortes espaciais. Outra contribuição será a possibilidade de 
parcerias entre o Centre de Recherche sur les Innovations Sociales (CRISES), e o 
Programa de Pós-Graduação em Geografia, ampliando a internacionalização do 
Programa de Pós-Graduação. 

Na sua solicitação, o docente informa que seu afastamento não causará nenhum 
prejuízo ao Departamento de Geografia, uma vez que as aulas que lhe seriam atribuídas 
para o primeiro semestre de 2020 (GF604 – Geografia Urbana) serão assumidas por um 
docente e/ou pós-doutorando do Departamento de Política Científica e Tecnológica 
(DPCT). O nome do docente responsável está em negociação com a chefe do DPCT, a 
Profa Doutora Flávia Luciane Consoni de Mello. No que se refere ao Programa de Pós-
Graduação em Geografia, a docente tem ministrado disciplinas anualmente, desta 
forma não haverá prejuízos. 
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Diante do exposto, concedo parecer favorável para a aprovação da solicitação de 
afastamento para a realização de Estágio de Pós-Doutorado da Professora Doutora 
Adriana Maria Bernardes da Silva. 

 

Campinas, 20 de novembro de 2019. 

 

 

Professor Dr. Raul Reis Amorim 
IG/UNICAMP-Matric.:308705 
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3620521973068822

TERMO DE COMPROMISSO E ACEITAÇÃO DE BOLSA NO EXTERIOR

Eu, Adriana Maria Bernardes da Silva ,CPF nº 104.070.958-37 , declaro conhecer e atender integralmente às normas geral e
específica que regulamentam a modalidade de bolsa no exterior descrita abaixo e, se houver, às exigências da Chamada
específica: 

Bolsa

Processo: 201771/2019-5                         Modalidade: Pós-Doutorado no Exterior - PDE

Chamada: Pós Doutorado no Exterior - PDE

Instituição de Destino

Nome: Université du Québec à Montréal

Cidade/Estado: Montreal                         País: Canadá

Este termo vigerá pelo prazo total de até 6(seis) meses, a contar do mês de início da bolsa, a qual deverá ser implementada de
acordo com o prazo estipulado no Calendário de Solicitação de Bolsas e Auxílios do CNPq ou em Chamada específica.

Sabedor de que a bolsa concedida pelo CNPq constitui doação com encargos em prol do desenvolvimento científico e
tecnológico; considerando a necessidade de prestar contas do dinheiro público utilizado (Parágrafo único, do art. 70 (1), da
Constituição Federal, art(s) 84 e 93, do Decreto-lei nº 200/67 (2), e os art(s) 66 e 148 do Decreto nº 93.872/86 (3)); e, que os
conhecimentos adquiridos deverão ser revertidos à sociedade brasileira, me comprometo a retornar ao Brasil até 30 (trinta) dias
após o término da bolsa, aqui residir e permanecer por período não inferior ao da vigência da mesma, exceto quando
devidamente autorizado pela diretoria do CNPq.

Declaro:
a) que tenho ciência de que o não cumprimento do pactuado ensejará o ressarcimento integral ao CNPq de todas as despesas
realizadas com a bolsa, atualizadas monetariamente de acordo com a correção dos débitos para com a Fazenda Nacional, sob
pena de ter meu nome inscrito no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal - CADIN, de
submeter-me à Tomada de Contas Especial, ao julgamento do Tribunal de Contas da União, à inscrição do débito decorrente na
Dívida Ativa da União e, como conseqüência, à execução judicial, com a respectiva penhora de bens; 

b) que tenho ciência de que esta declaração é feita sob pena da incidência nos artigos 297-299 Código Penal Brasileiro  sobre a
falsificação de documento público e falsidade ideológica, respectivamente.

Declaro, ainda, que li e aceitei integralmente os termos deste documento, comprometendo-me a cumpri-los fielmente, não
podendo, em nenhuma hipótese, deles alegar desconhecimento.

DATA: 14 de Novembro de 2019.

(1) Constituição da República Federativa do Brasil - Artigo 70.  A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e
das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de
receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.  Parágrafo Único  -
Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos
quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. 
(2) Decreto-Lei nº 200/67 - Arigo 84.  Quando se verificar que determinada conta não foi prestada, ou que ocorreu desfalque, desvio de bens ou outra
irreguladidade de que resulte prejuízo para a Fazenda Pública, as autoridades administrativas, sob a pena de co-responsabilidade e sem embargo
dos procedimentos disciplinares, deverão tomar imediatas providências para assegurar o respectivo ressarcimento e instaurar a tomada de contas,
fazendo-se as comunicações a respeito ao Tribunal de Contas. Artigo 93. Quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar seu bom e
regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes.
(3) Decreto nº 93.872/86 - Artigo 66.  Quem quer que receba recursos da União ou das entidades a ela vinculadas, direta ou indiretamente, inclusive
mediante acordo, ajuste ou convênio, para realizar pesquisas, desenvolver projetos, estudos, campanhas e obras sociais, ou para qualquer outro
fim, deverá comprovar o seu bom e regular emprego, bem como os resultados alcançados. Artigo 148. Está sujeito à tomada de contas especial
todo aquele que deixar de prestar contas da utilização de recursos públicos, no prazo e forma estabelecidos, ou que cometer ou der causa a
desfalque, desvio de bens ou praticar qualquer irregularidade de que resulte prejuízo para a Fazenda Nacional. 
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Termo de aceitação registrado eletronicamente por meio da internet junto ao CNPq, pelo agente receptor 10.0.2.21(srv257.cnpq.br) ,
mediante uso de senha pessoal do Beneficiário em 14/11/2019, originário do número IP 200.130.33.73(200.130.33.73) e número de
controle 2885651628856516:1939944992-3007538666.

Para visualizar este documento novamente ou o PDF assinado digitalmente, acesse: http://efomento.cnpq.br/efomento/termo?
numeroAcesso=3620521973068822.
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Montréal, 15 novembre 2019 

Adriana Maria Bernardes Silva, professeure 
Instituto de Geociências 
Departamento de Geografia 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) 
Brésil 
 
 

Objet : Votre séjour de recherche au CRISES 
Transmis par courrier électronique à : abernar@ige.unicamp.br 

 
 
 
Madame, 
 

Il me fait plaisir de vous confirmer notre disposition pour vous accueillir au Centre de recherche sur 
les innovations sociales (CRISES) pendant le séjour de recherche postdoctorale que vous projetez 
à Montréal à partir de décembre 2019 et pouvant aller jusqu’à 12 mois. 
 

Notre Centre de recherche vous donnera accès à un lieu de travail et aux bibliothèques de 
l’université. Vous serez aussi invitée à participer aux activités de la programmation scientifique du 
CRISES. 
 

Votre projet qui s’intitule « Ações das grandes empresas de consultoria e dinâmica dos territórios: 
Brasil e Canadá (tendências e alternativas) -Grandes entreprises de services-conseil en gestion et 
dynamique des territoires (tendances et alternatives)- sera sous la direction de Juan-Luis Klein, 
professeur titulaire au département de géographie de l’UQAM et membre régulier du CRISES. 
Vos objectifs de recherche postdoctorale seront de connaître l’effet des grandes entreprises sur 
l’économie urbaine de Montréal, sur ses fonctions liées aux réseaux mondiaux et les problèmes 
urbains qui en résultent (du point de vue des tensions sociales). Mais également d’accompagner le 
débat théorique sur l’économie urbaine, l’innovation sociale, la métropolisation et les fonctions 
urbaines, la restructuration urbaine, les conflits urbains, entre autres animés par des chercheurs du 
CRISES et d’autres centres de recherche de l’UQAM. C’est dans ce cadre que nous vous aiderons 
à mener à bien le développement de vos activités de recherche sur l’innovation sociale. 
 

En espérant le tout à votre satisfaction, je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations 
distinguées. 

 
Sylvain A. Lefèvre 
Directeur du CRISES (Centre de recherche sur les innovations sociales) 
 
 
Cc : Denis R. Bussières, coordonnateur du CRISES 
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Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 

06 de novembro de 2019. 

 
 

 
 

 

 
 
 

Profa. Dra. Flávia L. Consoni de Mello 
Chefe do DPCT 
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Rua Carlos Gomes, 250, CEP 13083-855 - Campinas – SP  
Tel: +55 19 3521 4555 

E-mail: dpct@ige.unicamp.br 

 

Parecer:  Solicitação de prorrogação do termo de adesão do Dr. Renan Leonel como pesquisador 

colaborador junto ao Departamento de Política Científica e Tecnológica - DPCT 

 

 

 

Trata-se de parecer sobre solicitação de prorrogação do termo de adesão do Dr. Renan Leonel como 

pesquisador colaborador junto ao DPCT. O Dr. Renan Leonel foi pesquisador colaborador pelo período de agosto 

2017 a julho 2019, tendo apresentado seu relatório sobre esse período intitulado “A POLÍTICA CIENTÍFICA, 

TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO EM SAÚDE NO BRASIL: O PAPEL DO ARCABOUÇO POLÍTICO-

INSTITUCIONAL NO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA EM ANTICORPOS MONOCLONAIS”. No 

período em questão, o pesquisador esteve vinculado a um projeto de pós-doutorado FAPESP: “A Política de 

Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde no Brasil: o papel do arcabouço político-institucional no 

desenvolvimento da pesquisa em Anticorpos Monoclonais” (Processo FAPESP: 2015/24133-5). 

 

 O relatório detalha as atividades de pesquisa realizadas, que incluem revisão de bibliografia sobre o tema 

da pesquisa em anticorpos monoclonais; entrevistas e pesquisa de campo com gestores, cientistas e pessoas ligadas 

à indústria e governo; participação em grupos de pesquisa, incluindo grupos na USP e o grupo Estudos Sociais da 

C&T no DPCT. Além disso, o pesquisador relata uma colaboração com o projeto de pesquisa intitulado “Bio 

nações: a emergência de pesquisas e terapias com células-tronco no Brasil e Índia (processo FAPESP: 2016/20638-

8), liderado pela Profa. Conceição da Costa. 

 

 Entre fevereiro de 2018 e janeiro de 2019 Dr. Leonel desenvolveu atividades de pesquisa no Department of 

Management and Organizations da Stern School of Business da Universidade de Nova Iorque. A visita o permitiu 

contatos com colegas dessa universidade, além de uma atualização dos referenciais teóricos do seu trabalho. Em 

julho de 2018 apresentou também seus resultados na Universidade de Cornell, nos EUA. Participou ainda entre os 

dias 30 de julho e 03 de agosto de 2018 da 26ª edição da Oslo Summer School in Comparative Social Science 

Studies. 

 

Em termos da sua produção acadêmica, o pesquisador relata a produção de 9 artigos em periódicos (entre 

publicados, submetidos e aceitos); 2 livros organizados; 2 capítulos e 1 trabalho completo publicado em anais. 

Relata ainda participação em eventos e trabalhos técnicos relacionados ao projeto, superando assim sua própria 

meta indicada no projeto anterior. Além desses resultados bastante expressivos, o pesquisador relata a preparação 

de um novo projeto de pesquisa, indicando assim intensa atividade no período. 

 

Pelo exposto acima, recomendo aprovação do pleito. Recomendo, no entanto, que o pesquisador se envolva 

ainda mais nas atividades das disciplinas e de seminários da linha de pesquisa de Estudos Sociais da C&T, dada sua 

rica experiência no exterior e possibilidade de ampliar as redes de cooperação do DPCT. 

 

Campinas, 29 de outubro de 2019 

 

 

 

 

Marko Monteiro 

Dept. de Política Científica e Tecnológica 

Instituto de Geociências - UNICAMP 
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1. RESUMO 

Este plano de trabalho apresenta as principais atividades e eixos de atuação como pesquisador 

colaborador no Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da 

Universidade Estadual de Campinas (DPCT/IG/UNICAMP) no biênio 2019/2021. Nele estão descritas: 

(1) as discussões e debates teóricos e metodológicos a serem enfrentados pelo pesquisador em seu projeto 

de pesquisa vigente financiado pelo Instituto de Avaliação de Tecnologias em Saúde (CNPq/INCT-

IATS); (2) as atividades de Pesquisa e Ensino que o pesquisador pretende desenvolver em seu período de 

vínculo como colaborador no DPCT/IG/UNICAMP; (3) as atividades relacionadas, mantidas em outros 

centros de pesquisa, cujo objetivo seja complementar e aprimorar sua formação profissional; (4) as ações 

dirigidas para o fortalecimento da linha de pesquisa em Estudos Sociais da Ciência no 

DPCT/IG/UNICAMP, sobretudo no que se refere à nucleação de novos estudos sobre governança de 

ciência e tecnologia em novas terapias biológicas, por fim, (5) os resultados esperados como fruto da 

colaboração acadêmica, onde prevê-se a produção decorrente do vínculo como pesquisador colaborador. 

Uma breve consideração final é apresentada ao final do texto. 

 

2. INTRODUÇÃO (RESUMO DA PESQUISA EM ANDAMENTO) 

Anticorpos Monoclonais (MAbs) têm sido amplamente prescritos como terapias biológicas de 

resposta efetiva para uma diversidade de doenças crônicas de elevada incidência em populações de 

adultos, sobretudo localizados em grandes centros urbanos de países industrializados. Ao longo das 

últimas décadas, síndromes como artrite reumatoide, doenças autoimunes e outras patologias do sistema 

nervoso central têm sido reportadas em pacientes também em países em desenvolvimento – resultado das 

mudanças no estilo de vida e no perfil epidemiológico dessas populações. Essa transformação se refletiu 

em um problema de saúde pública em regiões cuja renda média da população é baixa, já que isso 

compromete o acesso aos MAbs, medicamentos com indicações clínicas restritas e custo elevado. 

Governos de países que possuem sistema universal de saúde, como o Brasil, têm como diretriz 

política a equidade e o direito ao acesso a serviços e recursos terapêuticos considerados necessários para a 

saúde da população, um dos compromissos de Estado selado pela Constituição Federal de 1988. No caso 

dos MAbs, esse compromisso legal se constitui em um grande desafio, uma vez que empresas brasileiras 
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não dominam a cadeia de desenvolvimento, produção e/ou comercialização de biofármacos no território 

nacional. Para enfrentar o desafio do acesso a esses medicamentos, foi proposta política na segunda 

gestão do governo Lula da Silva (2006-2010), idealizada e coordenada pelo Ministério da Saúde (MS), de 

implementação de parcerias público-privadas para a transferência de tecnologia: um instrumento 

historicamente adotado pelo setor produtivo brasileiro para tentar reduzir o gap tecnológico da indústria 

farmacêutica e de outros insumos de Saúde.  

O movimento em torno das políticas públicas para o desenvolvimento produtivo em MAbs é, 

portanto, um interessante caso sobre como a indústria da saúde avança em regiões posicionadas à margem 

das redes de atividades econômicas baseadas em conhecimento e inovação. Nesses países, o Estado pode 

servir como um promotor do desempenho setorial, ao garantir legalidade jurídica e assegurar estabilidade 

de demanda por produtos em contratos com empresas, com a contrapartida de endosso na quebra de 

patentes e de uso do poder de seu compra para fomentar a atividade produtiva nacional.  

A literatura interdisciplinar dos Science and Technology Studies (STS) chama atenção para as 

diversas faces dessa atividade, analisando esse modelo sob distintas perspectivas teóricas, orientadas para 

a compreensão das relações entre o Estado, governo e o setor produtivo. Esse tipo de análise predominou 

como direcionador da agenda de pesquisa em STS para a economia de países em desenvolvimento, tendo 

sido capaz de dar respostas importantes para o entendimento da emergência de setores industriais 

baseados em conhecimento nessas regiões (Freeman & Soete 1997; Etzkowitz & Leydersdorff, 2000; 

Malerba, 2002; Mazzucato, 2015).  

Entretanto, ainda que essa discussão tenha avançado muito ao longo das últimas décadas, a literatura 

em STS tem abordado apenas de maneira parcial o desempenho tecnológico e produtivo da economia 

industrial contemporânea de países como o Brasil, uma vez que a maior parte dos trabalhos nessa área 

estão ancorados em construções teóricas, conceitos, esquemas e ideias resultantes de pesquisas sobre a 

experiência de países de industrialização consolidada. Nesses lugares, o conhecimento tem uma 

configuração na sociedade e na política, que não é suficiente para a análise de economias emergentes e de 

industrialização tardia (Amankwah-Amoah et al. 2019; Khanna & Palepu, 1999).   

Essa pesquisa visa, portanto, preencher essa lacuna interpretativa, fornecendo uma análise pelo eixo 

dos estudos sobre governança do conhecimento e da tecnologia no âmbito das políticas públicas, 

mostrando como essa relação se estabelece em uma política de desenvolvimento produtivo para 

biofármacos no Brasil. Elementos de natureza histórica sobre a configuração do Estado brasileiro, do 

empresariado e das relações destes atores com o desenvolvimento tecnológico são importantes pontos de 

partida para se esboçar a recente trajetória político-institucional da emergente indústria biofarmacêutica 

nacional. 

O objetivo dessa pesquisa é analisar a configuração do regime de governança das políticas de 

desenvolvimento produtivo em biofármacos no Brasil, no que se refere ao conjunto de instituições e 

processos políticos definidos para os MAbs especificamente. A discussão é pautada por uma revisão de 

literatura do campo interdisciplinar em STS com o intuito de fornecer uma interpretação mais abrangente 

acerca da construção de regimes de governança do desenvolvimento produtivo em setores baseados em 

conhecimento de países em desenvolvimento. 

Para isso, essa pesquisa exploratória adotou duas técnicas qualitativas para obtenção de dados: 

aplicação de entrevistas (abertas e semiestruturadas) e pesquisa documental. Foram entrevistados vinte e 

quatro atores-chave participantes do desenho e implementação das iniciativas estudadas, nos seus 

distintos ambientes institucionais (Empresas, Governo, Universidades e Institutos de Pesquisa). Ademais, 

foram analisados documentos oficiais sobre tais iniciativas publicados principalmente nas páginas web 
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dos seguintes órgãos governamentais: Ministério da Saúde (MS), Ministério da Economia, Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações 

(MCTIC), do BNDES e de associações de empresas farmacêuticas.  

Dentre os principais resultados dessa investigação, destacam-se três: (1) uma compreensão mais 

abrangente sobre como as políticas públicas de desenvolvimento produtivo em países emergentes afetam 

a configuração e a dinâmica dos regimes de governança de setores econômicos baseados em 

conhecimento – análise possibilitada pelo exercício de diálogo entre as literaturas de STS e das teorias de 

governança, principalmente aquelas com foco na análise de Políticas Públicas e na aplicação do conceito 

de lógica institucional; (2) um avanço qualitativo no conhecimento sobre os aspectos societais da 

dinâmica (produção, uso, circulação e difusão) do conhecimento biofarmacêutico, cuja articulação entre 

os atores individuais e coletivos, no Brasil, ocorreu principalmente na esfera da relação entre os agentes 

públicos Política de Saúde e o conjunto das empresas farmacêuticas nacionais e estrangeiras; e (3) a 

verificação de existência de uma plataforma industrial de alta-tecnologia em biofármacos que não foi 

sustentada por atividade precedente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), i.e. sem o domínio da 

tecnologia por parte dos agentes econômicos nacionais, sugerindo que que a experiência brasileira adotou 

a transferência de tecnologia como estratégia para a superação de lacunas de conhecimento pelo setor 

produtivo de saúde, e que o caso dos MAbs é bastante elucidativo e ilustra bem esse processo. 

 

3. ATIVIDADES DE PESQUISA 

Durante o vínculo como pesquisador colaborador está previsto o desenvolvimento de três projetos de 

pesquisa, que são complementares entre si: 

a. Implicações sociais do conhecimento sobre reações adversas de terapias biológicas no Brasil 

(CNPq/INCT-IATS). Vigência: 01/08/2019 à 31/07/2020.  

b. Auxílio Jovem Pesquisador FAPESP (em elaboração): Abordagens teóricas multinível sobre 

governança das iniciativas para biossimilares no Brasil: governança experimental, governança de 

fato e meta-governança. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2025. 

c. Coordenação executiva: Grupo de Estudos em Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde do 

Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (CTIS/IEA-USP) (criação em 

outubro de 2019, vigência experimental de 2 anos – até 2022). 

 

4. ATIVIDADES DE ENSINO 

a. Aula na disciplina CT122 Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia. 

Durante o vínculo de colaborador, fico à disposição do departamento para dar suporte acadêmico à 

disciplina de pós-graduação CT122 Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia. Nesse sentido, o 

pesquisador colaborador disponibiliza-se à auxiliar os profs. responsáveis pelas disciplinas do eixo de 

Sociologia da Ciência e da Tecnologia, produzindo aulas, organizando material de avaliação e 

direcionando a formação dos alunos em nível de Mestrado e Doutorado stricto sensu. 

São objetivos da atuação: estimular o pensamento crítico sobre as mudanças e permanências na dinâmica 

de produção do conhecimento científico contemporâneo; fornecer subsídios para a compreensão dos 

processos de organização da ciência sob perspectiva interdisciplinar; reflexão acerca dos processos de 

desenho, implementação e avaliação dos resultados das políticas públicas de ciência, tecnologia e 
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inovação na atualidade; prover os alunos de ferramentas para a análise situada do conhecimento, das 

tecnologias e das especificidades setoriais da agenda de inovação tecnológica. 

b. Co-orientação e/ou participação em bancas de mestrado/doutorado 

Um resultado possível da colaboração no PPG-PCT é a co-orientação e/ou a participação em bancas de 

mestrado e doutorado no programa. Uma vez que a área de produção do conhecimento em Saúde possui 

poucos pesquisadores no país, a colaboração visa preencher uma lacuna na agenda de formação de 

pesquisadores nesse tema. São objetivos dessa atuação: desenvolver a capacidade de análise dos alunos, 

associando às suas discussões nos projetos de pesquisa e nos desafios que estes pretender encarar; auxiliar 

na elaboração de projetos de pesquisa para agências de fomento nacionais e na edição de trabalhos 

científicos; levantar material bibliográfico atualizado no campo dos ESCT; promover a capacidade de 

debate interdisciplinar no campo CTS, fazendo mais links entre as linhas de Sociologia – Economia – 

Ciência Política 

 

5. OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS 

Entre os meses de janeiro e março de 2020, o pesquisador colaborador estará vinculado como Visiting 

Scholar no Departamento de Sociologia da Universidade de Columbia, nos EUA, onde irá apresentar os 

resultados de seu projeto de pós-doutorado recente e aprimorar a elaboração dos próximos projetos de 

pesquisa (i.e. Jovem Pesquisador FAPESP). O vínculo foi estabelecido como convite do prof. Gil Eyal e 

da Profa. Diane Vaughan, ambos Professores Titulares do Departamento de Sociologia da Universidade 

de Columbia e coordenadores do SKAT (Seminars in Science, Knowledge and Technology Workshop).   

O pesquisador tem se envolvido na atividade de revisor de periódicos nacionais e internacionais, tendo 

emitido seis pareceres técnicos de artigos, nos últimos dois anos, para as revistas: Cadernos de Saúde 

Pública, Revista Tecnologia e Sociedade, e Ea Journal of medical Humanities and Social Studies of 

Science and Technology.  

Ademais, o pesquisador teve aprovada Mesa Redonda no Research Committee 23 Science and 

Technology da International Sociological Association (ISA FORUM OF SOCIOLOGY), intitulada 

“Dynamics of Knowledge: Health, Medicine and Life Sciences”, que será coordenado em colaboração 

com o pesquisador Christian Haddad (Austrian Institute of International Affairs). O evento está previsto 

para julho de 2020, e ocorrerá em Porto Alegre – RS. 

 

6. AÇÕES PARA FORTALECIMENTO DE LINHA DE PESQUISA 

Além dos objetivos já mencionados, o vínculo como pesquisador colaborador visa fortalecer a linha de 

pesquisa sobre estudos interdisciplinares em governança de ciência e tecnologia, implementando a 

temática sobre as teorias de governança e sua intersecção com a agenda de produção do conhecimento 

biomédica e em saúde.  

Em termos de adensamento das redes de colaboração, prevê-se a ampliação das redes internacionais de 

pesquisa sobre a produção e difusão do conhecimento biomédico e em saúde, que representa um espaço 

de grande discussão no cenário global dos ESCT. O vínculo como colaborador no DPCT pretende 

viabilizar o desenvolvimento do pesquisador nessa direção e amparar a produção de novas pesquisas. 
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7. PRODUÇÃO ACADÊMICA PREVISTA 

5 Artigos científicos (2 em submissão) 

2 Capítulos de livro 

1 Organização de dossiê temático 

3 Coordenações de mesas redondas. 

2 Organizações de eventos (1 já agendado, Instituto de Estudos Avançados da USP) 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este plano de trabalho apresentou as principais atribuições do vínculo de pesquisador colaborador no 

biênio 2019/2021. É importante mencionar que a participação do quadro de pesquisadores do 

DPCT/IG/UNICAMP é um elemento de extrema relevância para a minha atuação no campo de Science 

and Technology Studies, que irá permitir um maior amadurecimento da minha formação intelectual. 

Portanto, é um privilégio poder colaborar com esse centro de excelência nacional e internacional e já 

antecipo meus agradecimentos ao comitê de pós-graduação pela atenção e suporte excepcionais 

dispensados. 

 

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que possam surgir na análise desse material. 

 

 

Atenciosamente, 

 

São Paulo – SP, 17 de outubro de 2019 

 

 

 

 

Renan Gonçalves Leonel da Silva 

Pesquisador Colaborador  
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1. APRESENTAÇÃO 

 

 Esse relatório científico apresenta os resultados de pesquisa do bolsista de Pós-doutorado Dr. 

Renan Gonçalves Leonel da Silva, referente ao fomento concedido pela Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo (FAPESP) pelo período de 24 meses. Entre fevereiro de 2016 e julho de 2019, o 

pesquisador esteve formalmente inscrito como candidato do Programa de Pós-doutorado da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, tendo se vinculado à Universidade de Nova Iorque para 

desenvolvimento de Bolsa de Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE-FAPESP) entre fevereiro de 2018 e 

janeiro de 2019). O bolsista manteve-se em dedicação exclusiva para o seu projeto de pesquisa principal 

intitulado “A Política de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde no Brasil: o papel do arcabouço 

político-institucional no desenvolvimento da pesquisa em Anticorpos Monoclonais” (Prof. FAPESP n. 

2015/24133-5). Esse projeto contou com a supervisão da Profa. Dra. Hillegonda Maria Dutilh Novaes, 

bolsista produtividade 1A (CNPq) e líder do grupo de pesquisa Instituto Nacional de Ciência e 

Tecnologia - Avaliação de Tecnologias em Saúde (INCT/CNPq-IATS) da Universidade de São Paulo. 
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 De maneira a organizar a apresentação dos resultados do estágio de pós-doutorado, optou-se pela 

exposição das atividades em duas seções, conforme indicado no Sumário. Na primeira delas, são 

apresentadas as atividades de pós-doutorado desenvolvidas pelo bolsista, em que se dá destaque para sua 

agenda de pesquisa de campo, produção científica, participação em eventos e a realização de estágios de 

pesquisa no Exterior (pesquisador visitante). Na segunda seção, encontra-se a apresentação dos resultados 

da pesquisa, com foco para a exposição formal dos objetivos, metodologia, resultados alcançados, assim 

como seus desafios. Para viabilizar a publicação desse material em formato de artigo, o intervalo entre os 

itens 4 e 9 consistem na sistematização de trabalhos resultantes da pesquisa exploratória e outros 

resultados parciais já publicados, submetidos e/ou em fase de revisão. 

 

2. RESUMO DA PESQUISA 

 

Anticorpos Monoclonais (MAbs) têm sido amplamente prescritos como terapias biológicas de 

resposta efetiva para uma diversidade de doenças crônicas de elevada incidência em populações de 

adultos, sobretudo localizados em grandes centros urbanos de países industrializados. Ao longo das 

últimas décadas, síndromes como artrite reumatoide, doenças autoimunes e outras patologias do sistema 

nervoso central têm sido reportadas em pacientes também em países em desenvolvimento – resultado das 

mudanças no estilo de vida e no perfil epidemiológico dessas populações. Essa transformação se refletiu 

em um problema de saúde pública em regiões cuja renda média da população é baixa, já que isso 

compromete o acesso aos MAbs, medicamentos com indicações clínicas restritas e custo elevado. 

Governos de países que possuem sistema universal de saúde, como o Brasil, têm como diretriz 

política a equidade e o direito ao acesso a serviços e recursos terapêuticos considerados necessários para a 

saúde da população, um dos compromissos de Estado selado pela Constituição Federal de 1988. No caso 

dos MAbs, esse compromisso legal se constitui em um grande desafio, uma vez que empresas brasileiras 

não dominam a cadeia de desenvolvimento, produção e/ou comercialização de biofármacos no território 

nacional. Para enfrentar o desafio do acesso a esses medicamentos, foi proposta política na segunda 

gestão do governo Lula da Silva (2006-2010), idealizada e coordenada pelo Ministério da Saúde (MS), de 

implementação de parcerias público-privadas para a transferência de tecnologia: um instrumento 

historicamente adotado pelo setor produtivo brasileiro para tentar reduzir o gap tecnológico da indústria 

farmacêutica e de outros insumos de Saúde.  

O movimento em torno das políticas públicas para o desenvolvimento produtivo em MAbs é, 

portanto, um interessante caso sobre como a indústria da saúde avança em regiões posicionadas à margem 

das redes de atividades econômicas baseadas em conhecimento e inovação. Nesses países, o Estado pode 

servir como um promotor do desempenho setorial, ao garantir legalidade jurídica e assegurar estabilidade 

Fls. 95 



4 
 

de demanda por produtos em contratos com empresas, com a contrapartida de endosso na quebra de 

patentes e de uso do poder de seu compra para fomentar a atividade produtiva nacional.  

A literatura interdisciplinar dos Science and Technology Studies (STS) chama atenção para as 

diversas faces dessa atividade, analisando esse modelo sob distintas perspectivas teóricas, orientadas para 

a compreensão das relações entre o Estado, governo e o setor produtivo. Esse tipo de análise predominou 

como direcionador da agenda de pesquisa em STS para a economia de países em desenvolvimento, tendo 

sido capaz de dar respostas importantes para o entendimento da emergência de setores industriais 

baseados em conhecimento nessas regiões (Freeman & Soete 1997; Etzkowitz & Leydersdorff, 2000; 

Malerba, 2002; Mazzucato, 2015).  

Entretanto, ainda que essa discussão tenha avançado muito ao longo das últimas décadas, a literatura 

em STS tem abordado apenas de maneira parcial o desempenho tecnológico e produtivo da economia 

industrial contemporânea de países como o Brasil, uma vez que a maior parte dos trabalhos nessa área 

estão ancorados em construções teóricas, conceitos, esquemas e ideias resultantes de pesquisas sobre a 

experiência de países de industrialização consolidada. Nesses lugares, o conhecimento tem uma 

configuração na sociedade e na política, que não é suficiente para a análise de economias emergentes e de 

industrialização tardia (Amankwah-Amoah et al. 2019; Khanna & Palepu, 1999).   

Essa pesquisa visa, portanto, preencher essa lacuna interpretativa, fornecendo uma análise pelo eixo 

dos estudos sobre governança do conhecimento e da tecnologia no âmbito das políticas públicas, 

mostrando como essa relação se estabelece em uma política de desenvolvimento produtivo para 

biofármacos no Brasil. Elementos de natureza histórica sobre a configuração do Estado brasileiro, do 

empresariado e das relações destes atores com o desenvolvimento tecnológico são importantes pontos de 

partida para se esboçar a recente trajetória político-institucional da emergente indústria biofarmacêutica 

nacional. 

O objetivo dessa pesquisa é analisar a configuração do regime de governança das políticas de 

desenvolvimento produtivo em biofármacos no Brasil, no que se refere ao conjunto de instituições e 

processos políticos definidos para os MAbs especificamente. A discussão é pautada por uma revisão de 

literatura do campo interdisciplinar em STS com o intuito de fornecer uma interpretação mais abrangente 

acerca da construção de regimes de governança do desenvolvimento produtivo em setores baseados em 

conhecimento de países em desenvolvimento. 

Para isso, essa pesquisa exploratória adotou duas técnicas qualitativas para obtenção de dados: 

aplicação de entrevistas (abertas e semiestruturadas) e pesquisa documental. Foram entrevistados vinte e 

quatro atores-chave participantes do desenho e implementação das iniciativas estudadas, nos seus 

distintos ambientes institucionais (Empresas, Governo, Universidades e Institutos de Pesquisa). Ademais, 

foram analisados documentos oficiais sobre tais iniciativas publicados principalmente nas páginas web 
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dos seguintes órgãos governamentais: Ministério da Saúde (MS), Ministério da Economia, Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações 

(MCTIC), do BNDES e de associações de empresas farmacêuticas.  

Dentre os principais resultados dessa investigação, destacam-se três: (1) uma compreensão mais 

abrangente sobre como as políticas públicas de desenvolvimento produtivo em países emergentes afetam 

a configuração e a dinâmica dos regimes de governança de setores econômicos baseados em 

conhecimento – análise possibilitada pelo exercício de diálogo entre as literaturas de STS e das teorias de 

governança, principalmente aquelas com foco na análise de Políticas Públicas e na aplicação do conceito 

de lógica institucional; (2) um avanço qualitativo no conhecimento sobre os aspectos societais da 

dinâmica (produção, uso, circulação e difusão) do conhecimento biofarmacêutico, cuja articulação entre 

os atores individuais e coletivos, no Brasil, ocorreu principalmente na esfera da relação entre os agentes 

públicos Política de Saúde e o conjunto das empresas farmacêuticas nacionais e estrangeiras; e (3) a 

verificação de existência de uma plataforma industrial de alta-tecnologia em biofármacos que não foi 

sustentada por atividade precedente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), i.e. sem o domínio da 

tecnologia por parte dos agentes econômicos nacionais, sugerindo que que a experiência brasileira adotou 

a transferência de tecnologia como estratégia para a superação de lacunas de conhecimento pelo setor 

produtivo de saúde, e que o caso dos MAbs é bastante elucidativo e ilustra bem esse processo.  

 

3. ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO BOLSISTA 

 

3.1.  Pesquisa de campo: aplicação de entrevistas 

Um aspecto relevante dessa pesquisa refere-se ao seu caráter exploratório, no sentido de agregar 

novos conceitos e perspectivas a temas relevantes. Pesquisas desse tipo possuem a característica de 

pautar-se pela escassez de dados e informações acerca do objeto em estudo, desafio que se apresenta 

desde o desenho empírico do projeto de pesquisa e nas etapas iniciais de sua execução (Gobo, 2008). 

Nesse sentido, a ida prematura a campo é uma prática enriquecedora na pesquisa social aplicada, em que 

a prática de aplicação de entrevistas é vista como uma importante ferramenta inicial para se reunir 

informações básicas sobre o tema que se quer investigar.  

Desde fevereiro de 2016 (ou seja, seis meses antes do início da vigência do projeto FAPESP) o 

bolsista de pós-doutorado  se envolveu com a aplicação de entrevistas com atores relevantes do regime de 

produção do conhecimento em MAbs, o que foi útil para a elaboração do projeto de pesquisa e, também, 

para a reflexão sobre o problema de pesquisa a ser perseguido1. Ao longo do ano de 2015, quando da 

 
1 Um maior detalhamento do projeto, problemas de pesquisa e seus objetivos está disponível na seção 2 deste relatório. 
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finalização da tese de doutorado do bolsista referente aos aspectos societais presentes na construção da 

agenda de pesquisa em Oncologia Molecular no estado de São Paulo (Silva, 2015), ganhou destaque na 

mídia a recorrente menção as novas empresas produtoras de biofármacos. Observou-se que tais 

biofármacos eram constantemente mencionados como produtos mais modernos e de maior especificidade 

no tratamento de doenças crônicas e autoimunes de elevada incidência em populações urbanas de países 

de industrialização consolidada e em desenvolvimento (Pesquisa FAPESP, 2016).  

Assim, verificar o status desse debate e as especificidades sociais dessa agenda no Brasil 

demandaram uma maior compreensão do papel dos atores envolvidos com a atividade de 

desenvolvimento produtivo em MAbs em âmbito nacional. Ademais, essa preocupação levou o bolsista 

de pós-doutorado a entender melhor o lugar ocupado pelos stakeholders brasileiros no quadro das 

iniciativas globais de pesquisa, desenvolvimento e produção industrial de biofármacos.  

 

Pesquisa de campo 

Optou-se por aplicar três entrevistas pré-campo com especialistas em Biologia Molecular lotados no 

Sistema Hospital das Clínicas/Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC/FMUSP) e no 

Instituto Butantan, da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo (IB/SES). Dentre os entrevistados, 

destaca-se o Diretor de Pesquisa Básica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP) 

(especialista em Biologia do Câncer) e o ex-diretor do IB/SES. Além destes, foi entrevistado ex-dirigente 

da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE/MS). O 

objetivo foi reunir informações mais específicas sobre a organização do parque produtivo para 

biofármacos e as transformações nas políticas adotadas pelo governo federal Brasileiro sobre o tema ao 

longo das últimas duas décadas. Isso foi de grande relevância para aprimorar o desenho empírico do 

projeto de pesquisa, de maneira que as entrevistas lançaram luz para dois aspectos fundamentais do objeto 

em estudo: por um lado, para o fato de que a Tecnologia dos Hibridomas (que permitiu a produção de 

MAbs) data do final dos anos setenta, com o primeiro MAb (Orthoclone OKT3) licenciado pela empresa 

estadunidense Eli Lilly & Company no ano de 1986, o que mostra que a tecnologia não é recente; por 

outro lado, de que o interesse do governo brasileiro nesses medicamentos emergiu como parte da agenda 

da Saúde Pública em meados dos anos 2000, como resultado de orientação estatal-desenvolvimentista dos 

governos brasileiros entre os anos de 2002 e 2014. Essa análise foi amparada por uma revisão da obra do 

Sociólogo americano Peter Evans, conhecido estudioso das relações entre indústria e Estado no Brasil nos 

anos noventa (Evans, 1995).  

Após essa etapa, constatou-se que o quadro de atores a ser entrevistado deveria ser mais amplo e 

reportar uma maior heterogeneidade das narrativas compartilhadas pelos distintos grupos selecionados 

para estudo. Buscou-se, assim, criar categorias de grupos de atores para simplificar a coleta e análise de 
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dados. Então, a configuração dos grupos de entrevistados foi definida, em que se optou por sua divisão 

em cinco categorias de atores: Policy makers; Líderes de empresas farmacêuticas; Representantes de 

associações da indústria farmacêutica; Especialistas em P&D de biofármacos e Pesquisadores de 

Universidades e Institutos de pesquisa. Ao final de 2018, foram concluídas as entrevistas com os 

informantes selecionados conforme apresentado na tabela a seguir. 

 

Group Institution Position Type of interview 

Policy makers 

MINISTRY OF HEALTH 
Ex-director of the Department of 

Science and Technology 
in person 

OSWALDO CRUZ 
FOUNDATION 

Leader e-mail 

MINISTRY OF INDUSTRY 
DEVELOPMENT AND 

FOREIGN TRADE 

Ex-president of Brazilian Agency for 
Industrial Development ABDI 

in person 

MINISTRY OF SCIENCE 
TECHNOLOGY AND 

INNOVATION 

Ex-president of Funding Authority for 
Studies and Projects FINEP 

in person 

BANCO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO 

ECONOMICO E SOCIAL 

Ex- secretary of Science, Technology 
and strategic inputs 

e-mail 

Pharmaceutical 
companies 

BIONOVIS Medical and Scientific Director in person 

RECEPTA BIOPHARMA Leader in person 

MERCK BRAZIL Leader in person 

ACHE Manager of R&D in person 

BUTANTAN INSTITUTE Ex-president in person 

FUNED 
President in person 

Director of Manufacturing in person 

Representors and 
managers of 

Industry 
associations 

ALFOB Leader e-mail 

INTERFARMA Leader in person 

ABIFINA Leader in person 

Experts on R&D 
and academic 

managers 

UNIVERSITY OF SAO 
PAULO 

Full Professor of Molecular Biology, 
Faculty of Medicine 

e-mail 

BUTANTAN INSTITUTE 
Senior researcher and coordinator of 

GSK/FAPESP biologics center 
in person 

RECEPTA BIOPHARMA Ex-director of R&D  in person 

CNPEM Researcher, Lab of Biosciences in person 

FEDERAL UNVERSITY OF 
SAO PAULO 

Senior researcher,  in person 

Consulting people 
from research 

institutions and 
universities  

FEDERAL UNIVERSITY OF 
RIO DE JANEIRO 

Full professor of the Faculty of 
Economics 

in person 

OSWALDO CRUZ 
FOUNDATION 

Full professor of Public Health e-mail 

FEDERAL UNIVERSITY OF 
SAO PAULO 

President of R&D in person 

UNIVERSITY OF SAO 
PAULO 

Full professor of the Faculty of 
Economics and Management 

in person 

    Total 24 

 

 

Fls. 99 



8 
 

3.2. Participação em grupos de pesquisa  

 

Durante o período de 36 meses, o bolsista esteve vinculado à linha de pesquisa “Políticas, 

Planejamento, Gestão e Avaliação em Saúde” do Departamento de Medicina Preventiva da FMUSP 

(CAPES 7). Nesse contexto, sua participação em grupos de pesquisa mostrou-se fundamental para o seu 

desenvolvimento profissional e acadêmico. Na FMUSP, suas atividades estiveram circunscritas aos 

trabalhos do Instituto de Avaliação de Tecnologias em Saúde (CNPq)2. Com um grupo de mais de oitenta 

pesquisadores, o IATS tem representatividade nas Universidades Federal e Estadual de São Paulo, 

Universidade Federal e Estadual de Pernambuco, Universidade Federal de Goiás, Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro, Universidade de Brasília, Hospital do Coração, Universidade Federal de Minas Gerais 

e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IATS, 2019). 

Nesse grupo, foi de especial relevância a aproximação com as professoras Dra. Hillegonda Maria D. 

Novaes e Dra. Patrícia C. Soàrez, que  desenvolvem uma agenda de pesquisa virtuosa sobre como a 

atividade de produção de conhecimento sobre as tecnologias em saúde e as demandas aos sistemas de 

saúde de países desenvolvidos tem sido utilizada para informar a elaboração e aprimoramento de políticas 

públicas de avaliação e incorporação de tecnologias nesses sistemas. Além disso, as pesquisadoras 

mantêm um vínculo extremamente ativo com a atividade de pesquisa acadêmica junto ao Programa de 

Pós-graduação em Saúde Coletiva (CAPES 7) do Departamento de Medicina Preventiva da FMUSP: 

ambas possuem rotina de produção de artigos científicos e participam recorrentemente de eventos 

qualificados em suas áreas do conhecimento, produzem novos cursos de atualização na pós-graduação, 

orientam uma diversidade de trabalhos de mestrado e doutorado, produzem novos projetos de pesquisa 

etc. A vivência profissional nesse ambiente de trabalho representou um aprendizado sem precedentes para 

a carreira de pesquisador do bolsista de pós-doutorado. A dedicação encontrada pelo ofício acadêmico, 

sem dúvida, justifica o conceito elevado do programa de pós-graduação, avaliado com nota máxima pela 

CAPES. 

A capacidade de estimular e promover um debate interdisciplinar com o bolsista de pós-doutorado 

transformou a forma como se entende a construção das políticas, processos e sistemas de saúde, assim 

como permitiu ao bolsista compreender melhor a estrutura e o funcionamento dos regimes de governança 

das políticas públicas e do conhecimento em Saúde no Brasil. O entendimento sobre a composição dos 

interesses na formatação das políticas de saúde atingiu um grau de interpretação mais complexo, distinto 

daquele presente na área de pesquisa em Ciências Sociais, mas que se mostrou complementar e 

elucidativo para os objetivos do projeto FAPESP. Ademais, a decisão de fazer pesquisa social aplicada na 

 
2 Mais detalhes sobre o IATS estão disponíveis no site www.iats.com.br  
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área da Saúde, adotando um ferramental teórico-metodológico interdisciplinar em STS, permitiu um 

intercâmbio proveitoso de ideias e discussões com as líderes do grupo de pesquisa, que viram potencial 

em fixar o bolsista por mais tempo junto ao IATS. 

No dia 26 de abril de 2019, o bolsista de pós-doutorado apresentou sua pesquisa nos Seminários de 

Pós-graduação em Saúde Coletiva. Na ocasião, houve uma interação produtiva entre o pesquisador e 

docentes do departamento, em que se verificou um interessante ambiente para a discussão sobre as 

particularidades do desenvolvimento produtivo como agenda da Política Nacional de Saúde, como agenda 

da Política Científica e Tecnologia e como agenda da chamada Política Industrial. A demonstração das 

diferenças entre tais abordagens teve como objetivo chamar a atenção dos pesquisadores para a 

importância das ideias (sobretudo da concepção de conhecimento) na elaboração das políticas públicas, e, 

portanto, na avaliação de seus resultados.  

Além da participação nesse centro, o bolsista participou do grupo Estudos Sociais da Ciência e da 

Tecnologia do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Universidade Estadual de Campinas 

(DPCT-IG-UNICAMP), onde manteve-se vinculado como Pesquisador Colaborador a convite da Profa. 

Maria Conceição da Costa, Titular em Estudos Sociais da Ciência3. Ao longo desse período, o bolsista 

atuou em colaboração com o Projeto FAPESP intitulado “Bio nações: a emergência de pesquisas e 

terapias com células-tronco no Brasil e Índia (Proc. FAPESP n. 16/20638-8)”. O vínculo com esse projeto 

tem servido como ferramenta de atualização das teorias dos Estudos Sociais da Ciência sobre novas 

terapias biológicas e em biotecnologia, em que se fez bom proveito da relação profissional com o 

pesquisador colaborador do Projeto, Prof. Aditya Barahdwaj, Titular em Sociologia no The Graduate 

Institute of International and Development Studies, localizado em Genebra, na Suíça. Como parte dessa 

colaboração, foi feito o convite para o bolsista visitar o Albert Hischman Centre on Democracy no outono 

de 2018, atividade que não foi viabilizada devido a participação do pesquisador de pós-doutorado em 

Estágio de pesquisa na New York University, na cidade de Nova Iorque, nos EUA.  

 

3.3. Estágio de pesquisa no exterior: New York University, New York – NY, Estados Unidos. 

 

Entre fevereiro de 2018 e janeiro de 2019 o bolsista desenvolveu as atividades de pesquisa do projeto 

“A dinâmica de inovação na indústria biofarmacêutica: novas teorias sobre mudança tecnológica em 

Anticorpos Monoclonais (Proc. FAPESP n. 17/18500-0)”, cujo convite foi feito pela Profa. Melissa 

Schilling, Titular da cadeira de Strategy do Department of Management and Organizations da Stern 

School of Business da Universidade de Nova Iorque. O estágio teve como principal objetivo garantir ao 

bolsista um período de atualização de seus estudos sobre a dinâmica de produção de conhecimento em 

 
3 A convite da Pesquisadora Líder do grupo, o vínculo de pesquisador colaborador foi renovado até 2021.  
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biofármacos desempenhado por empresas farmacêuticas e de biotecnologia nos EUA e em países na 

Europa.  

Essa atividade se mostrou fundamental para permitir um maior aprofundamento sobre o atual regime 

de produção de conhecimento sobre MAbs em âmbito internacional, já que se identificou ao longo da 

pesquisa de campo que a atividade de P&D de maior dinamismo nesse tema acontece na esfera 

corporativa. O objeto de pesquisa, portanto, tornou-se mais complexo, posicionando a experiência 

brasileira numa posição de pouco destaque no que diz respeito a atividade de P&D sobre o tema. 

Ademais, ainda que se tenha dado foco para as empresas que estão implementando projetos de MAbs no 

Brasil, nenhuma delas apresentou atuação relevante em termos de patenteamento de novas tecnologias ou 

mesmo dinamismo em atividade de colaboração tecnológica em alguma etapa da cadeia de conhecimento 

sobre MAbs. Isso serviu para evidenciar dois importantes elementos relacionados ao objeto de pesquisa: 

sobre a pouca aderência das políticas públicas e dos atores públicos e privados brasileiros com as redes 

internacionais de colaboração científica e tecnológica em biofármacos, e  um posicionamento cético por 

parte dos analistas de companhias farmacêuticas sobre a estratégia de países em desenvolvimento de 

incorporar tecnologia no setor produtivo pela via da quebra compulsória de patentes de medicamentos de 

marca, permitindo a produção dos chamados Biossimilares. 

A convivência com analistas norte-americanos foi de grande valor para permitir uma mudança na 

percepção do bolsista acerca o papel do Estado na condução de políticas de desenvolvimento tecnológico. 

Nos EUA, essa atribuição é conferida ao conjunto de empresas e parceiros do setor corporativo, que 

possuem a agenda de “resolver” problemas que emergem do setor produtivo vendendo serviços de base 

tecnológica para outras companhias. Essas empresas possuem parcerias com universidades e centros de 

pesquisa apenas até o momento em que isso deixa de ser necessário. A rede formada por essas instituições 

permite que haja um impacto positivo no estoque de serviços de desenvolvimento tecnológico, que 

passam a emergir de um conjunto heterogêneo de empresas e parceiros. 

No que diz respeito a atualização do arcabouço teórico e metodológico do projeto de pesquisa 

principal, o bolsista se dedicou a uma ampla revisão de literatura voltada para a mensuração da atividade 

de desenvolvimento tecnológico em saúde em países industrializados. Dentre as ferramentas estudadas 

estão aquelas relacionadas aos conceitos de Strategic Technological Alliances (STAs), networks, 

technological schocks e technological collaboration. Elas auxiliaram na compreensão das recentes 

mudanças organizacionais adotadas pelas empresas de biotecnologia e pelos conglomerados empresariais 

farmacêuticos multinacionais, no sentido de incorporar novos serviços de soluções tecnológicas, 

produtivas e de mercado para os MAbs4 

 
4 Referente a essa agenda de investigação particular (sobre as formas de colaboração tecnológica da indústria biofarmacêutica 

estrangeira), foi desenvolvido o projeto de pesquisa intitulado “A dinâmica de inovação na indústria biofarmacêutica: novas 
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3.4. Visita em centro de excelência: Cornell University, Ithaca – NY, Estados Unidos 

 

No mês de junho de 2018 foi feito o convite pelo Prof. Titular da cadeira de Social Studies of Science 

do Department of Science and Technology Studies da Cornell University, Stephen Hilgartner Ph.D., para 

que o bolsista de pós-doutorado participasse dos seminários de pós-graduação do departamento em 

outubro (Fall), pelo período de dez dias. Na ocasião, foi solicitada a exposição sobre os resultados 

parciais da pesquisa. Deu-se destaque para os aspectos metodológicos do trabalho, principalmente na 

prática de aplicação de entrevistas e na seleção das teorias em Políticas Públicas e ESCT para abordar o 

tema dos regimes de controle do conhecimento. Neste aspecto em particular, o seminário foi de grande 

importância, uma vez que os pesquisadores e alunos de doutorado forneceram conceitos e ideias dos 

ESCT para auxiliar o diálogo interdisciplinar proposto pelo bolsista como problema de pesquisa. Na 

ocasião, o Prof. Stephen Hilgartner me convidou para participar de duas disciplinas ministradas por ele no 

programa de doutorado em STS (“Graduate Independent Study - Science and Technology Studies” e 

“Risk & Society”). Os alunos se interessaram pelo debate sobre políticas públicas e a relação dessa 

discussão com a formação de agendas de pesquisa. 

Ao longo dos dez dias que frequentei o departamento, tive três reuniões com o Prof. Hilgartner, todas 

para discutirmos os tópicos centrais da minha pesquisa de pós-doutorado e, também, alguns aspectos 

teóricos e metodológicos do meu próximo projeto de pesquisa. Ele me sugeriu revistas para publicação 

desse material, fez comentários acerca dos problemas do artigo e aceitou ser parceiro do próximo projeto 

de pesquisa FAPESP. Portanto, considero que os objetivos do estágio foram atingidos e obtive resultados 

acima dos esperados, que certamente terão impacto na minha atividade profissional nos próximos anos.  

 

3.5. Curso: Comparative Social Science Studies, 2018, University of Oslo, Norway. 

 

Entre os dias 30 de julho e 03 de agosto de 2018 o bolsista participou da 26ª edição da Oslo Summer 

School in Comparative Social Science Studies, tendo sido selecionado entre os 30 participantes do curso: 

Mixed and Merged Methods: Toward a Methodological Pluralism, ministrado pelo Prof. Giampietro 

Gobo – Full Professor of Methodology of Social Research and Evaluation Research da Universidade de 

Milão. Na ocasião, a linha de desenvolvimento priorizada pelo candidato foram as técnicas qualitativas, 

sobretudo aquelas relacionadas ao método Merged e outras técnicas de base em etnografia e análise de 

 
teorias sobre mudança tecnológica no desenvolvimento de anticorpos monoclonais”, em que o bolsista obteve financiamento de 

Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior da FAPESP (Proc. N. 17/18500). Os resultados dessa atividade foram apresentados em 

relatório científico enviado à agência em março de 2019. 
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discursos. Todas elas se mostraram mais adequadas ao objetivo da pesquisa de pós-doutorado, já que foi 

de grande validade fazer o curso tendo em mãos mais de uma dezena de entrevistas oriundas da pesquisa 

de campo.  

O evento se deu na forma de aulas expositivas e debates entre os alunos de 16 países, todos no 

doutorado ou nos primeiros anos do pós-doutorado. Uma característica marcante desse curso foi o seu 

eixo interdisciplinar: uma vez que o objetivo era o conhecimento sobre técnicas metodológicas, houve 

apresentação de estudos de caso de diversas disciplinas (Sociologia, Psicologia, Ciência Política, 

Administração Pública, Marketing, Economia etc.). Esse fato colaborou para uma maior criatividade na 

escolha e adequação de metodologias. Ficou evidente que há uma “virada qualitativa” na pesquisa social 

na Europa e na América Latina, em que há uma tendência contemporânea de pesquisa orientada pelo 

problema. No curso, viu-se que esse tipo de pesquisa é mais sensível a interdisciplinaridade, já que ao 

orientar-se para o problema em questão, o pesquisador busca em várias disciplinas ferramentas para 

atingir o objetivo da análise. Nessa tarefa, a técnica Merged é importante pois ela “combina” uma ou mais 

técnicas que faça sentido no inquérito proposto. 

O evento foi fundamental para uma atualização no arcabouço metodológico do projeto de pesquisa 

em desenvolvimento. Acredita-se que haja uma escassez de disciplinas de metodologia em Pesquisa 

Social Aplicada no Brasil, o que justificou a solicitação de recursos para participar desse curso no 

exterior. Os resultados desse curso estão expostos na Seção II do presente relatório, incorporados já no 

corpo do artigo produzido para publicação. 

 

3.6.        Produção acadêmica5 

 

3.6.1. Artigos (9) 

 

Silva, RGL, Novaes, HMD. Biopharmaceuticals without bio: the governance of Public Policies of 

Productive Development of Monoclonal Antibodies in Brazil. (under submission, Special Issue 

Technology Strategies in Emerging Economies Technological Forecasting and Social Change). 

2020. 

 

Au, L.; Silva, R.G.L. Globalizing the Scientific Bandwagon: Trajectories of Precision 

Medicine in China and Brazil (Submitted to Science Technology and Human Values, 2020).  

 

Silva, RGL; Costa, MC. The Cancer research in late twenty century: implications for the 

organization of the Brazilian Research Agenda (in Portuguese) Forthcoming in Análise 

Social, September 2019. 

 

Ascef, B.; Silva, RGL, Oliveira Junior, HA; Soarez, P. C. Interchangeability and substitution 

 
5 Os resultados a seguir foram extraídos do Curriculum Vitae do bolsista. 
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of biosimilars: would the Health Technology Assessment (HTA) be an instrument for decision 

making? (In Portuguese) Forthcoming in Cadernos de Saúde Pública / Reports in Public 

Health, 2019. 

 

Costa, MC; Silva, RGL. The dynamics of Biomedical and health knowledge: a sociological 

interpretation (in Portuguese) Sociologias vol 21, n. 50, jan/abr. pp. 18-47, 2019.  

 

Silva, RGL; Costa, MC. The emergence of Molecular Biology in the State of São Paulo, 

Brazil (1952-1970) (in Portuguese) Revista Tecnologia & Sociedade vol 14, n 31, mai/ago, 

pp. 1-27, 2018. 

 

Silva, RGL.; Novaes, MHD. The debate on Science and Technology Policy in Health: 

institutional coordination mechanisms to the manufacturing of medicines in Brazil (in Spanish). 

Administración Pública y Sociedad, n. 4, 2017, 39-48. 

 

Silva, RGL.; Costa, MC. The Sociological Debate of the Life Sciences Research: from 

Molecular Biology to Human Genome Sequencing. International Journal of Social Science 

Research, vol. 05, p. 53-65, 2017. 

Silva, RGL. Technological Innovation, political arrangements and transversality (in 

Portuguese). Política Democrática (Brasilia – DF), 45: 93-98. 2016. 

 

3.6.2. Edição/Organização de livro (2) 

 

Silva, RGL.; Costa, MC. (Orgs.) Special Issue: Biomedical Agendas: Interfaces of Health 

knowledge in 21st century (Agenda Biomédicas: Interfaces do conhecimento em Saúde no 

século XXI). Sociologias, vol. 21, n. 50, jan/abr. 2019.  

Silva, RGL.; Berger, M. (Orgs.) Dossier temático 'Políticas de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en América Latina: casos, debates y perspectivas', Revista Administración 

Pública y Sociedad. 4. ed. Córdoba, Argentina: Instituto de Investigación y Formación en 

Administración Pública, IIFAP, 2017. v. 1. 103p. 

3.6.3. Capítulo de livro 

 

Messora, E.K. Silva, RGL. Between humors, cells and laboratories: Notes on the paradigms 

of biomedical knowledge about cancer. IN: Amélia, M. (Org). Brazilian Perspectives of the 

History of Medicine: from local to national experiences (in Portuguese). Forthcoming in Editora 

Intermeios, September 2019.  

Silva, RGL. Science, Technology and Innovation in Health in Brazil: some recent 

advances (in Portuguese) In: Hilda Silva.; Vania Martino; Marta Gracioli. (Orgs.). 

Políticas Públicas de Educação e Desenvolvimento Social. 1ed.Curitiba: Editora CRV, p. 

61-74. 2016. 
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3.6.4. Artigos publicados em anais de congresso 

 

Silva, RGL. Novaes, HMD. Understanding the political framework of biopharmaceutical 

development in Brazil: the case of monoclonal antibodies. STI: 2018 conference 

Proceedings, Center for Science and Technology Studies (CWTS), Leiden – The 

Netherlands, pp. 566 – 575, 2018. 

 

3.7. Participação em eventos 

 

3.7.1. Congressos  

 

Silva, RGL. Novaes, HMD. Understanding the political framework of biopharmaceutical 

development in Brazil: the case of monoclonal antibodies. STI: 2018 conference 

Proceedings, Center for Science and Technology Studies (CWTS), Leiden – The 

Netherlands, pp. 566 – 575, 2018. 

Silva, RGL.; Novaes, HMD. The science, technology and innovation policies for Monoclonal 

Antibodies in Brazil: the perception of public and private institutions. In: 2017 Atlanta 

Conference on Science and Innovation Policy, Georgia Institute of Technology, Gatech, 

Atlanta – GA, October 2017. 

Silva, RGL. Pesquisa e desenvolvimento em Saúde no Brasil: dinâmicas do ambiente de inovação 

tecnológica em Anticorpos Monoclonais. III Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e 

Gestão em Saúde Associação Brasileira de Saúde Coletiva ABRASCO, Natal – RN, 2017. 

 

 

3.7.2. Seminários (3) 

 

Seminários de Projeto – Pós-graduação em Saúde Coletiva. Departamento de Medicina 

Preventiva, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, FMUSP. A Política de 

Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde no Brasil: o papel do arcabouço político institucional 

no desenvolvimento da Pesquisa em Anticorpos Monoclonais.  

 

II Seminário Internacional de Pesquisa em Políticas Públicas e Desenvolvimento Social. O 

papel do Estado brasileiro no fomento à ciência, tecnologia e inovação em Saúde. Programa de 

Pós-graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas, Faculdade de Ciências Humanas 

e Sociais da Universidade Estadual Paulista, Franca-SP, 2016. 

 

X ENIFarMed, Encontro Nacional de Inovação em Fármacos e Medicamentos. Instrumentos 

de fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação em Anticorpos Monoclonais no Brasil. 2016. 
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3.7.3. Reuniões científicas 

 

II Encontro Nacional do Complexo Industrial e Inovação em Saúde. Associação dos 

Laboratórios Oficiais Farmacêuticos, São Paulo – SP, 2017. 

 

3.7.4. Pareceres científicos/ Assessorias (8) 

 

Couto, M. T.; Silva, RGL.; Mathias, A. Banca de avaliação do Programa de Doutorado Sanduíche 

no exterior - Programa Institucional de Internacionalização (PDSE/PrInt) - Programa de pós-

graduação em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 2019. 

Universidade de São Paulo. 

Silva, R.G. L. XXIX Congresso Brasileiro dos Estudantes de Medicina. 2017. 

Silva, Renan G. L. Parecer de artigo científico - Cadernos de Saúde Pública (ISSN 0102-311X 

versão impressa) (ISSN 1678-4464 versão on-line). 2017. 

Silva, Renan G. L. Parecer de artigo científico - Revista Tecnologia e Sociedade (ISSN: 1984-

3526). 2017. 

Silva, Renan G. L. Parecer de artigo científico - Eä Journal of Medical Humanities & Social 

Studies of Science and Technology (ISSN 1852-4680). 2016. 

Silva, Renan G. L. Parecer de artigo científico - Cadernos de Saúde Pública (ISSN 0102-311X 

versão impressa) (ISSN 1678-4464 versão on-line). 2016. 

Silva, Renan G. L. Comitê científico - 24 Simpósio Internacional de Iniciação Científica da 

Universidade de São Paulo. 2016. 

Silva, Renan G. L. Parecer de artigo científico - Cadernos de Saúde Pública (ISSN 0102-311X 

versão impressa) (ISSN 1678-4464 versão on-line). 2016. 

 

 

3.8.       Projetos resultantes do fomento 

 

3.8.1. Projeto de pesquisa – Auxílio Jovem Pesquisador FAPESP 

 

Como forma de seguir na mesma linha de pesquisa, está sendo desenvolvido novo projeto para 

submissão ao Programa Jovem Pesquisador em Centro emergente da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo. Para fornecer ao parecerista maiores insumos para a análise do mérito das atividades 

acadêmicas do bolsista, uma versão resumida desse projeto está apresentada abaixo. O material está em 

língua estrangeira (Inglês) pois foi enviado para o edital CAPES/Alexander von Humboldt Foundation e, 

também, pela possibilidade de ser criticado por colegas atuantes em STS lotados em centros de pesquisa 

no exterior.  
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3.8.2. Projeto de Pesquisa – Consortium for the History of Science Technology and Medicine 

 

Como forma de aprimorar a experiência exterior, o bolsista submeteu um projeto de pesquisa de curta 

duração (5 meses) para o edital do Consortium for Science, Technology and Medicine, cujas instalações 

para os pesquisadores está localizada no Departamento de Sociologia e História da Ciência da Escola de 

Artes e Ciências da Universidade da Pensilvânia https://hss.sas.upenn.edu/about. Essa área tem feito parte 

da formação científica do bolsista em Estudos Sociais da Ciência desde o doutorado, sendo essa uma 

ferramenta de análise sociológica fundamental na pesquisa sobre produção de conhecimento biomédico e 

em saúde na Europa e nos Estados Unidos.  

Pautado pela curiosidade sobre o desenvolvimento da pesquisa sobre estrutura e função de anticorpos, 

vis-à-vis a prática da pesquisa translacional como desdobramento da emergência da biologia molecular e 

sua introdução em laboratórios em hospitais de câncer nos EUA no contexto do pós-guerra, o bolsista 

propôs analisar as correspondências entre o conhecido biofísico Linus Pauling (1901-1994), baseado no 

California Institute of Technology (Caltech) e seu colega David Pressman (1916-1980), bioquímico 

estudioso de anticorpos e mentor do campo sobre radioimunodetecção de tumores em dois hospitais no 

estado de Nova Iorque (o Memorial Sloan Kettering Hospital na cidade de Nova York, e o Roswell Park 

Comprehensive Cancer Center na cidade de Bufallo). Conhecer mais sobre as origens da pesquisa sobre 

anticorpos auxilia na compreensão das bases intelectuais e dos paradigmas do conhecimento que 

orientaram a produção científica em áreas relacionadas a biologia molecular. Pelas mesmas razões do 

projeto anterior, este também se encontra na sua versão em inglês. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

Departamento de Geologia e Recursos Naturais 

 

PARECER SOBRE INGRESSO DE PESQUISADOR DE PÓS-DOUTORADO 

 

Pós-doutor: Dr. Alexandre Cruz Sanchetta 

Supervisor: Prof. Dr. Emilson Pereira Leite 

 

 O presente parecer relaciona-se à solicitação do Dr. Alexandre Cruz Sanchetta para ingressar como 

Pesquisador de Pós-doutorado PPPD junto ao Departamento de Geologia e Recursos Naturais (DGRN) do 

Instituto de Geociências da UNICAMP. O doutor Alexandre realizará sua pesquisa na área de Geofísica e 

Geoestatística, e seu projeto é intitulado: “Aprendizado de Máquina e Classificação Automática de Carbonatos 

para Caracterização Multiescala”. Este projeto faz parte de um projeto mais amplo de P&D intitulado 

“Multiscale analysis of pre-salt carbonate rocks for the characterization and prediction of reservoir properties”, 

coordenado pelo Prof. Emilson Leite e que terá vigência entre outubro de 2019 e outubro de 2022. O doutor 

contará com uma bolsa vinculada a este projeto P&D, já aprovada e concedida pela FUNCAMP pelo período 

de 3 anos com vigência desde o 08/10/2019. 

O Dr. Alexandre Cruz Sanchetta formou-se em Matemática na UNICAMP em 2007. Realizou mestrado 

(2010) e doutorado (2017) em Geofísica de Reservatórios no CEPETRO. Publicou 5 artigos em periódicos 

indexados, além de diversas publicações em eventos científicos nacionais e internacionais.  

Considerando o excelente curriculum, como assim também seu interessante projeto de pesquisa, meu 

parecer é FAVORÀVEL ao ingresso do Dr. Alexandre Cruz Sanchetta como Pesquisador Pós-doutor no 

IG/UNICAMP. 

 

 

Campinas, 01 de novembro de 2019 

 

 

 

 

 

DIEGO FERNANDO DUCART 

Prof. Doutor MS3.1 

Instituto de Geociências - UNICAMP 
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Alexandre Cruz Sanchetta 
 

Date of birth: May, 13th 1986                                                           Nationality: Brazilian 
E-mail: alexandresanchetta@gmail.com                                      Phone: 015 98837 9176 

 

EDUCATION 

• Specialist in Physics Education (2018) at UNYLEYA (Brasília, Brazil) 
Modern methodologies of education, Pedagogy, Studies and Learning Psychology 

Main Subjects: Classroom preparation, evaluation and project management 

• PhD in Reservoir Geophysics (2017) at UNICAMP (Campinas, Brazil)  

Signal Processing, Geostatistics. Seismic Denoising, Imaging, Interpretation 

Main Subjects: Data Stationarity Analysis, Data Interpretation, Inversion, Reservoir 

flow simulation 

• MsC in Reservoir Geophysics (2010) at UNICAMP  

Reservoir Characterization, Machine Learning, Automatic Classification,  Multivariate 

Analysis 

Main Subjects: Lithofacies Recognition, Well-log emulation, Classification Data 

Analysis. 

• Degree in Mathematics (2007) at UNICAMP  

Differential Equations, Lie Groups, Real Analysis, Teaching Practices 

Main Subjects: Modeling, System Solving, Laplace Equation via Lie Groups. 

CONFERENCE POSTER PRESENTATION HIGHLIGHTS 

• 75th EAGE Conference& Exhibition SPE EUROPEC 2013 London, England 

Title:Interpreting Seismic Frequency Sections Based on ICA (second author) 

• 73th EAGE Conference & Exhibition SPE EUROPEC 2011Vienna, Austria 

Title: Application of Discrete Cosine Transform in Noise Reduction and Improvement 
in the Classification of Lithofacies 

Title: Well Log Denoising by Wavelet Transform and Classification Algorithm(second 

author) 

Title:A Comparison of Multivariate Analysis Methods for Automatic Classification and 
Recognition of Lithofacies 

• IV Simpósio Brasileiro de Geofísica 2010 Brasilia, Brazil  
Title: Classificação De Fácies Através Da Aplicação Da Transformada Wavelet Em 
Dados De Perfilagem Geofísica 
 
 

LANGUAGES    

• Portuguese - Mother Tongue 

• English - Fluent (6 months living in London) 

• Spanish - Basic 
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KEY QUALIFICATIONS 

Machine Learning, AI, Calculation, Signal Processing, Geostatistics, Multivariate Data Analysis, 

Automatic Classification, Musical Analysis, Geophysics, Mathematics, Modeling, Emulation, Risk and 

Seismic. 

PROFESSIONAL EXPERIENCE RECORD 

 

• COLÉGIO SALESIANO SÃO JOSE – Jan 2017 ( Current Job): 

High School located in Sorocaba, SP, Brazil 
 

-  Active Methodologies Application  
- Cybergames 
- Author Professor with Published Content (waiting for publication) 

 

• UNIVERSIDADE DE SOROCABA – August 2016 to December 2016: 

University located in Sorocaba, SP, Brazil 
 

- Practical classes using computers (software) 
- Historical Background 
- Contents, tests and exams preparation 
 

• FACULDADE ANHANGUERA – August 2014 to December 2014: 

College located in Sorocaba, SP, Brazil 
 

-  Differential Equations and Modeling classestaught to engineering students  
-Matlab Programming, Systems and Emulation classestaught to engineering students 
- Orientation of students in academic activities 
-  Practical classes using computers (software) 
- Contents, tests and exams preparation 
 

• UNIVERSIDADE PAULISTA – August 2014 to December 2014: 

University located in Sorocaba, SP, Brazil 
 

-  Mechanical physics classes taught to college students and technical students 
-  Contents, tests and exams preparation 

 

• UNISIM / CEPETRO / UNICAMP–June 2013 to December 2013: 

Geophysics researcher 
 

-  Generate and analyse synthetic 4D seismic data within a reservoir simulation model 
 -  Prepare and present the results in slide format and article format 
 - Statistical and multivariate data analysis 

 
• CARMOD / CEPETRO / UNICAMP –October 2010 toSeptember 2012:  

Geophysics researcher 

-Seismic denoising and frequency image interpretation 
-  Reservoir characterizationthrough multivariate analysis 
-Automatic classification and machine learning via supervised classifiers  
-  Stromatolites formation simulation  
-  Signal Smoothing Processing for denoise and classification 
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COMPUTER SKILLS 
 
Microsoft Office(advanced), Linux (intermediate), OSX(basic), Matlab (advanced), Fortran 
(intermediate), R (basic), C++ (intermediate), HRS (intermediate), Jason (basic), Autocad 
(basic), Adobe (basic) 

 
COURSES AND CONGRESSES 

 
2018: Salesian Speeches for Education - Piracicaba 
Motivational and Educative Speeches about Modern Education 
 
2016: Conversation Classes - Londres 
Conversation and fluency classes in English 
 
2013: Doctoral IP Course – Campinas 
Course ministered by the Centre for Entrepreneurial Learning - University of Cambridge  
 
2011: 73rd EAGE Exhibition – Viena – Áustria 
Poster Exposition and Courses   
 
2010: 80th Society of Exploration Geophysicists Annual Meeting – Denver – EUA 
Poster Exposition and Courses 
 
2010: IV Simpósio Brasileiro de Geofísica – Brasília 
Poster Exposition and Courses 
 
2010: I Semana de Inverno de Geofísica - UNICAMP 
Geophysical Courses 
 
2008: I Workshop de Petróleo - UNICAMP 
Petroleum Research Courses 
 
2007: XXX Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional - UFSC 
Poster Exposition and Courses 
 
2006: I CLAGL - Congresso Latino-Americano de Grupos de Lie  - UNICAMP 
Courses 
 
 

PUBLISHED ARTICLES 
 
SANCHETTA, A. C.; LEITE, E. P.; HONÓRIO, B. C. Z., VIDAL, A. C.;Automatic Classification Of 
Lithofacies Using Fast Independent Component Analysis,RBGF v.33(1),  p. 119-126, 2015 
 
HONÓRIO, B. C. Z; SANCHETTA, A. C; LEITE, E. P.; VIDAL, A. C. ; Independent component 
spectral analysis. Interpretation, v. 2, p. SA21-SA29, 2014. 
 
SANCHETTA, A. C; LEITE, E. P.;HONÓRIO, B. C. Z . Facies recognition using a smoothing process 
through Fast Independent Component Analysis and Discrete Cosine Transform, Computers & 
Geosciences, v. 57, p. 175-182, 2013. 
 
HONÓRIO, B. C. Z ;DRUMMOND, R. D.; VIDAL, A. C; SANCHETTA, A. C; LEITE, E. P.. Well log 
denoising and geological enhancement based on discrete wavelet transform and hybrid thresholding. 
Energy Exploration & Exploitation, v. 30, p. 417-434, 2012 
 
DRUMMOND, R. D.; VIDAL, A. C; LEITE, E. P; SANCHETTA, A. C; HONÓRIO, B. C. Z. Well log 
denoising and geological enhancement based on discrete wavelet transform and hybrid thresholding. 
Energy Exploration & Exploitation, v. 30, p. 417-434, 2012. 
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Projeto de Pós-Doutoramento 

 

APRENDIZADO DE MÁQUINA E CLASSIFICAÇÃO 

AUTOMÁTICA DE CARBONATOS  PARA 

CARACTERIZAÇÃO MULTIESCALA  

 

 

 

Alexandre Cruz Sanchetta 

 Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP  

 

 

 
 

Orientador 

Profº Dr. Emilson Pereira Leite 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP  

 

 
Campinas, Outubro de 2019 
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APRENDIZADO DE MÁQUINA E CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA 

DE CARBONATOS  PARA CARACTERIZAÇÃO MULTIESCALA  
 
 

RESUMO 

Este projeto propõe a aplicação de métodos de análise de dados 

multivariados e de inteligência artificial sobre dados petrofísicos simulados e reais, 

com o objetivo de gerar metadados que serão utilizados na caracterização 

multiescala de reservatórios e na inversão de dados sísmicos. A previsão das 

propriedades dos reservatórios através de dados sísmicos tem sido um desafio 

quanto aos depósitos de carbonato em geral para a indústria de óleo e gás, 

especialmente para os depósitos do pré-sal na costa leste do Brasil. Através da 

análise das propriedades petrofísicas e acústicas das rochas, serão estudados os 

detalhes da composição e os fatores geológicos que afetam as propriedades 

sísmicas e das curvas dos perfis de poços. As análises abordarão a questão de como 

dimensionar as propriedades de rochas obtidas da escala de testemunho para escala 

de perfis de poços e para a escala da sísmica. Devido às heterogeneidades 

observadas nesses reservatórios, entender esse processo de escalonamento é crucial 

e para isso as análises, classificações e previsões serão integradas em todas as 

etapas do projeto, testando e aplicando aprendizado de máquina e métodos 

estocásticos, como por exemplo Aprendizagem Profunda (Deep Learning), Redes 

Neurais (Neural Network) e outros métodos de inteligência artificial.   

Palavras chaves: Aprendizado de Máquina, Análise Multivariada, Petrofísica. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A previsão de propriedades petrofísicas, como porosidade, saturação de 

água/óleo, bem como a classificação de litofácies, são fundamentais para a 

exploração e desenvolvimento de reservatórios de hidrocarbonetos. Tais previsões 

são realizadas rotineiramente através da construção de modelos de física de rocha 

que vinculam parâmetros elásticos, obtidos a partir da inversão de dados sísmicos, 

àquelas propriedades petrofísicas extraídas de registros de poços ou de laboratórios. 

No entanto, os dados sísmicos são geralmente a única fonte de informação 

disponível entre os poços que pode ser usada para prever a distribuição 3D de 

propriedades físicas, com os cálculos feitos com resolução espacial adequada. É 
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particularmente difícil fazer previsões em condições cada vez mais profundas e 

geologicamente complexas, como por exemplo, nos depósitos do pré-sal brasileiro. 

A caracterização petrofísica e classificação de litofácies de algumas rochas 

carbonáticas do pré-sal são particularmente desafiadoras devido à sua 

heterogeneidade em diversas escalas, ou seja, trata-se da tentativa de compreender 

melhor os aspectos petrofísicos de reservatórios altamente heterogêneos.  

Para resolver esses problemas, será proposto o uso de um conjunto de 

métodos modernos de aprendizado de máquina e de outros algoritmos de análise 

multivariada e classificação automática (Shahraeeni et al., 2012; Hall, 2016). O 

objetivo é desenvolver uma metodologia para prever propriedades petrofísicas em 

regiões onde apenas dados sísmicos estão disponíveis.  

Tais métodos serão também aplicados para dados que variam da escala de 

testemunho de poços até a escala de dados sísmicos. Portanto, pretendemos 

fornecer um fluxo de trabalho para a caracterização e classificação automática de 

depósitos de carbonato do pré-sal, dividido em três estágios principais: 

 1) Compreender o comportamento das propriedades petrofísicas de rochas 

carbonáticas do pré-sal para classificar e prever diferentes tipos de rochas. Dados 

petrofísicos (porosidade, permeabilidade, saturação de água / óleo) e petrográficos 

(tamanho e geometria dos poros, textura, características diagenéticas) serão 

analisados através de métodos de aprendizado de máquina supervisionados e não-

supervisionados (Rebelle, 2014);  

2) Combinar propriedades petrofísicas com propriedades elásticas em escala 

de poço e classificação de fácies. Algoritmos supervisionados de aprendizado de 

máquina serão testados e usados para mapear propriedades petrofísicas de amostras 

de testemunho para estudo das  propriedades de perfil de poço relacionadas 

(Shahraeeni et al. 2012);  

3) Comparação e análise de diferentes métodos de Aprendizado de máquina 

para a estimativa de propriedades petrofísicas e litofácies. Nesse estágio, técnicas 

estatísticas de transferência de escala e algoritmos de aprendizado de máquina 

serão aplicados  para converter os dados da escala de poço em escala sísmica 

(Kuroda et al., 2016). 

 

OBJETIVOS GERAIS 

- Entender o comportamento petrográfico, petrofísico e de propriedades de rochas 
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carbonáticas para a classificação e predição de diferentes tipos de rochas. 

- Estabelecer uma correlação entre propriedades petrofísicas medidas em amostras 

de testemunho e propriedades relacionadas obtidas a partir de perfis de poço. 

- Integrar propriedades petrofísicas das rochas com propriedades elásticas na escala 

de poço. 

- Classificar fácies a partir de dados de poços com análise de incerteza. 

- Investigar métodos de aprendizado de máquina para preparar dados petrofísicos 

para diferentes análises geoestatísticas determinísticas ou estocásticas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Primeiro Ano: 

 

 

- Tipificação de rochas obtidas com base em fácies de deposição, propriedades 

petrográficas e propriedades petrofísicas. 

- Integração dos tipos de rochas obtidos por análises petrográficas e petrofísicas, 

permitindo uma discriminação ideal das rochas do reservatório e uma 

distribuição mais realista das propriedades do reservatório nos modelos 3D, 

levando em consideração atributos geológicos. 

- Aplicação de Métodos não supervisionados para agrupar várias propriedades 

em classes distintas, e essas classes serão mapeadas em tipos de rochas.  

- Aplicação de Métodos supervisionados para prever tipos de rochas quando 

propriedades petrofísicas/petrográficas e tipos de rochas estão disponíveis para 

treinamento.  

Principais resultados esperados: Resultados de classificações e predições de 

tipos de rocha via AM, bem como de modelagem de fácies; Protótipos de 

programas computacionais. 

 

 

Segundo Ano: 

 

- Aplicação de algoritmos de AM supervisionados para mapear propriedades 

petrofísicas de amostras de testemunho para propriedades de perfil de poço 

relacionadas.  

- Emprego de técnicas de estatística multiescala ponderada pela incerteza serão 
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usadas para converter da escala de micrômetro (dados de laboratório) para a 

escala de centímetros (dados de poços).  

- Comparação de modelos de física de rocha com algoritmos de AM 

monitorados para redução de incerteza. 

- Aplicação de algoritmos de AM supervisionados para determinar um esquema 

de mapeamento do domínio petrofísico para o domínio elástico sem a 

necessidade de definir um modelo de física de rocha.  

Principais resultados esperados: conjunto de dados com propriedades 

petrofísicas aprimoradas; registro dos parâmetros elásticos previstos pelos 

modelos de AM e física de rocha; Resultados da aplicação e análise de 

algoritmos de AM para aplicação e construção de Modelos 3D petrofísicos, 

elásticos e sísmicos. 

 

Terceiro Ano: 

- Uso de métodos AM supervisionados para pré-processamento de dados para 

serem aplicados a modelos sísmicos 3D. 

- Aplicação de técnicas de AM para transformar os dados da escala de poço em 

escala sísmica. 

- Estimativa das probabilidades condicionais de variáveis petrofísicas e litofácies 

com um modelo multiescala de várias propriedades.  

Principais resultados esperados: Modelos 3D de parâmetros elásticos e 

propriedades petrofísicas obtidos a partir de algoritmos de AM, juntamente com 

seus respectivos modelos de incerteza; Protótipo do programa de computador 

que agrega as rotinas utilizadas para gerar todas as saídas. 

 

DADOS E MATERIAIS 

 

 Serão utilizados conjuntos de dados de diferentes campos de hidrocarbonetos (por 

exemplo, Lula, Iara, Iracema, Gato do Mato, Libra) . Esse conjunto de dados engloba 

plugues retirados de testemunhos; curvas de propriedades petrofísicas e elásticas de perfis 

de poços, tais como densidade, porosidade , radiação gama , resistividade, sônico, entre 

outros. Os dados e relatórios serão solicitados à ANP. Os algoritmos serão codificados 

em linguagens de programação populares de alto nível, como R e Python, ou em 
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linguagens de script como Matlab.  

 Várias bibliotecas de programas (por exemplo, aprendizado de máquina, estatísticas, 

otimização, processamento de imagens, ferramentas de visualização etc.) escritas nessas 

linguagens já estão disponíveis e serão usadas para apoiar o desenvolvimento de nossos 

códigos 

MÉTODOS 

 

Durante os três estágios principais supracitados, os algoritmos de aprendizado 

de máquina (AM) serão usados para resolver os problemas de aumento de escala, 

classificação e previsão e  incluem, entre outros: Algoritmos Evolutivos (AE) 

supervisionados e não supervisionados (Vikhar, 2016, Sivanandam e Deepa, 2008); 

Algoritmos de Aprendizado Profundo (AP) supervisionados e não supervisionados 

(Araya-Polo et al., 2018; Tian e Daigle, 2018); e Máquinas de Vetores Suporte 

(MVS), que são métodos monitorados (Torres e Reveron, 2014; Sebtosheikh e 

Salehi, 2015). Dentre estes, AEs são técnicas de otimização que imitam o processo 

evolutivo em sistemas biológicos para encontrar uma solução para um determinado 

problema. 

Os AEs são capazes de resolver problemas muito complexos e superar algumas 

das dificuldades inerentes às técnicas de otimização mais tradicionais (Vikhar, 

2016). Análoga à evolução natural, uma população de indivíduos (parâmetros 

físicos) é construída gerando aleatoriamente um conjunto de valores desses 

parâmetros. A "evolução" dessa população é então promovida. Os operadores de 

seleção, reprodução e mutação são aplicados sequencialmente. Esses operadores 

garantem a variabilidade da população e permitem o uso de todas as opções de 

parâmetros. Kuroda et al. (2016) mostra um exemplo da aplicação de AE e redes 

neurais para aumento de escala e previsão de porosidade em um campo de 

carbonato. 

Os APs oferecem resultados de ponta para muitos problemas de processamento 

de imagem, processamento de fala e inteligência artificial. AP usa uma rede neural 

profunda que simula a estrutura multicamada do cérebro humano.  

Os dados de entrada podem ser movidos do nível inferior para o superior, 

enquanto recursos mais plausíveis podem ser extraídos automaticamente durante o 

processo, melhorando assim a precisão do modelo preditivo. Os algoritmos AP 

foram usados recentemente para caracterização quantitativa de rochas (Tian e 

Fls. 122 



 

Daigle, 2018) mas a AP ainda está sob investigação no contexto da caracterização 

de reservatórios e tem o potencial de superar os resultados de outras técnicas de 

AM. 

A idéia de uma MVS é gerar uma superfície (hiperplano) que separe dois ou 

mais conjuntos categorizados de valores de propriedade. Depois de uma boa 

formação e de validação cruzada com o treino de dados de entrada que é, na 

verdade, exigido em cada método de ML, tais hiperplanos proporcionam uma 

equação matemática que classifica um novo vetor para verificar a previsibilidade 

MVS. O MVS suporta dados de entrada multidimensionais com uma variedade de 

atributos e, portanto, também é útil neste projeto. Torres e Reverón (2014) mostram 

um exemplo interessante do uso de MVS em combinação com física rocha e 

inversão de sísmica para a caracterização de depósitos onde uma distinção 

litológica é geralmente difícil, se apenas a análise tradicional do física rocha é 

usado. Gupta et al. (2017) utilizaram MVS em rochas derivadas de dados 

petrofísicos em escala nuclear até a escala logarítmica. 

Cada estágio terá a aplicação de AM e análises multivariadas para fins 

complementares aos acima citados. Por exemplo, no primeiro estágio, técnicas 

estatísticas de aumento de escala e/ou algoritmos de AM devem ser usados para 

transformar os dados da escala de poço em escala sísmica. Métodos não 

monitorados agrupam várias propriedades em classes, e essas classes são mapeadas 

para tipos de rochas. Métodos controlados prevêem tipos de rochas quando 

propriedades petrofísicas/petrográficas e tipos de rochas estão disponíveis para 

treinamento.  

Parâmetros convencionais do reservatório serão usados como entrada para 

classificação e predição. No segundo estágio, algoritmos de AM supervisionados 

determinarão um esquema de mapeamento do domínio petrofísico para o domínio 

elástico, sem a necessidade de definir um modelo de física das rochas  (Shahraeeni 

et al., 2012).  

No terceiro estágio, além dos problemas relacionados à mudança de escala 

(Tiwary et al., 2009), os AM serão comparados entre si para gerar uma biblioteca 

de aplicação de algoritmos eficientes para cada tipo de problema. 

 

 

CRONOGRAMA 
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 Meses 

ATIVIDADE 
01-

03 

04-

06 

07-

09 

10-

12 

13-

15 

16-

18 

19-

21 

22-

24 

25-

27 

28-

30 

31-

33 

34-

36 

Seleção de amostras para 

medições 

petrofísicas/acústicas e de 

dados de poço e  sísmicos 

x            

Dados calibrados e 

imagens de para  escalas de 

heterogeneidade. 

Caracterizações das 

amostras. 

 x           

Demonstração das escalas 

relevantes a partir da 

análise geoestatística . 

  x          

Classificações  através da 

AM ,  previsões do tipo de 

rocha e modelagem de 

fácies. 

  x x         

Melhoria dos dados 

petrofísicos. Dados 

elásticos previstos pela 

AM. 

    x        

Metodologia AM para 

aumentar e diminuir escala 

em dados petrofísicos com 

script em Python. 

     x x      

Classificação de tipos de 

rochas carbonáticas usando 

AM 

       x     

Aplicação de métodos de 

AM para processar dados 

para gerar Modelos 

tridimensionais. 

        x    

Métodos de ML para 

estimativa de propriedades 

petrofísicas e litofácies 

         x   

Registro dos algoritmos de 

AM como protótipos de 

programas de computador. 

          x x 

 

 

VIABILIDADE FINANCEIRA 

Este projeto faz parte de um projeto mais amplo de P&D intitulado “Multiscale 
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analysis of pre-salt carbonate rocks for the characterization and prediction of reservoir 

properties”, coordenado pelo Prof. Emilson Leite e que terá vigência entre out/19 e 

out/22. A bolsa de pós-doc está vinculada à esse projeto de P&D e os dados serão obtidos 

com recursos desse projeto. O projeto de P&D também prevê a compra de uma 

workstation com a configuração e ferramentas computacionais necessárias para o 

desenvolvimento deste projeto de pós-doutorado. 
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2005 - 2007 Vínculo: Bolsista , Enquadramento funcional: aluno-bolsista , Carga horária: 12, Regime: Parcial

4. Observatório Sismológico de Brasília - OBSIS
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2004 - 2005 Vínculo: Bolsista , Enquadramento funcional: aluno-bolsista , Carga horária: 12, Regime: Parcial
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Vínculo
institucional 

2012 - 2013 Vínculo: Consultor , Enquadramento funcional: Consultoria , Carga horária: 20, Regime: Parcial  
Outras informações:  
Coleta e processamento de dados geofísicos para mapeamento geológico e exploração mineral. 

 

Projetos

Projetos de
pesquisa

2011 - 2016 Geração de Modelos Prospectivos para minério de ferro na Província Mineral de Carajás

Descrição: A Província Mineral de Carajás possui depósitos de classe mundial de minério de ferro, que
apesar do volume carecem de estudos geotecnológicos com o intuito de selecionar critérios que auxiliem
a prospecção mineral. Com intuito de contribuir com esta demanda, o projeto em questão possui três
vertentes principais. A primeira versa sobre a aplicação dos métodos sísmicos de reflexão e refração na
tentativa de identificar a interface entre o pacote mineralizado e o embasamento. A outra vertente visa o
mapeamento do minério de ferro através das suas assembléias minerais de alteração e suas relações
espaciais e temporais, utilizando diferentes metodologias, com base em dados geológicos de campo (de
superfície e de testemunhos de sondagem), petrográficos, geoquímicos, de isótopos estáveis,
sensoriamento remoto, espectroscopia de reflectância, aerogeofísica e de propriedades físicas de rocha.
Na última etapa, pretende-se avaliar a assinatura geológico-geofísica-espectral para o minério de ferro,
visando a geração de modelos prospectivos através da fusão e análise espacial de dados geofísicos,
dados geológicos, geoquímicos e de sensores remotos. A partir deste enfoque multi-metodológico
pretende-se contribuir para a geração de novos critérios para integração de dados multi-fontes na
prospecção de minério de ferro. 
Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa 
Integrantes: Marta Henriques Jácomo; Adalene Moreira e Silva (Responsável); Augusto César Bittencourt
Pires; Catarina Labouré Benfica Toledo; José Carlos Sícoli Seoane; Érico Natal Pedro Zacchi; Welitom
Borges; Marcelo Peres Rocha; Lucieth Cruz Vieira; Luciano Mozer de Assis; Henry Galbiatti; Marco
Antônio da Silva Braga; Gilmar Rodrigues do Carmo; Dionisio Uendro Carlos; Adriana de Cássia
Zapparoli; Rodrigo Rocha de Sousa; Diego Fernando Ducart; Osvaldo de Oliveira Nunes Jr; Elias Martins
Guerra Prado 

2009 - 2012 Mineralogia, geoquímica, geologia isotópica e metalogenia dos complexos alcalino-carbonatíticos da
Província Ígnea do Alto Paranaíba

Descrição: O projeto de pesquisa propõe utilizar uma combinação de técnicas de investigação, tais como
geoquímica de elementos maiores e traços, geoquímica isotópica (isótopos radiogênicos e isótopos
estáveis) e química mineral, além de observações texturais e estruturais em campo e laboratório, para
reconhecer e estudar processos metalogenéticos atuantes durante o estágio magmático da evolução dos
complexos alcalino-carbonatíticos do Alto Paranaíba, com ênfase em Catalão II, Serra Negra e Araxá, e
compará-los com os parâmetros já obtidos em Catalão I, Salitre e Tapira. Espera-se, assim, contribuir
para preencher uma importante lacuna observada na literatura especializada. Os principais objetivos do
projeto são (a) estudar em detalhe os processos físicos e químicos envolvidos na evolução petrológica
dos complexos, com base em informações de geoquímica de rocha total, química mineral e modelamento
teórico, para estabelecer e monitorar a seqüência de diferenciação em cada caso; (b) caracterizar
quimicamente os minerais formadores das rochas e dos minérios associados, e investigar a existência de
distintas épocas de acumulação destes minerais durante a evolução dos complexos; (c) aperfeiçoar o uso
de indicadores texturais, geoquímicos, mineralógicos e isotópicos na identificação direta e indireta de
processos de cristalização fracionada, imiscibilidade de líquidos, mistura de magmas e desgaseificação
em câmaras magmáticas alcalino-carbonatíticas; (d) compreender os diferentes produtos gerados em
cada um destes processos, sua relação com a concentração primária de recursos minerais, e sua
importância no contexto metalogenético dos complexos alcalino-carbonatíticos da Província; (e) datar os
complexos do Alto Paranaíba pelo método U-Pb em perovskita com LA-ICP-MS Os métodos de estudo
propostos são: observação de indicadores texturais e composicionais em campo e laboratório;
geoquímica de diques de granulação fina (próximos à composição dos magmas originais); química
mineral de fenocristais. 
Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa 
Integrantes: Marta Henriques Jácomo; Matheus Palmieri; José Affonso Brod (Responsável); Pedro Filipe
de Oliveira Cordeiro; Elton Luiz Dantas; Elisa Soares Rocha Barbosa; Roberto Ventura Santos; Caroline
Siqueira Gomide; Bernhard Manfred Buhn; Nayara Melo Freitas; Carla Bertuccelli Grasso; Carlos Cordeiro
Ribeiro; Tereza Cristina Junqueira Brod; José Carlos Gaspar 

Producão   

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos

1.  JÁCOMO, M. H.; TRINDADE, R. I. F.; FRENCH, M.; LUCAS-OLIVEIRA, E.; MONTRAZI, E. T.;
BONAGAMBA, T. J. 
Nuclear magnetic resonance (NMR) characterization of porosity-preserving microcrystalline quartz
coatings in Fontainebleau sandstones. AAPG BULLETIN. , v.20, p.301 - , 2019.
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MONTRAZI, ELTON; ANDREETA, MARIANE; BONOGAMBA, TITO 
Nuclear Magnetic Resonance and Pore Coupling in Clay-Coated Sandstones With Anomalous Porosity
Preservation, Agua Grande Formation, Reconcavo Basin, Brazil. Petrophysics. , v.59, p.136 - 152,
2018.

3.  FERREIRA, V. N.; SILVA, A. M. E.Adalene; TOLEDO, C. L. B.; JÁCOMO, M. H.; ASSIS, L. M.; PIRES, A.
C. B. 
The use of alternative methods for differentiation of banded iron formations and iron ore in the body
N4WS, Serra Norte- Carajás Mineral Province. http://dx.doi.org/10.22564/rbgf.vol34n1-2016. , v.34, p.1 -
31, 2016.

4.  JÁCOMO, M. H.; JUNQUEIRA-BROD, T.C.; PIRES, A. C. B.; BROD, J. A.; PALMIERI, M.; MELO, S. S.
V. 
MAGNETIC SUSCEPTIBILITY AND GAMMA-RAY SPECTROMETRY ON DRILL CORE: LITHOTYPE
CHARACTERIZATION AND 3D ORE MODELING OF THE MORRO DO PADRE NIOBIUM DEPOSIT,
GOIAS, BRAZIL. Revista Brasileira de Geofísica (Impresso). , v.33, p.261 - 275, 2015.

Trabalhos publicados em anais de eventos (resumo)

1.  MARTINS, P. L. G.; BERNARDES, R. B.; TOLEDO, C. L. B.; SILVA, A. M. E.Adalene; JÁCOMO, M. H.;
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T.C.; Cordeiro P.F.O. 
A mineralização de nióbio do Alvo Morro do Padre, Catalâo II, GO In: XI Simpósio de Geologia do Centro
Oeste, 2009, Cuiabá. 
  XI Simpósio de Geologia do Centro Oeste. , 2009. p.32 - 32

3.  JÁCOMO, M. H.; JUNQUEIRA-BROD, T.C.; PIRES, A. C. B.; BROD, J. A.; PALMIERI, M. 
Associação de magnetometria, gamaespectrometria, geoquímica e petrografia para modelamento
metalogenético tridimensional do Complexo Catalão II- Dados preliminares In: II Simpósio Brasileiro de
Metalogenia, 2009, Gramado. 
  II Simpósio Brasileiro de Metalogenia. , 2009.

4.  JÁCOMO, M. H.; BOTELHO, N. F. 
Separação e caracterização de monazita da Suíte Aurumina para Geocronologia U-Pb e U-Th-Pb em ICP-
Ms e Microssonda Eletrônica In: 10° Congresso de Geologia do Centro-Oeste, 2007, Pirinópolis. 
  10° Congresso de Geologia do Centro-Oeste. , 2007. p.30 - 30

Trabalhos publicados em anais de eventos (resumo expandido)

1.     JÁCOMO, MARTA HENRIQUES; DE MATOS MAIA LEITE, CARLSON; DA TRINDADE,
RICARDO IVAN FERREIRA; DE OLIVEIRA, EVERTON LUCAS; BONAGAMBA, TITO JOSÉ 
Nuclear magnetic resonance and petrography correlations of anomalous porosity sandstones in the
Recôncavo Basin In: 15th International Congress of the Brazilian Geophysical Society & EXPOGEF, Rio
de Janeiro, Brazil, 31 July3 August 2017, Rio de Janeiro. 
  15th International Congress of the Brazilian Geophysical Society & EXPOGEF, Rio de Janeiro,
Brazil, 31 July-3 August 2017. , 2017. p.878 -

2.  JÁCOMO, M. H.; JUNQUEIRA-BROD, T.C.; PIRES, A. C. B.; PALMIERI, M.; Ferrari, A.J.D. 
Associação de magnetometria, gamaespectrometria, geoquímica e petrografia para modelamento
tridimensional da mineralização de nióbio do Depósito Morro do Padre-Goiás-Brasil. In: Simpósio
Brasileiro de Geofísica, 2010, Brasília. 
  IV Simpósio Brasileiro de Geofísica. , 2010.

Apresentação de trabalho e palestra

1.  JÁCOMO, M. H. 
Ressonância Magnética Nuclear aplicada ao estudo de arenitos com porosidade anômala, 2018.
(Seminário,Apresentação de Trabalho)

2.  JÁCOMO, M. H.; LEITE, C. M. M.; TRINDADE, R. I. F.; OLIVEIRA, E. L.; BONAGAMBA, T. J. 
Nuclear magnetic resonance and petrography correlations of anomalous porosity sandstones in
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3.  JÁCOMO, M. H. 
Porosidade anômala, 2016. (Conferência ou palestra,Apresentação de Trabalho)
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tridimensional da mineralização de Nb do Depósito Morro do Padre, Goiás, Brasil, 2010.
(Simpósio,Apresentação de Trabalho)

5.  BOTELHO, N. F.; JÁCOMO, M. H. 
Separação e caracterização de monazita da Suíte Aurumina para Geocronologia U-Pb e U-Th-Pb
em ICP-Ms e Microssonda Eletrônica, 2007. (Simpósio,Apresentação de Trabalho)

Produção técnica

Demais produções técnicas

1.  JÁCOMO, M. H.; SILVA, A. M. E.Adalene; VIDOTTI, R. 
Estágio Supervisionado em Processamento de dados aéreos e geofísicos- Projeto Trombetas,
2006. (Outro, Curso de curta duração ministrado)

2.  GASPAR, J. C.; JÁCOMO, M. H. 
Estágio Supervisionado em Microssonda Eletrônica, 2005. (Outro, Curso de curta duração ministrado)

3.  JÁCOMO, M. H. 
Curso de extensão Universitária em Sismologia Instrumental, 2004. (Extensão, Curso de curta
duração ministrado)
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Research Proposal 

Petrophysics and seismic integrated characterization of pre-salt 

carbonate reservoirs 

 

Candidate: Marta Henriques Jácomo 

Supervisor: Gelvam André Hartmann 

 

Abstract 

The prediction of petrophysical properties such as porosity, water saturation and lithofacies are 

essential for exploration and development of hydrocarbon reservoirs. Uncertainty of rock types and 

petrophysical properties can be obtained after accumulating sufficient estimations of rock-type 

distributions. Here we will constrain the seismic data by integrating elastic and petrophysical data 

through geophysical and nuclear magnetic resonance (NMR) parameters from pre-salt carbonate 

rocks using laboratory and well-logs results. To accomplish with this, we propose to use new NMR 

petrophysical parameters to construct reliable rock-physical models. We expected to compare the 

upscaled results with seismic data records to determine the gain between well-log and laboratory 

data to the seismic data. This project is part of “Integrated Multi-scale analysis of pre-salt carbonate 

rocks for the characterization and prediction of reservoir properties” project, which is headed by 

Prof. Dr. Emilson Pereira Leite with partnership of Shell. 

 

 

1. Introduction 

Seismic imaging is the main geophysical method used for hydrocarbon exploration. 

However, seismic data are usually the only source of information available away from the wells that 

can be used to predict the 3D distribution of physical properties with appropriate spatial resolution. 

The interpretation of seismic data can be further complicated when the impedance values from 

different facies cannot be distinguished from each other as in lithified sandstones or bounding 

mudrocks with different formation fluids (brine, oil or gas) (Kittridge et al., 2004a; 2004b). 

According to Taylor et al. (2010), the seismic answer is also difficult to obtain when the porosity 

decreases in low-gas saturated reservoirs, which contains a high oil amount. The combination of 

well-log and core petrophysics analysis, including gamma-ray, density, neutron and Nuclear 

Magnetic Resonance (NMR), with the seismic data is therefore very important for reservoir 

characterization (Worden et al., 2018). The challenging nowadays is to predict the physical 

properties away from the wellbore, mainly in ever deeper and unconventional conditions. 
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The upscaling techniques consist on the prediction of elastic properties (Vp, Vs and 

density) through other properties, such as mineral composition and water saturation, and enlarging 

the scale while losing the minimum of information (e.g. Valcke et al., 2006; Bayuk et al., 2003a; 

2003b; Bayuk et al., 2008; Aleardi and Ciabarri, 2017). Unlike most previous works, which use 

conventional physical properties to convert them into elastic properties, here we propose to use new 

NMR petrophysical parameters to construct reliable rock-physical models. For that, we will use the 

NMR T2 time distributions and water saturation estimates (Sw) through laboratory data. Kenyon et 

al. (1995) showed that the NMR tool provides better information about Sw than other conventional 

methods (e.g. resistivity ILD). While the conventional methods for Sw measurements obtain the 

total Sw amounts (including the irreducible water), the CMR tool provide mainly the free-water of 

reservoirs, which can improve significantly the reservoir prediction. Other parameters, such as T2 

distribution, can improve the pore space characterization. Besides these data, petrophysical 

properties, including Vshale, gamma-ray and porosity will be tested. 

Some few studies have showed the relationship between NMR data such as T2 cut off and 

porosity data and elastic properties, such as reflection and refraction coefficients and sonic logs. 

Here we will characterize the porous space using basic petrophysical techniques (porosity, 

permeability and elastic properties) and NMR special petrophysical technique to define the 

electrofacies which will be used in modeling and upscalling studies for the main project of Shell. 

 

 

2. Objectives 

This proposal aims at better constrain the seismic signal by integrating and upscaling well-

log petrophysical data and seismic information, through integration of geology and petrophysics 

information for pre-salt carbonate characterization. For that, we expect to accomplish the following: 

a) Improve the rock-physical models through new NMR petrophysical parameters for studied 

rocks; 

b) Perform a correlation between laboratory and well-log petrophysics information; 

c) Define the elasticfacies which will be used in modelling and upscaling studies. 

By accomplishing this proposal, we will publish our results in papers in high ranked 

international scientific journals and hence make available a large number of petrophysics data from 

the pre-salt carbonate rocks. Our novel approach using NMR parameters will allow us to 

significantly improve the understanding about the influence petrophysical properties such as 

porosity, water saturation and lithofacies on the Brazilian pre-salt rock carbonates. 
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3. Materials and methods 

This project consists on the simultaneous analysis of multiparameters of physical 

properties of rocks. It will provide a model, which will define a matrix associated with the fluid. A 

schematic workflow of this project is shown in Figure 1. 

 

 

Figure 1: Workflow for elasticfacies determination. 

 

The input of petrophysical variables – Sw, porosity, T2 time, shaliness and the final testing 

elastic attributes (Vp, Vs and density) – will be provided by logs and further constrained by 

laboratory measurements for 75 selected samples (plugs), which will be used in our project. 

The NMR project is supported by an ongoing collaboration with Prof. Dr. Tito José 

Bonagamba (Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo), who has been worked 

with the candidate for 4 years. Data and lab analysis will be performed within a Research & 

Development project between Institute of Geosciences and Shell headed by Profs. Gelvam 

Hartmann and Emilson Leite. 

Fls. 137 



4 

The petrophysical and elastic properties data will be obtained in the Solintec Laboratory & 

Storage Facility, according this project and the measurements will be cross-checked in the 

Petrophysical Laboratory of the Center of Petroleum Studies (CEPETRO) at UNICAMP. 

The project provides the academic exchanging visits for workshops, lectures and periods of 

training with some international researchers, including a partnership with this post-doc candidate 

with Dr. Carl Sondergeld from Mewbourne School of Petroleum and Geological Engineering, 

University of Oklahoma (USA). 

 

 

4. Schedule 

This project will be divided into three main steps, during a time period of 36 months 

(Table 1). In the step 1, we will analyze new rock properties through log data and laboratory 

analysis to construct robust rock-physical models. In step 2, we will determine petrophysical 

properties on fluid through NMR on log data and laboratory analysis. Lastly, on step 3, we will 

evaluate results aiming to combine seismic data through upscaling. 

 

Table 1: Planning of the proposal. 

Activities 

2019 2020 2021 2022 

 
1st 

semester 

2nd 

semester 

1st 

semester 

2nd 

semester 

1st 

semester 

2nd 

semester 

Bibliography 
X X X X X X  

Define the interval of well 

logs that we will be 

worked 

X X      

Analyze and interpret the 

geophysical well logs 
X X      

Sampling 
 X      

Preparation of samples to 

measurements 
 X      

Acquisition of 

petrophysical data in Rio 

de Janeiro 

 X X X    

Petrography of chosen 

plugs 
  X X    
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Analyze and 

interpretation of data 
   X X   

Work with Dr. Carl 
Sondergeld in 
Mewbourne School of 
Petroleum and Geological 
Engineering, University 
of 
Oklahoma 

  X X    

Publication and 

Conferences 1 
  X X    

Acquisition of NMR data 
   X X   

Analyze and 

interpretation of all the 

data 

    X X  

Publication and 

Conferences 2 
    X   

Publication and 

Conferences 3 
     X X 

 

5. Dissemination and evaluation 

We intend to integrate the obtained results in at least three papers for submission to peer-

review international journals, which are follow as: 

1) NMR, mineralogy and petrophysical characterization of heterogeneous pre-salt rocks; 

2) A relationship between elastic properties and NMR from pre-salt rocks; 

3) Defining elastic facies using multivariated statistics. 

In addition, the work will be presented at national and international conferences 

(ACE/AAPG, 2021; SBGf, 2021; SEG, 2021). 

The evaluation of the results attained within this project should be made through periodic 

reports following the detailed schedule presented in Table 1. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA E RECURSOS NATURAIS 

 
 
 
 

 

Assunto: Solicitação de prorrogação de vínculo de Professor Colaborador do Prof. 

Dr. Carlos Alberto Lobão da Silveira Cunha, junto ao DGRN.  
 

 

 

PARECER DGRN Nº 31/2019 

 

 

 

A Assembleia do Departamento de Geologia e Recursos Naturais, em sua 99ª 

Reunião ordinária, realizada em 04 de setembro de 2019, aprovou a solicitação de 

prorrogação de vínculo de Professor Colaborador do Prof. Dr. Carlos Alberto Lobão 

da Silveira Cunha, junto ao DGRN, parecer emitido pelo Prof. Dr. Pedro Wagner 

Gonçalves. 

 

 

 

 

 

Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 05 de setembro de 2019. 
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PARECER SOBRE O PLANO DE TRABALHO DO PROF. DR. CARLOS A. 

LOBÃO DA S. CUNHA COMO PROFESSOR COLABORADOR JUNTO AO DGRN 

 

O Prof. Dr. Carlos A. Lobão da S. Cunha encaminhou pedido para renovar seu vínculo 

como Professor Colaborador junto ao Departamento de Geociências e Recursos 

Naturais (DGRN) do Instituto de Geociências (Ig) da Universidade Estadual de 

Campinas. 

O Plano de Trabalho apresentado para o biênio 2019-21 pede renovação de vínculo que 

já existe há vários anos com o Ig Unicamp. Desde sua aposentadoria, O Prof. Lobão 

permaneceu como Professor Colaborador concentrando sua atenção nas atividades de 

graduação para os cursos de Geologia e Geografia. Seu vínculo central tem sido como 

professor das disciplinas Ciência do Sistema Terra I e II. 

A participação como Professor Colaborador contribui para formar futuros profissionais 

em disciplinas que possuem elevado volume de atividades práticas (de laboratório e de 

campo) em um período chave para os estudantes, pois estes estão iniciando seu contato 

com terminologia, formas de raciocínio e procedimentos metodológicos que 

caracterizam a ciência geológica. 

O Prof. Lobão tem ampla experiência docente. Isso beneficia seus estudantes, bem 

como os monitores (PAD e PED). Seu conhecimento prático e teórico em Ensino de 

Geologia ajuda a mobilizar articulações conceituais para compreender como a Terra 

funciona. Isso implica resultados positivos para a aprendizagem dos alunos. 

O relatório de atividades do Prof. Lobão (do período 2017-19) indica que seu 

envolvimento com a graduação é regular para formar os estudantes: atuou em todos os 

semestres letivos. Adicionalmente, colabora na divulgação do Ensino de Geologia por 

meio de publicações e atividades de educação não formal (como se depreende a partir 

do Relatório). 

Em virtude disso, sou favorável à aprovação dessa renovação de vínculo de Professor 

Colaborador. 

 

 

Pedro Wagner Gonçalves 

Departamento de Geociências e Recursos Naturais 

Instituto de Geociências  

Universidade Estadual de Campinas 
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Campinas,  30  de abril de 2019. 

 

 

Prof. Dr. Alfredo Borges de Campos 

Chefe do Departamento de Geologia e Recursos Naturais 

Instituto de Geociências 

Universidade Estadual de Campinas 

 

 

Prezado Senhor, 

 

Venho por meio desta, solicitar a minha adesão ao Departamento de Geologia 

e Recursos Naturais (DGRN) como Professor(a) Colaborador(a), nos termos da 

Deliberação CONSU-A-6, de 02/08/2006. 

Desde já, antecipo agradecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

________________________________ 

Carlos Alberto Lobão da Silveira Cunha 
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RELATÓRIO BIENAL 
 

 

 

 

Período: maio de 2017 a abril de 2019 

Professor colaborador: Carlos Alberto Lobão da Silveira Cunha 

Matrícula: 202208 

 

 

 

Atividades desenvolvidas no período: 

 

Disciplinas da graduação colaborando com o professor Pedro Wagner Gonçalves: 

 

GN 106 - Ciência do Sistema Terra I em 2017 (noturno) e 2018 (diurno). 

GN 208 - Ciência do Sistema Terra II em 2017 (noturno) e 2018 (diurno). 

 

 

Monitores co-orientados nas disciplinas: 

 

PAD (orientação a alunos de graduação) 

 

1º sem 2017 

GN106 – Leonardo Zanchetta de Laurentis, Michele Caroline Mendola, Thais Hayashi 

Vaz de Arruda e Wellinton Henrique de Souza. 

2º sem 2017 

GN208 – Leonardo Zanchetta de Laurentis, Michele Caroline Mendola e Wellinton 

Henrique de Souza. 

 

1
o
 sem 2018 

GN106 – Ibrahim Tawffiq Leite Jaques e Mateus Moriconi Prebianca. 

2
o
 sem 2018 

GN208 – Mateus Moriconi Prebianca. 

 

 

PED (orientação a alunos de pós-graduação) 

 

1º sem 2017 

GN106 – Ana Rosa Jorge de Souza. 

2º sem 2017 

GN208 – Ana Rosa Jorge de Souza. 

 

1º sem 2018 

GN106 – Priscila Marchiori dal Gallo. 

2º sem 2018 

GN208 – Heloísa Santos Molina Lopes e Nathalie Cristine Gallo. 
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Bancas: 

 

Trabalho de Conclusão de Curso de Kelly Ferreira de Freitas, sob a designação: Temas, 

tendências e abordagens dos trabalhos expostos na 8
th

 Quadrennial Conference Ff The 

International Geoscience Education Organisation e no VIII Simpósio Nacional de 

Ensino e História de Ciências da Terra realizados na Unicamp em julho de 2018. 

Atividade da Disciplina GE 001 da Graduação em Geologia desta Unicamp. Segundo 

semestre de 2018. 

Exame de Qualificação ao doutorado de Wagner da Silva Andrade, sob a designação: 

Atividades de campo como recurso essencial no curso técnico de mineração de Nova 

Venécia, Espírito Santo, Brasil. Apresentada junto ao Programa de Pós-Graduação em 

Ensino e História de Ciências da Terra, Unicamp, em 20 de junho de 2018. 

 

 

Excursão: 

 

ARAÚJO, Elias Profeta Ramos de; AQUINO, Tiago Davi Vieira Soares de; CERRI, 

Cássio Ângelo Dalcin; CUNHA, Carlos Alberto Lobão da Silveira. Atividade de 

campo: Geociências e sociedade – ocupação e uso de áreas de interesse geológico no 

entorno de Campinas, SP. INTERNATIONAL CONFERENCE ON GEOSCIENCE 

EDUCATION AND TRAINING, 8, GeoSciEd 8, July 22-27 2018, Unicamp, 

Campinas, SP. 

 

 

Publicações: 

 

Revista de divulgação: 

 

Em 2017, a Revista Brasil Mineral em seu número 377, do mês de dezembro, na sessão 

Pelas pedras do caminho mineral (p.36-37), publicou meu artigo “Professor...”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Alberto Lobão da Silveira Cunha 

Departamento de Geologia e Recursos Naturais 

Professor colaborador 

Matrícula: 202208 
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PLANO DE ATIVIDADES 

PARA O PERÍODO DE MAIO DE 2019 A ABRIL DE 2021 

 
 

 

 

 

 

1. Projetos de Pesquisa 

 

Para o próximo período pretendo continuar nas linhas de pesquisa com que já trabalho. 

São linhas voltadas para a Geologia Introdutória e que fizeram parte de minhas 

preocupações desde o início da carreira acadêmica, sendo tema de meus trabalhos de 

mestrado e de doutorado em educação. 

 

 

 

 

2. Orientação de Trabalhos Acadêmicos 

 

Dentro da perspectiva de dar continuidade aos projetos de pesquisa na área, inclui-se 

também a disponibilidade para orientação de Trabalhos Acadêmicos. 

 

 

 

 

3. Atividades de Ensino 

 

Dar continuidade à colaboração nas disciplinas GN 106 – Ciência do Sistema Terra I e 

GN 208 - Ciência do Sistema Terra II e mesmo outras a critério do DGRN. 

Também me disponho a participar de Grupos de Estudo que incluam alunos de 

graduação.  

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Alberto Lobão da Silveira Cunha 

Departamento de Geologia e Recursos Naturais 

Professor colaborador 

Matrícula: 202208 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 
 

 
ASSUNTO: Pesquisador Colaborador 
 
 

 
PARECER DPCT Nº 59/2019 

 

 
 
 

A Assembleia do Departamento de Política Científica e Tecnológica, na sua 
98ª Reunião Ordinária, realizada em 04 de dezembro de 2019, manifestou-se 

favoravelmente ao pedido de prorrogação do termo de adesão da Dra. Edilaine 
Venâncio Camillo, por 2 anos, bem como o parecer emitido pela Profa. Rosana I. 
Corazza. 

Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 
 
 

 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
04 de dezembro de 2019. 

 

 
 

 
 
 

 
Profa. Dra. Janaina O. Pamplona da Costa 

Vice-Chefe do DPCT 
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___________________________________________________________________________________________ 

 

Universidade Estadual de Campinas 
Instituto de Geociências 

Departamento de Política Científica e Tecnológica 
 

Rua Carlos Gomes, 250, CEP 13083-855 - Campinas – SP  
Tel: +55 19 3521 4555 

E-mail: dpct@ige.unicamp.br 

 
 
Parecer: Solicitação de prorrogação do termo de adesão e relatório de atividade da 

Dra. Edilaine Venâncio Camillo como pesquisadora colaboradora junto ao 
Departamento de Política Científica e Tecnológica - DPCT 

 
 

Trata-se de prorrogação da adesão da Dra. Edilaine Venâncio Camillo como pesquisadora 
colaboradora junto ao DPCT e relatório de atividades do período anterior. 
 
O relatório de atividades demonstra que a pesquisadora no período co-orientou a tese 
intitulada “Estrategias de innovación y capacidades nacionales para laindustria solar 
fotovoltaica en Brasil” da aluna: Jenyfeer Andrea Martinez , defendida em agosto/2019. Foi 
responsável por duas disciplinas na graduação, GE-602: Economia dos Recursos Minerais e 
Energéticos, no curso de graduação de Geologia do Instituto de Geociências no 1º semestre e 
a GT – 001: Ciência, Tecnologia e Sociedade (Turma C), oferecida pelo DPCT aos alunos de 
graduação no 2º semestre.  
 
Seu plano de trabalho para o período, especificamente, indica que as atividades de pesquisa 
devem-se focar na análise das políticas de inovação para o etanol, particularmente o de 
segunda geração. No primeiro semestre irá atuar como professora responsável pela disciplina 
GT – 001: Ciência, Tecnologia e Sociedade (Turma B). Além disso, está à disposição para 
continuar colaborando em disciplinas de gradução e pós-graduação.  
 
A Dra. Edilaina Camillo também propõe colaborar na organização de eventos promovidos pelo 
PPG-PCT e pelo Departamento, dispondo-se ainda a atuar nos cursos de extensão, 
especialização e cursos de curta duração que venham a ser oferecidos pelo DPCT. Manifesta a 
intenção de apoiar a co-orientação de outros trabalhos desenvolvidos no âmbito do Programa, 
incluindo o apoio à elaboração de novos artigos. 
 
 
Recomendo a aprovação do relatório e a prorrogação da adesão, 

 
 
 

 
Campinas, 02 de dezembro de 2019 
 

 

Profa.Rosana Corazza 
Dept. de Política Científica e Tecnológica 
Instituto de Geociências - UNICAMP 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES  

PESQUISADORA COLABORADORA DO DPCT (2020). 

 

 

 

 

 

 

Edilaine Venancio Camillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezembro de 2019 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este documento visa descrever de forma sucinta as atividades realizadas 

enquanto pesquisadora colaboradora no período de  março a dezembro/2019. Neste 

período, atuei como docente e desenvolvi atividades de pesquisa junto ao Departamento 

de Política Científica e Tecnológica – DPCT-IG-UNICAMP. Ainda no contexto do 

tema de sua pesquisa, também finalizei a co-orientação de uma aluna de doutorado. 

 

1. ATIVIDADES DE PESQUISA 

As pesquisas realizadas como pesquisadora colaboradora no Departamento de 

Política Científica e Tecnológica entre março a dezembro de 2019 relacionaram-se ao 

tema que já vinha desenvolvendo nos últimos anos como durante o pós-doutorado: 

políticas de inovação para fontes renováveis de energia. Como proposto inicialmente, 

buscou-se aplicar o framework de policy mix (ver Rogge & Reichardt, 2016), que foi 

adaptado por mim  para analisar os casos da energia eólica e energia solar, para estudar 

o caso do etanol, especialmente o de segunda geração.  

 A aplicação da ideia de policy mix na análise do desenvolvimento de tecnologias 

limpas é bem recente, mas vem se disseminando rapidamente entre os estudos analisam 

as políticas de promoção as tecnologias que podem contribuir para a transição para a 

sustentabilidade. Para tanto, tomou-se com ponto de partida a tese de Altair Aparecido 

de Oliveira Filho intitulada como “Mudanças e permanências no sistema setorial de 

inovação da cana-de-açúcar: o caso do etanol celulósico”. Ou seja, os principais 

elementos para aplicação do framework adaptado de policy mix já foram 

extensivamente pesquisados e analisados por Oliveira Filho (2017), tais como a 

evolução da trajetória tecnológica do etanol celulósico, o estágio de desenvolvimento da 

tecnologia no Brasil, bem como as principais políticas, programas e instrumentos 

voltados para a promoção desta tecnologia. Sendo assim, a pesquisadora vem 

trabalhando na elaboração de um artigo para em parceria com autor da tese, de forma a 

coordenar os dados resultantes do trabalho de tese com a aplicação do referencial 

teórico de policy mix. 
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2. ATIVIDADES DE ENSINO  

Lecionei pelo quinto ano consecutivo a disciplina GE-602: Economia dos Recursos 

Minerais e Energéticos, no curso de graduação de Geologia do Instituto de Geociências, 

sendo que nos últimos três anos como professora responsável por toda a carga horária 

da disciplina. A disciplina GE-602 está diretamente relacionada com minha área de 

pesquisa, que vem ganhando cada vez mais importância em razão das catástrofes 

ambientais recentes.  No segundo semestre de 2019, também fui professora responsável 

da disciplina GT – 001: Ciência, Tecnologia e Sociedade (Turma C), oferecida pelo 

DPCT aos alunos de graduação.  

 

 

3. ORIENTAÇÕES CONCLÚIDAS 

No período concluí a co-orientação da tese a seguir, que foi defendida e aprovada no 

Departamento de Política Científica e Tecnológica em 15//08/2019. 

Tese (Doutorado em Política Científica e Tecnológica), Estrategias de innovación y 

capacidades nacionales para la industria solar fotovoltaica en Brasil, aluna: Jenyfeer 

Andrea Martinez Buitrago. UNICAMP, Financiamento: CNPq. Início: 2015. 

 

Referências Bibliográficas 

Oliveira Filho, A.A. Mudanças e permanências no Sistema Setorial de Inovação da 

cana-de-açúcar: o caso do etanol celulósico, Tese – Departamento de Política Científica 

Tecnológica, Unicamp, Campinas, 2018. 

Rogge, K. S. and K. Reichardt (2016). Policy Mixes for Sustainability Transitions: an 

extended concept and framework for analysis. Research Policy 45 (8):1620–1635. 
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PLANO DE ATIVIDADES  

PESQUISADORA COLABORADORA DO DPCT 

(Janeiro/2020 a Dezembro/2021) 

 

 

 

 

 

 

Edilaine Venancio Camillo 
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1. ATIVIDADES DE PESQUISA 

As pesquisas a serem realizadas como pesquisadora colaboradora no 

Departamento de Política Científica e Tecnológica para o período de 2020/2021 

relacionam-se ao tema que já venho desenvolvendo nos últimos anos: políticas de 

inovação para fontes renováveis de energia. Para o período, especificamente, as 

atividades de pesquisa devem-se focar na análise das políticas de inovação para o 

etanol, especialmente o de segunda geração.  

Pretende-se, nesse caso, aplicar o framework de policy mix (ver Rogge & 

Reichardt, 2016), que foi adaptado por mim para analisar os casos da energia eólica e 

energia solar, ao caso do etanol. A aplicação da ideia de policy mix na análise do 

desenvolvimento de tecnologias limpas é bem recente, mas vem se disseminando 

rapidamente entre os estudos analisam as políticas de promoção as tecnologias que 

podem contribuir para a transição para a sustentabilidade. Inclusive o Global Resources 

Outlook (IRP, 2019), divulgado pela ONU, coloca a implementação do policy mix como 

uma das medidas essenciais para desacelerar o uso dos recursos naturais. 

Para tanto, deve-se tomar com ponto de partida a tese de Altair Aparecido de 

Oliveira Filho intitulada como “Mudanças e permanências no sistema setorial de 

inovação da cana-de-açúcar: o caso do etanol celulósico”. Esta tese, que foi defendida 

em 2017, sob a orientação da professora Flávia Consoni, analisa as características do 

setor sucroenergético frente ao desafio tecnológico do etanol de segunda geração. O 

autor da tese fez um extenso trabalho de pesquisa do sistema setorial de inovação da 

cana-de-açúcar do Brasil bem como das políticas públicas voltadas para o 

desenvolvimento desta tecnologia.  

Ou seja, os principais elementos para aplicação do framework adaptado de 

policy mix já foram extensivamente pesquisados e analisados por Oliveira Filho (2017), 

tais como a evolução da trajetória tecnológica do etanol celulósico, o estágio de 

desenvolvimento da tecnologia no Brasil, bem como as principais políticas, programas e 

instrumentos voltados para a promoção desta tecnologia. Sendo assim, já foi proposto 

ao autor da tese elaboração de um artigo para publicação em parceria, de forma a 

coordenar os dados resultantes do trabalho de tese com a aplicação do referencial 

teórico de policy mix. Além disso, pretendo tomar parte das atividades do Laboratório 

de Estudos de Veículos Elétricos (LEVE), sob a coordenação da Profa. Flávia Consoni. 
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2. ATIVIDADES DE ENSINO E ORIENTAÇÃO 

No primeiro semestre de 2020, vou atuar como professora responsável pela 

disciplina GT – 001: Ciência, Tecnologia e Sociedade (Turma B), oferecida pelo DPCT 

aos alunos de diversos cursos de graduação da Unicamp. Nessas circunstâncias, coloco-

me à disposição para continuar colaborando em disciplinas de gradução e pós-

graduação.  

 

3. EVENTOS CIENTÍFICOS 

Estou à disposição para colaborar na organização de eventos promovidos pela 

PPG-DPCT, e também nos cursos de extensão, especialização e cursos de curta duração 

que vejam a ser oferecidos pelo DPCT. Também me disponibilizo para participar de 

eventos científicos relacionados à minha área de pesquisa, além de trabalhar em parceira 

com os alunos sob co-orientação para que sejam produzidos novos artigos. 

 

 

Referências Bibliográficas 

IRP, Global Resources Outlook 2019: Natural Resources for the Future We Want. 

Organização das Nações Unidas, Produced by the International Resource Panel, United 

Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya, 2019. Disponível em: 

http://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook 

Oliveira Filho, A.A. Mudanças e permanências no Sistema Setorial de Inovação da 

cana-de-açúcar: o caso do etanol celulósico, Tese – Departamento de Política Científica 

Tecnológica, Unicamp, Campinas, 2018. 

Rogge, K. S. and K. Reichardt (2016). Policy Mixes for Sustainability Transitions: an 

extended concept and framework for analysis. Research Policy 45 (8):1620–1635. 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 

 
 
 

 
ASSUNTO: Pesquisador Colaborador 
 
 

 
PARECER DPCT Nº 54/2019 

 
 
 

 
A Assembleia do Departamento de Política Científica e 

Tecnológica, na sua 97ª Reunião Ordinária, realizada em 06 de 

novembro de 2019, manifestou-se favoravelmente ao Relatório Final de 
Atividades da Dra. Ana Paula Camelo como pesquisador colaborador, 

bem como o parecer emitido pela Profa. Dra. Leda M. C. Gitahy. 
Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 
 

 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
06 de novembro de 2019. 

 

 
 

 

 
 

 
 

Profa. Dra. Flávia L. Consoni de Mello 

Chefe do DPCT 
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Parecer 

 

 

Dra. Ana Paula Camelo, pesquisadora colaboradora junto ao DPCT (Matrícula 309121) 

Relatório de atividades 01/10/2017 a 31/09/2019 

 

Trata-se do relatório final de atividades da Dra. Ana Paula Camelo como pesquisadora 

colaboradora junto ao DPCT.  

 

Atualmente a Dra  Ana Paula Camelo atua como pesquisadora sênior e gestora de projetos 

do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação1 (CEPI), da Escola de Direito de São Paulo, 

Fundação Getulio Vargas (FGV Direito SP); pesquisadora do Grupo de Estudos 

Interdisciplinares em Ciência e Tecnologia (GEICT/Unicamp 2 ), e pesquisadora 

colaboradora no Programa de Avaliação do Programa de Formação Interdisciplinar 

Superior3 (ProFIS/Unicamp).  

 

O relatório de atividades demonstra que a pesquisadora cumpriu com sucesso o seu plano 

de atividades para o período. 

 

Recomendo a aprovação do relatório, 

 

Campinas, 30 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Leda M. C.  Gitahy 
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Universidade Estadual de Campinas 
Instituto de Geociências 

Departamento de Política Científica e Tecnológica 
 

Ana Paula Camelo 
Pesquisadora colaboradora (Matrícula 309121) 
Supervisor: Marko Monteiro 
 
ATUAÇÃO  
 
Atualmente atuo como pesquisadora sênior e gestora de projetos do Centro de 
Ensino e Pesquisa em Inovação1  (CEPI), da Escola de Direito de São Paulo, 
Fundação Getulio Vargas (FGV Direito SP); pesquisadora do Grupo de Estudos 
Interdisciplinares em Ciência e Tecnologia (GEICT/Unicamp 2 ), e pesquisadora 
colaboradora no Programa de Avaliação do Programa de Formação Interdisciplinar 
Superior3 (ProFIS/Unicamp).  
Observação: Em todas as atividades listadas a seguir, a pesquisadora fez referência 
ao vínculo com a Unicamp direta ou indiretamente. Por isso a menção neste 
documento. 
 
ATIVIDADES NO PERÍODO 2017-2019 
 
FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
 
Março 2019 Fellowship ICANN #64 Public Meetings (4-14 Mar. 19). Kobe. Japão. 
Organização: ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) 
Abril 2019 Workshop etnográfico “Law, Ethnography and Global (Dis)Order” (8-9 
Abr. 2019). Promoção: Núcleo de Direito Global e Desenvolvimento, FGV Direito SP. 
Fevereiro - Abril 2018 Curso “Concepts and Practice of Responsible Research and 
Innovation (RRI)”. Promoção: SCS – Science, Communication and Society Studies 
Centre – Universitat Pompeu Fabra – Barcelona (Curso online). 

																																																								
1 Cf. http://direitosp.fgv.br/pesquisador/ana-paula-camelo 
2 Cf. http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4714395667501477 
3 Cf. http://profis.prg.unicamp.br/index.php/o-curso 
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Março - Dezembro 2018 Grupo de Pesquisa (online): “Inteligência Artificial e 
Inclusão”. Promoção: ITS Rio (Carga horária: 60h) 
Novembro 2017 Curso (online) "Avaliação e Aprendizagem: uma via de mão dupla". 
Núcleo de Metodologia e Ensino. FGV Direito SP (Carga horária: 24h)  
 
ATIVIDADE DOCENTE 
 
2018 (1S) Disciplina GT 105 “Teoria e Métodos da Ciência”. Não oferecida. Falta de 
alunos matriculados. 
 
2018 (SS) Disciplina GT 105 “Teoria e Métodos da Ciência”. Não oferecida. Excluída 
da grade de disciplinas da graduação 1o. semestre. 
 
BANCAS AVALIADORAS 
 
Julho 2019 Comitê científico da REDE 2019. Avaliação de trabalhos para o III 
Encontro da Rede de Pesquisa em Governança da Internet. 
Julho 2019 Comissão de Avaliação. Curso Intensivo da Escola de Governança da 
Internet no Brasil (EGI 2019), organizado pelo Núcleo de Informação e Coordenação 
do Ponto BR NIC.br e do Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br. 
Janeiro 2018 Comissão de Avaliação. LASA Brazil Section. Best Dissertation Prize 
Committee in Social Sciences in 2019 (Sérgio Buarque de Holanda prize). 
Julho 2018 Comissão de Avaliação. Curso Intensivo da Escola de Governança da 
Internet no Brasil (EGI 2018), organizada pelo Núcleo de Informação e Coordenação 
do Ponto BR - NIC.br e do Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br. 
 
PROJETOS DE PESQUISA 
 
2019 - atual Heads de Inovação Jurídica: oportunidades e desafios profissionais no 
futuro das profissões jurídicas 
2019 Convergindo Vozes Dissonantes: desafios à diversidade na Internet 
2018 - atual Entre a Imprensa, o Congresso e a Internet: racionalidade político- 
criminal no legislativo. 
2018 - 2019 Análise do cenário de inovações da Blockchain no Brasil 
2018 Humanitarismo digital: oportunidades e desafios técnicos e jurídicos no 
contexto brasileiro. Submetido à FAPESP. Linha de Fomento: Acordos de 
Cooperação / MCTI/MC/CGI - Cooperação Científica e Tecnológica entre FAPESP, 
MCTI e MC / MCTI/MC/CGI - Projeto de Pesquisa - Regular - Chamada de 
Propostas  
2017 - 2018 Tecnologia, Ensino e Profissões Jurídicas 
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REVISOR DE PERIÓDICO 
 

2019  Revista Brasileira de Inovação (1677-2504) 
2018 Revista Tecnologia e Sociedade (UTFPR) (ISSN 1984-3526) 
2017 Revista Café com Sociologia (2317-0352) 
2016-2019 Revista Ambiente e Sociedade  (ISSN 1809-4422) 
 

PUBLICAÇÕES 
 

Camelo, A. P.; Lucena, C. Automação e o futuro do trabalho: Elementos de um 
roteiro estratégico para a educação e a formação profissional. Grupo de Estudos em 
Inteligência Artificial do ITS RJ. Disponível em:	
https://itsrio.org/pt/publicacoes/inteligencia-artificial-gp3/  
 
Camelo, A. P.; Lucena, C. Elements of a strategic roadmap to legal education and 
accreditation in the digital environment. in Technology, Innovation and Access to 
Justice: Dialogues on the Future of Law edited by Siddharth de Souza and 
Maximilian Spohr (Humboldt University of Berlin and the Friedrich Naumann 
Foundation for Freedom, Edimburgh University Press) (no prelo). 
 
Camelo, A. P. “Futuros energéticos no Antropoceno: trazendo as dimensões sociais 
para o debate” ClimaCOM, Ano 05 - N12 "Diálogos do Antropoceno". Disponível em: 
http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/futuros-energeticos-no-antropoceno-
trazendo-as-dimensoes-sociais-para-o-debate/  
 
Carneiro, A. M; Camelo, A. P. et. al Educación General y Participación en la 
Investigación: El Caso Profis de Unicamp Brasil. In: CASTRO, A.; COLPAS, E. 
"Reflexiones sobre los estudios generales en la educación superior”. Barranquilla, 
Editorial Universidad del Norte, 2018 (p.120-146) Disponível em: 
http://manglar.uninorte.edu.co/handle/10584/7888  
 
 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
 

Outubro 2019 III Encontro Anual da REDE (Rede de Pesquisa em Governança da 
Internet), Manaus (AM). Participação: Moderadora da mesa “Outra Internet é 
possível?” em 01 Out. 2019. 
 
Outubro 2019 IX Fórum da Internet no Brasil, Manaus (AM). Promoção. CGI.br e 
pelo NIC.br. Participação: Palestrante no workshop "Uso do Reconhecimento 
Facial em Políticas Públicas: da técnica à ética", representando o setor 
acadêmico (03 Out. 2019). Descrição disponível em: 
https://minhaagenda.nic.br/api/submissao/106  

Fls. 159 



	 4 

 
Junho 2018 Visita acadêmica ao University of Edinburgh Usher Institute of 
Population Health Science entre os duas 24 - 30 Jun. 2019. 
 
Fevereiro 2019 Workshop “Mapping Digital Humanitarianism: Confronting 
Opportunities and Challenges”, Kings College – University of London. 15 e 16 Fev. 
2019. Participação: apresentação de seminário sobre “Digital Humanitarianism in 
time of socio-environmental disasters: A view from Brazil” 
https://humanitarianism.digital/events/ em 15 Fev. 2019 
 
Novembro 2018 13th Annual Meeting of the Internet Governance Forum (IGF). 
UNESCO, Paris, França. Datas: 12 - 14 Nov. 2018. 
 
Novembro 2018 VIII Fórum da Internet no Brasil, Goiás (GO). Promoção. CGI.br e 
pelo NIC.br. Participação: Proponente de workshop e moderadora de mesa "Sobre a 
relação entre a mídia, leis e Internet: discutindo a racionalidade político-criminal e os 
crimes digitais” em 07 Nov. 2018. Descrição disponível em: 
https://forumdainternet.cgi.br/2018/programacao/detalhe/940/  
 
Novembro 2018 II Encontro Anual da REDE (Rede de Pesquisa em Governança da 
Internet), Goiás (GO). Participação: Apresentação do trabalho Data for Good – 
oportunidades e desafios relacionados ao “big (crisis) data”, em 04 Nov. 2018. 
 
Agosto 2018 Conferência “Constituting Inclusion through Law and Regulation: What 
do we now know? And where do we go from here?”. Organização: Kent University e 
Universidade Federal de Minas Gerais, Bruxelas (Bélgica) – 5 – 7 Set. 2018. 
Participação: Apresentação de trabalho: “Subaltern Voices: Expression and 
Advocacy in Brazil through Emerging Technologies” em 07 Set. 2018. Programação 
disponível em: https://blogs.kent.ac.uk/law-news/files/2018/08/Brussels-KLS_UFMG-
IPP-Meeeting-Final-Draft-programme-and-abstracts.pdf  
 
Maio 2018 V Workshop GEICT. Participação: Debatedora na mesa "Inter/trans 
disciplinariedades”. Datas: 04 Mai 2018. 
 
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FEIRAS 
 
Durante a vigência do vínculo da pesquisadora com o Departamento de Política 
Científica e Tecnológica da Unicamp, estive envolvida na organização de uma série 
de eventos acadêmicos sobre temas na interface inovação, políticas públicas, e 
questões jurídicas, a saber: Internet das coisas, privacidade e proteção de dados, 
blockchain, políticas públicas de apoia a startups, backlog de patentes, dentre 
outros. 

Fls. 160 



                                                                            
 

 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 

ASSUNTO: Relatório de Licença Especial (Sabática)  

 
               
    PARECER DGEO Nº 55/2019 

 

 

                           A Assembleia do Departamento de Geografia, na sua 79ª Reunião 
Ordinária, realizada em 06 de novembro de 2019, aprovou o Parecer do Professor 
Doutor Raul Reis Amorim referente ao Relatório de Atividades de Licença Especial 
(Sabática) da Professora Doutora Regina Célia de Oliveira, relativas ao período de 
01 de fevereiro a 01 de agosto de 2019. 

 

            Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 
 
 
 
 
 

Prof.Dr. Raul Reis Amorim 
Chefe do Depto de Geografia 
IG/UNICAMP-Matric.:308705 

 
 
 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
14 de novembro de 2019. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
Instituto de Geociências 

Departamento de Geografia 

Campinas, 04 de novembro de 2019. 

 

PARECER 

 

Interessada: Profa. Dra. Regina Célia de Oliveira 

Referência: Parecer sobre Relatório de Licença Especial (Sabática) 

 

Atendendo solicitação da chefia do Departamento de Geografia do Instituto de 

Geociências, Unicamp, apresento o parecer referente ao Relatório de Licença Especial de 

Atividades - (sabática), da Profa. Dra. REGINA CÉLIA DE OLIVEIRA, matrícula 28.821-6, 

referência MS3.2, em RDIDP, exercido no período de 01 de fevereiro a 01 de agosto de 

2019. 

A docente completou plenamente a proposta apresentada inicialmente, tento exercido 

várias atividades acadêmicas e de pesquisa, assim como apresentou produção relevante 

oriunda da sua dedicação ao trabalho nesse período.  

Para relatar os seus resultados, a docente divide as suas atividades realizadas em oito 

eixos e eu os reproduzo aqui.  Desse modo, os sintetizo como segue: 

1) Finalizou o Relatório do Projeto de pesquisa “A Paisagem como unidade de 

análise espacial sob uma abordagem Geossistêmica: o Litoral do Estado de São Paulo/Brasil 

e Litoral de Havana/Cuba”, financiado pela Fapesp (processo n. 2015/18347-2), que incluiu 

Trabalhos de Campo no litoral de Havana/Cuba e no Litoral do Estado de São Paulo/Brasil, e 

realizou, ainda, um workshop junto ao Grupo de Geoecologia da Paisagem da Faculdade de 

Geografia da Universidade de Havana, para apresentar à sociedade civil, aos órgãos 

públicos e à universidade os resultados do projeto realizado; 

2) Entregou Relatório do Pós-Doutorado realizado no período de 2016 a 2019, 

junto a Faculdade de Geografia/Universidade de Havana, na área de Geoecologia da 

Paisagem, sob supervisão do Prof. Dr. Sc. Jose Manuel Mateo Rodriguez; 
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3) Co-orientou o doutoramento da aluna Ana Marçal Ribeiro, aluna do programa 

de doutorado da MoU Universidade de Rostock- Alemanha/Departamento de Planejamento e 

Designer da Paisagem, na tese Geografia e Paisagem sonora no Brasil: uma contribuição 

para o Gerenciamento Costeiro, fortalecendo o convênio e intercâmbio científico entre as 

duas instituições, de modo a estabelecer proposta de produção conjunta. Nessa mesma linha 

de intercâmbio internacional, foram realizadas visitas a Brigham Young University (Na cidade 

de Provo, Estado de UTAH/EUA), onde manteve contato com o Prof. Dr. Steven Petersen, do 

Departamento de Biologia, e com o Prof. Dr. Ryan Jensen, do Departamento de Geografia, 

para estreitar as relações e parcerias de projetos, incluindo essa parceria no programa 

PRINT – Programa Institucional de Internacionalização-Capes, no projeto intitulado: Análise 

dos Componentes naturais e das suas transformações, vinculado ao Programa de Pós 

Graduação em Geografia/IG/Unicamp, do qual é coordenadora;  

4) Organização de material para inscrição no concurso de Livre Docência na 

disciplina GF 605 - Geomorfologia do Brasil, no DGEO/IG/Unicamp, com previsão de 

realização no primeiro semestre de 2020; 

5) Elaborou um novo Projeto de Pesquisa, submetido ao Edital do CNPq - Bolsa 

Produtividade de Pesquisa (PQ 2), intitulado: Estado da Paisagem, Vulnerabilidade e a 

Gestão Costeira: o Litoral do Estado de São Paulo/Brasil e Litoral de Havana/Cuba; 

6) Participou de no Eventos Científico XVIII Simpósio Brasileiro de Geografia 

Física Aplicada, em Fortaleza (CE), com a apresentação do trabalho: Apontamentos sobre 

oscilações geomorfológicas e impactos ambientais na ruptura da Ilha do Cardoso, e 

formação de nova barra do canal de Ararapira – Cananeia/SP, com publicação do resumo 

expandido nos anais do evento;  

7) Entre os trabalhos publicados ou submetidos à publicação a docente publicou 

03 capítulos de livro, 01 artigo em Anais de evento, 01 artigo submetido e aprovado em livro, 

e um artigo submetido à Revista Mercator (Qualis 1A); 

8) No período ainda conclui uma Dissertação de Mestrado e uma Iniciação 

Científica sob sua orientação. 
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Considerando que a docente Regina Célia de Oliveira cumpriu plenamente as 

expectativas relativas à sua proposta inicial para gozar da Licença Sabática (Portaria GR- 

347/85 e Deliberação CONSU- A 9-2003), com atividades e produção relevantes para esse 

Departamento, sou de parecer favorável à aprovação do seu Relatório Final. 

 

       

___________________________ 

Profa. Dra. Maria Tereza Duarte Paes 

Matrícula: 252514 
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Ao Prof. Dr. Raul Reis Amorim 

Chefe do Departamento de Geografia (DGEO/IG/UNICAMP) 

Referencia: Relatório de Atividades relativas ao período de Licença Especial 

(Sabática) - de 01 de fevereiro á 31 de julho de 2019. 

 

Considerando o Plano de Atividades apresentado para o período de Licença 

Especial (Sabática) - aprovado por este Departamento, descrevo aqui a síntese das 

atividades principais desenvolvidas no período, sendo apresentadas em oito eixos como 

seguem: 

 

1.Atividades relacionadas à finalização do projeto de pesquisa intitulado - A Paisagem 

como unidade de análise espacial sob uma abordagem Geossistêmica: o Litoral do 

Estado de São Paulo/Brasil e Litoral de Havana/Cuba, projeto financiado pela Fapesp, 

processo n.2015/18347-2. 

 Como previsto no plano inicial, foram realizadas atividades de trabalhos de 

campo nas regiões de estudo do litoral de Havana/Cuba e Litoral do Estado de São 

Paulo/Brasil, tendo como objetivos definir a acurácia na finalização dos documentos 

cartográficos previstos no projeto, bem como diversas visitas a órgão públicos em 

ambos os países na busca de dados que pudessem compor o relatório final. 

 Também foi realizado como parte das atividades do projeto, um workshop junto 

ao Grupo de Geoecologia da Paisagem da Faculdade de Geografia da Universidade de 

Havana, a atividade teve como objetivo principal apresentar a sociedade civil, órgãos 

públicos e a universidade os resultados do projeto de pesquisa. 

2. Apresentação do Relatório de Pós Doutoramento: durante o período foram 

apresentados os resultados conclusivos do estágio de pós doutoramento desenvolvido no 

período de 2016 a 2019, junto a Faculdade de Geografia/Universidade de Havana, na 

área de Geoecologia da Paisagem sob supervisão do Prof. Dr. Sc. Jose Manuel Mateo 

Rodriguez. O trabalho versou sob a análise da representação taxonômica da paisagem a 

partir da abordagem da Geoecologia da Paisagem, os resultados foram organizados em 
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formato de relatório circunstanciado e apresentado ao corpo docente da Faculdade de 

Geografia, tendo sido considerado satisfatório.  

  3. Relações Acadêmicas Internacionais: foram realizadas orientações e 

acompanhamento em atividades de trabalho de campo na região do Litoral Norte do 

Estado de São Paulo, como parte das atividades do doutoramento da aluna Ana Marçal 

Ribeiro, aluna do programa de doutorado da MoU Universidade de Rostock- 

Alemanha/Departamento de Planejamento e Designer da Paisagem, que desenvolve a 

tese intitulada: Geografia e Paisagem sonora no Brasil: uma contribuição para o 

Gerenciamento Costeiro. O trabalho é realizado em parceria a partir de convenio 

acadêmico entre a Universidade Estadual de Campinas e Universidade de Rostock, 

Alemanha, tendo como orientador principal o Prof. Dr. Holger Ernst Behm, tenho 

exercido a função de co orientadora. Além das atividades de orientação e trabalhos de 

campo, também foram realizadas reuniões virtuais com o professor Holger e discussões 

sobre temas relacionados aos resultados preliminares da tese a serem organizados no 

formato de artigo e submetidos a avaliação de periódicos especializados. 

Também foram realizadas visitas a Brigham Young University localizada na 

cidade de Provo no Estado de UTAH/EUA, onde mantivemos contato com o Prof. Dr. 

Steven Petersen do Departamento de Biologia e Prof. Dr. Ryan Jensen do Departamento 

de Geografia, a visita possibilitou estreitar as relações de parcerias de projetos já 

iniciadas em momento anterior, possibilitando ainda, a inclusão dessa parceria no 

programa PRINT – Programa Institucional de Internacionalização-Capes, integrando o 

projeto intitulado: Análise dos Componentes naturais e das suas transformações, 

projeto vinculado ao Programa de Pós Graduação em Geografia/IG/Unicamp, ao qual 

tenho exercido a atividade de coordenadora do projeto.  

4. Organização de material para compor o processo de apresentação de concurso de 

Livre Docência: durante o período iniciamos a atualização do currículo, organização dos 

documentos comprobatórios e redação do texto do memorial circunstanciado, tendo 

como pretensão apresentar os documentos como requisitos ao pleito do concurso de 

Livre Docência na disciplina GF 605 - Geomorfologia do Brasil, no Departamento de 

Geografia/IG/Unicamp, a ser realizado no primeiro semestre de 2020. 
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5. Elaboração de Projeto de Pesquisa: foi elaborado o projeto de pesquisa intitulado: 

Estado da Paisagem, Vulnerabilidade e a Gestão Costeira: o Litoral do Estado de São 

Paulo/Brasil e Litoral de Havana/Cuba, e submetido a CNPQ edital Bolsa de 

Produtividade PQ 2. Trata-se de um projeto que dá continuidade ao projeto em curso 

junto a CNPQ/PQ2  processo n. 309338/2016-6, tendo como perspectivas a definição e 

categorização a partir de procedimentos metodológicos específicos, dos níveis de 

vulnerabilidades socioambientais assistidos pelas populações que ocupam as áreas de 

estudo, e aprofundar a análise dos modelos de gestão costeira assistidos em ambos os 

países como critérios de traçar um perfil da relação entre o estado ambiental, a 

categorização de vulnerabilidade e as ações da gestão costeira nas áreas de estudo. 

6. Participação em Eventos Científicos: houve a participação no XVIII Simpósio 

Brasileiro de Geografia Física Aplicada, realizado no cidade de Fortaleza – CE, no 

período de 11 a 15 de junho/2019. Durante o evento apresentamos o trabalho: 

Apontamentos sobre oscilações geomorfológicas e impactos ambientais na ruptura da 

Ilha do Cardoso, e formação de nova barra do canal de Ararapira – Cananeia/SP, 

sendo o resumo expandido publicado nos anais do evento. 

7. Produção Científica – trabalhos publicados ou submetidos para publicação em 

periódicos, livros e anais de eventos :  

* Capítulos de Livros (publicados): 

SOUZA, T. A. ; Oliveira, R. C. de . A cartografia geomorfológica de detalhe aplicada  

ao município de Ilha Comprida (SP). In: SIMON,A. L. H.; LUPINACCI, C. M.;. (Org.). 

A cartografia geomorfológica como instrumento para o planejamento. 1ed.Pelotas: 

Editora UFPel, 2019, v. 1, p. 98-113.  

 

FOLHARINI, S. O.; FURTADO, A. L. S. ; OLIVEIRA, R. C. ; CUSTODIO, D. O. . 

Disponibilidade de geoindicadores utilizando plataformas livres: webgis do Parque 

Nacional da Restinga de Jurubatiba. In: Maria Inês Paes ferreira; Guilherme Sardenberg 

Barreto; Jader Lugon Junior; José Augusto Ferreira da Silva; Marcos Paulo Figueiredo 

de Barros. (Org.). Engenharia e Ciências Ambientais: Contribuição a Gestão 

Ecossistêmica. 1ed.Campos de Goytacazes: Essentia Editora Fluminense, 2019, v. 1, p. 

322-332.  

 

Folharini, S. de O.; FURTADO, A. L. S. ; OLIVEIRA, R. C. . Estado Ambiental 

magnitude, alcance temporal e espacial de impactos ambientais no Parque Nacional da 

Restinga de Jurubatiba. In: Maria Inês Paes ferreira; Guilherme Sardenberg Barreto; 

Jader Lugon Junior; Jose Augusto Ferreira da Silva; Marcos Paulo Figueiredo de 

Barros. (Org.). Engenharia e Ciências Ambientais: Contribuição á Gestão 

Ecossistêmica. 1ed.Campos de Guaitacazes: Essentia Editora Fluminense, 2019, v. 1, p. 

333-346.  
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*Evento Internacional (publicado): 

 

RIBEIRO, A. S.; OLIVEIRA, R. C. . Mapeamento Geomorfológico de Áreas 

Costeiras: contribuições da modelagem do relevo aplicada à Região Metropolitana da 

Baixada Santista, litoral sudeste do Brasil. In: XVII Encuentro de Geógrafos de 

América Latina, 2019, Quito. Memorias del XVII Encuentro de Geógrafos de América 

Latina, 2019. V. 1. P. 825.  

 

*Evento Nacional (publicado): 

 

CHELIZ, P.M; SOUZA, C.R.G; NASCIMENTO, E.R.; NUNES, M.; OLIVEIRA, 

R.C. Apontamentos sobre oscilações geomorfológicas e impactos ambientais na ruptura 

da Ilha do Cardoso, e formação de nova barra do canal de Ararapira – Cananeia/SP. In.: 

XVIII Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, Fortaleza – CE, 2019 v. 1 p. 1 

-10. 

 

Submetidos/aprovados para publicação: 

 

Capítulos de livros: 

 

Cheliz, P.M; Oliveira, R.C. Mundialização, riscos e impactos ambientais no litoral 

brasileiro: a Baixada Santista. In: Risco e vulnerabilidade ambiental: métodos e práticas. 

Organização: Carpi Junior, S.; Dagnino, Sampaio. Editora ANAP, Tupã-SP. Em fase 

final de editoração, previsão de publicação em Dezembro de 2019.(aprovado para 

publicação). 

Periódico: 

Oliveira, R.C.; RODRIGUEZ, J.M.M.; CHAPLE, M. Dinâmica da Paisagem e 

Impactos dos Eventos Extremos no litoral de Havana/Cuba. Submetido á Revista 

Mercator- Revista Eletrônica de Geografia da Universidade Federal do Ceará. 

Permanece em status de – aguardando resposta dos avaliadores. Uma vez aceita o artigo 

será disponibilizado em inglês/ espanhol e português. A revista é classificado como 

Qualis A1. (submetido) 

8. Orientações concluídas no período: 

Mapeamento Ambiental Participativo na Ponta Norte do Município de Ilha Comprida, 

São Paulo. 2019. Dissertação de Mestrado da aluna Viviane Gomes de Araújo. 

Universidade Estadual de Campinas. Orientador: Regina Celia de Oliveira. 

 

Mapeamento Geomorfológico da Porção Nordeste da Ilha do Cardoso nos Anos 2013 e 

2018 como subsídio para discussão da dinâmica terra-mar. Iniciação Científica. 

(Graduando em Geografia) – Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Regina Célia de Oliveira. 

Aluna: Flavia Correa Stenio. 
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 As atividades desenvolvidas no período da Licença Especial (Sabática), foram 

importantes para o encaminhamento de diferentes ações no âmbito acadêmico 

excedendo aquelas atividades propostas no projeto inicial, fato que nos permite atestar 

que o período foi profícuo tendo em vista os resultados apresentados. 

 

 

Campinas, 23 de outubro de 2019. 

 

 

 

                                                                            

_____________________________ 

Profa. Dra. Regina Celia de Oliveira 

                                                                                matrícula 288216 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOCENTE

Nome: CARLOS ROBERTO DE SOUZA FILHO

Matrícula: 267309

Função: Professor Titular

Data de Nascimento: 06/09/1965

Data da Entrega: 30/10/2019

Periodicidade: 5 anos

Período a que se refere o relatório: 01/09/2014 a 31/08/2019

Unidade: INSTITUTO DE GEOCIENCIAS

Departamento: DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA E RECURSOS NATURAIS

Carreira: DOCENTE MAGISTÉRIO SUPERIOR

Data de ingresso na Unicamp: 18/08/1997

Data de ingresso na PP: 29/02/2000

Data de ingresso na carreira: 18/08/1997

Regime atual de trabalho: RDIDP

Titulação: Titular

Promoções: 

Nível/Referência: MS6

Data de ingresso no Nível/Referência: 10/06/2009

Afastamentos no período (igual ou superior a 30 dias).

Tipo de afastamento/licenças Período
Férias 02/01/2018 - 31/01/2018

Férias 02/01/2019 - 31/01/2019
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Relatório de atividade apresentados.

Período Nro. Parecer CADI Parecer
01/10/2010 - 01/09/2014 CIDD 134/15 Satisfatório

01/08/2006 - 01/09/2010 183/11 Satisfatório

01/08/2003 - 01/09/2006 152/07 Satisfatório

01/08/2000 - 01/09/2003 565/04 Satisfatório

01/10/1997 - 01/09/2000 276/01 Satisfatório
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1 - ATIVIDADES DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

1.1 - Atividades Didáticas

1.1.1 - Lista das disciplinas/turmas efetivamente ministradas (prática ou 
teórica) na Graduação

Sigla da 
Disciplina
/Turma

Período
/Ano

Horas Número 
de 
Alunos

Aprovados Reprovados DI DC Not
/Sab

Tipo

GE804 - A 2018/2S 60 23 21 2 X -

GN207 - A 2018/2S 30 28 25 3 X -

GN207 - C 2018/2S 30 13 11 2 X -

GE804 - A 2017/2S 60 23 21 2 X -

GN207 - A 2017/2S 30 16 16 0 X -

GN207 - C 2017/2S 30 12 11 1 X -

GE804 - A 2016/2S 60 19 17 2 X -

GN207 - A 2016/2S 30 28 24 4 X -

GN207 - C 2016/2S 30 22 20 2 X -

GE804 - A 2015/2S 60 30 30 0 X -

GN207 - A 2015/2S 30 26 21 5 X -

GN207 - B 2015/2S 30 32 14 18 X N -

GN207 - C 2015/2S 30 25 13 12 X -

GE804 - A 2014/2S 60 32 30 2 X -

GN207 - A 2014/2S 30 39 37 2 X -

GN207 - B 2014/2S 30 36 24 12 X N -

Fonte: DAC (G01)

1.1.2 - Lista das disciplinas/turmas ministradas no mesmo horário
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (G02)

1.2 - Orientações/Supervisões de alunos

1.2.1 - Supervisão de atividades práticas em ensino – com disciplinas no 
currículo (estágios, IC, etc.)

Disciplina Tipo de 
Atividade

Título Início Número de 
Alunos

Situação

GE001 - F MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

27/02
/2019

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE002 - F ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio 
Supervisionado I

27/02
/2019

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE003 - F ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio 
Supervisionado II

27/02
/2019

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE005 - F INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica I 27/02
/2019

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE006 - F INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica II 27/02
/2019

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE001 - F MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

01/08
/2018

1 Encerrada
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GE002 - F ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio 
Supervisionado I

01/08
/2018

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE003 - F ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio 
Supervisionado II

01/08
/2018

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE005 - F INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica I 01/08
/2018

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE006 - F INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica II 01/08
/2018

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE006 - F INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica II 26/02
/2018

1 Encerrada

GE001 - F MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

31/07
/2017

1 Encerrada

GE002 - F ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio 
Supervisionado I

31/07
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE003 - F ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio 
Supervisionado II

31/07
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE005 - F INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica I 31/07
/2017

1 Encerrada

GE001 - F MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

02/03
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE002 - F ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio 
Supervisionado I

02/03
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE003 - F ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio 
Supervisionado II

02/03
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE005 - F INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica I 02/03
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE006 - F INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica II 02/03
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE005 - F INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica I 01/08
/2016

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE006 - F INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica II 01/08
/2016

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE005 - F INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica I 22/02
/2016

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE006 - F INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica II 22/02
/2016

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE001 - F MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

03/08
/2015

1 Encerrada

GE005 - F INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica I 03/08
/2015

1 Encerrada

GE006 - F INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica II 03/08
/2015

1 Encerrada

GE005 - F INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica I 25/02
/2015

1 Encerrada

GE001 - F MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

01/09
/2014

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE005 - F INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica I 01/09
/2014

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE006 - F INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica II 01/09
/2014

0 Sem Alunos 
Matriculados

Fonte: DAC (G03)
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Fonte: DAC (G03)

1.2.2 - Supervisão de atividades práticas em ensino - sem disciplinas (estágios, 
etc)
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G04)

1.2.3 - Orientação no Programa de Estágio de Capacitação Docente (PED) e no 
Programa de Apoio ao Ensino de Graduação (PAD) - lista nominal dos alunos 
orientados

Orientando Período Disciplina Tipo
Brenda Gaia De Carvalho Feitosa 2018/2S GN207 - C PAD

Brenda Gaia De Carvalho Feitosa 2018/2S GN207 - A PAD

Najlah Zeitoum de Souza 2018/2S GE804 - A PAD

Raphael Bianchi Hunger 2018/2S GE804 - A PED

Simmon Viegas de Souza 2018/2S GN207 - C PED

Simmon Viegas de Souza 2018/2S GN207 - A PED

Thaís Nasato Fioravanti 2018/2S GE804 - A PAD

Adriana Fantinati Conceição 2017/2S GN207 - A PED

Adriana Fantinati Conceição 2017/2S GN207 - C PED

Halina Torres Kondrasovas 2017/2S GE804 - A PED

Adriana Fantinati Conceição 2016/2S GN207 - A PED

Adriana Fantinati Conceição 2016/2S GN207 - C PED

Aline Barbosa de Oliveira 2016/2S GN207 - A PAD

Aline Barbosa de Oliveira 2016/2S GN207 - C PAD

André Luiz Pontara Tôrres 2016/2S GE804 - A PAD

Henrique Moreira Santana 2016/2S GN207 - C PAD

Henrique Moreira Santana 2016/2S GN207 - B PAD

Henrique Moreira Santana 2016/2S GN207 - A PAD

João Gabriel Motta 2016/2S GE804 - A PED

Emanuel Amorer Hernández 2015/2S GE804 - A PED

Gabriel Bueno Fagundes de Freitas 2015/2S GN207 - B PAD

Gabriel Bueno Fagundes de Freitas 2015/2S GN207 - A PAD

Marcelle Rose Miyazaki 2015/2S GE804 - A PAD

Marina Guimarães Frias 2015/2S GN207 - B PAD

Marina Guimarães Frias 2015/2S GN207 - A PAD

Maurício Rigoni Baldim 2015/2S GN207 - A PED

Maurício Rigoni Baldim 2015/2S GN207 - B PED

Najlah Zeitoum de Souza 2015/2S GN207 - A PAD

Najlah Zeitoum de Souza 2015/2S GN207 - B PAD

Emanuel Amorer Hernández 2014/2S GE804 - A PED

Fernanda Ferrari de Araujo 2014/2S GE804 - A PAD

Rosa Elvira Correa Pabón 2014/2S GN207 - B PED

Rosa Elvira Correa Pabón 2014/2S GN207 - A PED

Thaís Caroline Murer 2014/2S GN207 - A PAD

Fonte: DAC (G05)
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1.2.4 - Programas Especiais (PIBID/CAPES, PET/CAPES, PROIN, REENGE)
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G07)

1.2.5 - Monografias e Trabalhos de final de curso

Orientando Ingresso Situação Disciplina/Projeto
Najlah Zeitoum de Souza 2018/2S Concluído GE001 - Trabalho de Conclusão de Curso

André Luiz Pontara Tôrres 2017/2S Concluído GE001 - Trabalho de Conclusão de Curso

Flaviano Fernandes de São José 2015/2S Concluído GE001 - Trabalho de Conclusão de Curso

Fonte: DAC (G08)

1.2.6 - Monografias e trabalhos de final de curso (Sipex)

Orientando Início Situação Disciplina/Projeto Tipo
Flaviano 
Fernandes 
de São José

01/03
/14

Situação: 
Concluído. Data 
de conclusão: 01
/01/2015

Integração de Dados Multifonte e Geração 
de Mapas de Prospectividade Mineral de 
Ouro para a Folha Eldorado Paulista (SP)

Orientador

Fonte: SIPEX (G19)

Comentários

Os seguintes alunos de graduação concluíram suas monografias de 
TCC orientadas por mim no período do relatório: 

1) Najlah Zeitoum    7/2018     C 12/2018    TCC: Mapeamento 
Espectro-Mineralógico E Integração De Dados Na Bacia Do São 
Francisco Visando A Geração De Mapas De Prospectividade Para 
Hidrocarbonetos

2) André Luiz Pontara Tôrres    7/2017    C 12/2017    Análise 
Geoestatística De Dados Geoquímicos De Solo De Um Sistema Cu – 
Pórfiro Deformado

3) Flaviano Fernandes de São José.     7/2015     C 12/2015    TCC: 
Integração de Dados Multifonte e Geração de Mapas de 
Prospectividade Mineral de Ouro para a Folha Eldorado Paulista

1.2.7 - Orientação de alunos bolsistas (SAE, Estrangeiros, etc.) e não bolsistas
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G09)

1.2.8 - Outras atividades de ensino (Participação na elaboração e/ou aplicação e
/ou correção de prova(s) do Vestibular, Participação em reformulação 
curricular, missões no Brasil e no exterior, assessorias relacionadas às 
atividades de Ensino de Graduação, etc.)

Em muitas das minhas viagens nacionais e internacionais tenho visitado 
sistematicamente museus e mostras de Geologia e Ciências Naturais visando a 
elaboração de um projeto para um museu fixo e interativo de Ciências da Terra 
no IG e no estado de São Paulo. 

1.3 - Projetos de Ensino

1.3.1 - Projetos de Ensino com Financiamento
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Título do Projeto Início Situação Agência Tipo de 
participação

ANOMALIAS MICRO-GEOQUIMICAS 
INDICATIVAS DE FALHAS TECTONICAS 
CONTROLADORAS DE CORPOS DE 
MINERIO EM MACROESCALA

03
/2019

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

FAPESP 
(Auxilio 
publicação, 
AUXILIO-
PUBLICACAO) 
Processo: n° 
2019/00882-0

Responsavel

AVALIACAO DE DADOS NO 
INFRAVERMELHO DE ONDAS LONGAS 
(LWIR) E TEMPERATURA DE SUPERFICIE 
PARA CARACTERIZACAO DE 
MICROEXSUDACOES DE 
HIDROCARBONETOS TERRESTRES

10
/2018

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado 
no país PD, 
BOLSA NO 
PAIS-PD) 
Processo: n° 
2017/25002-7

Responsavel

DETECCAO DE PLUMAS DE METANO 
UTILIZANDO DADOS HIPERESPECTRAIS 
NO INFRAVERMELHO DE ONDAS MEDIAS 
(3-5 UM) A PARTIR DE PLATAFORMA 
AEROPORTADA

09
/2018

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

FAPESP 
(Auxilio 
publicação, 
AUXILIO-
PUBLICACAO) 
Processo: n° 
2018/14029-4

Responsavel

SENSORIAMENTO REMOTO 
HIPERESPECTRAL APLICADO A DETECCAO 
DE PLUMAS DE METANO NO INTERVALO 
VNIR-SWIR: EXPERIMENTO DE CAMPO E 
ESTUDO DE CASO

09
/2018

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado 
no exterior 
PD, BOLSA 
NO EXTERIOR 
- ESTAGIO 
PESQUISA 
PD) Processo: 
n° 2018
/12969-0

Responsavel

FRONTEIRAS DE PESQUISA EM 
GEOCIENCIAS E POLITICA CIENTIFICA E 
TECNOLOGICA: A EXPERIENCIA DO IG-
UNICAMP

08
/2018

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

FAPESP 
(Outras 
bolsas, BOLSA 
NO PAIS 
(JORNALISMO 
CIENTIFICO)-
JC-2) 
Processo: n° 
2018/06839-6

Responsavel

INTERNATIONAL GEOSCIENCE AND 
REMOTE SENSING SYMPOSIUM

07
/2018

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2018

FAPESP 
(Auxilio part. 
Reunião, 
AUXILIO-
REUNIAO-
EXTERIOR) 
Processo: n° 
2018/06718-4

Responsavel
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CARACTERIZACAO DAS MUDANCAS 
DIAGENETICAS INDUZIDAS POR ESCAPES 
DE HIDROCARBONETOS GASOSOS EM 
RED-BEDS: UMA NOVA VISAO SOBRE A 
TEORIA DE MICRO-EXSUDACOES (Bolsa de 
Doutorado)

11
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2018

FAPESP (Bolsa 
Doutorado 
DR, BOLSA 
NO EXTERIOR 
- ESTAGIO 
PESQUISA 
DR) Processo: 
n° 2017
/15700-9

Responsavel

GEOCHEMICAL CONSTRAINTS ON THE 
HADEAN ENVIRONMENT FROM MINERAL 
FINGERPRINTS OF PROKARYOTES (Auxílio 
publicação)

08
/2017

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

FAPESP 
(Auxilio 
publicação, 
AUXILIO-
PUBLICACAO) 
Processo: n° 
2017/12370-8

Responsavel

Modelagem Espacial e Espectral 3D de 
Afloramentos Rochosos: Avaliação de 
Dados Coletados por VANT e Processados 
com base em Games Engine (Bolsa de 
Mestrado)

03
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

CNPq (Bolsa 
Mestrado MS)

Responsavel

Uso de Dados Gravimétricos e 
Magnetométricos Orbitais para Análise da 
Trama Macroestrutural de Sistemas 
Kimberlíticos ( Bolsa de Mestrado)

03
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

CNPq (Bolsa 
Mestrado MS)

Responsavel

10th EARSeL SIG Imaging Spectroscopy 
(Auxílio Viagem)

03
/2017

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

FAEPEX 
(Auxilio part. 
Reunião)

Responsavel

CARACTERIZACAO E ESTUDO 
COMPARATIVO DE EXSUDACOES DE 
HIDROCARBONETOS E PLAYS 
PETROLIFEROS EM BACIAS TERRESTRES 
DAS REGIOES CENTRAL DO IRA E 
SUDESTE DO BRASIL USANDO 
SENSORIAMENTO REMOTO ESPECTRAL 
(Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior)

11
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

FAPESP (Bolsa 
Doutorado 
DR, BOLSA 
NO EXTERIOR 
- ESTAGIO 
PESQUISA 
DR) Processo: 
n° 2016
/19024-5

Responsavel

ITERATIVE CURVE FITTING: A ROBUST 
TECHNIQUE TO ESTIMATE THE 
WAVELENGTH POSITION AND DEPTH OF 
ABSORPTION FEATURES FROM SPECTRAL 
DATA (Auxílio publicação)

07
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

FAPESP 
(Auxilio 
publicação, 
AUXILIO-
PUBLICACAO) 
Processo: n° 
2016/11551-6

Responsavel

Calibração e validação do modelo 
hidrológico SWAT para a bacia do rio Doce: 
Estudo de caso do rompimento da 
barragem de Mariana-MG, Brasil (Bolsa de 
Doutorado)

03
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

CAPES (Bolsa 
Doutorado 
DR)

Responsavel
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CARACTERIZACAO E ESTUDO 
COMPARATIVO DE EXSUDACOES DE 
HIDROCARBONETOS E PLAYS 
PETROLIFEROS EM BACIAS TERRESTRES 
DAS REGIOES CENTRAL DO IRA E 
SUDESTE DO BRASIL USANDO 
SENSORIAMENTO REMOTO ESPECTRAL 
(Bolsa de Doutorado)

03
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

FAPESP (Bolsa 
Doutorado 
DR, BOLSA 
NO PAIS-DR-
II) Processo: 
n° 2015
/06663-7

Responsavel

Introduzindo modelos de gravidade de 
satélite na pesquisa de sistemas minerais: 
estudo de casos em sistemas de metais 
base e preciosos (Bolsa de Doutorado)

03
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

CNPq (Bolsa 
Doutorado 
DR)

Responsavel

AVALIACAO DE IMAGENS 
HIPERESPECTRAIS NO INFRAVERMELHO 
TERMAL PARA A DETECCAO E 
CARACTERIZACAO DE EXSUDACOES DE 
GAS TERMOGENICO EM SITIOS 
CONTINENTAIS (Bolsa de Pós-doutorado)

02
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado 
no país PD, 
BOLSA NO 
PAIS-PD) 
Processo: n° 
2015/19842-7

Responsavel

CARACTERIZACAO ESPECTRAL DE SOLOS 
CONTAMINADOS COM HIDROCARBONETOS 
LIQUIDOS: APLICACOES POTENCIAIS NO 
MONITORAMENTO DE VAZAMENTOS EM 
INSTALACOES PETROLIFERAS E DUTOS DE 
TRANSPORTE ASSOCIADOS (Bolsa de Pós-
doutorado)

12
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado 
no país PD, 
BOLSA NO 
PAIS-PD) 
Processo: n° 
2015/05728-8

Responsavel

A reconstrução das condições ambiental da 
Terra Hadeano: O berço da vida emergente 
na planeta juvenil (Bolsa de Pós-doutorado)

11
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

CNPq (Bolsa 
Pos doutorado 
no país PD)

Responsavel

O USO DE FRACTAIS PARA A ELABORACAO 
DE MAPAS DE FAVORABILIDADE MINERAL: 
O EXEMPLO DOS DEPOSITOS IRON OXIDE 
COPPER-GOLD DE CARAJAS (PA) (Bolsa de 
Mestrado)

08
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

FAPESP (Bolsa 
Mestrado MS, 
BOLSA NO 
PAIS-MS-II) 
Processo: n° 
2015/11186-3

Responsavel

INTERNATIONAL GEOSCIENCE AND 
REMOTE SENSING SYMPOSIUM 2015 
([AuxReuniao vig 15])

07
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

FAPESP 
(Auxilio part. 
Reunião, 
AUXILIO-
REUNIAO-
EXTERIOR) 
Processo: n° 
2015/08764-5

Responsavel

Prospecção de Áreas com Potencial de 
Ocorrência de Exsudações de Gás na Bacia 
do Parnaíba a partir de Imagens de satélite 
Terra/ASTER e dados SRTM

01
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

PETROBRAS 
(Auxílio 
Pesquisa)

Responsavel

Minute Mineral Maps: Ciphers to Hidden 
Prospects in Frontier Regions / Mapas 
Expedidos de Potencial Mineral: Guia para 
a Prospecção de Depósitos em Regiões de 
Fronteira Exploratória

12
/2014

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

CNPq (Auxílio 
Pesquisa)

Responsavel
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REPARO DO ESPECTROMETRO NO 
INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA DE 
FOURIER(FTIR), MODELO NICOLET 6700, 
INSTALADO NO LABORATORIO DE 
ESPECTROSCOPIA DO IG-UNICAMP 
([vigência 04/2015])

05
/2014

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

FAPESP 
(Auxílio 
Pesquisa, 
AUXILIO-
PESQUISA) 
Processo: n° 
2014/04438-3

Responsavel

CARACTERIZACAO DE ESTADIOS 
SUCESSIONAIS EM DISTINTOS 
AMBIENTES DE FLORESTA TROPICAL SOB 
A RECENTE PERSPECTIVA REDD: UM 
EXPERIMENTO COM MULTIPLOS DADOS DE 
SENSORIAMENTO REMOTO ([bolsa Pos-
Doutorado Veraldo Liesenberg - vig 07
/2015])

08
/2013

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado 
no país PD, 
BOLSA NO 
PAIS-PD) 
Processo: n° 
2013/05081-9

Responsavel

Rochas fosfáticas na Província Ignea do 
Alto Paranaíba e Faixa de Dobramentos 
Brasília Central: Aplicação de espectropía 
de imageamento e associações minerais 
para mapeamento remoto (Bolsa de 
Doutorado)

08
/2013

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

CNPq (Bolsa 
Doutorado 
DR)

Responsavel

MONITORAMENTO GLOBAL DE VULCOES 
COM ENFASE NA AMERICA DO SUL 
UTILIZANDO A PROXIMA GERACAO DE 
SENSORES ORBITAIS (Bolsa de Pós-
doutorado)

06
/2013

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado 
no país PD, 
BOLSA NO 
PAIS-PD) 
Processo: n° 
2013/03711-5

Responsavel

Sensoriamento Remoto com Sistema 
Medusa e Exploração Petrolífera Offshore 
(Bolsa de Doutorado)

03
/2013

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

CAPES (Bolsa 
Doutorado 
DR)

Responsavel

Sensoriamento Remoto Hiperespectral 
Aplicado à Identificação Remota de Solos e 
Rochas Impregnados com Hidrocarbonetos
(Bolsa de Doutorado)

03
/2013

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

CNPq (Bolsa 
Doutorado 
DR)

Responsavel

Análise do Potencial de geração de 
bioeletericidade, no município de Bambuí - 
MG com dados hiperespectrais do sensor 
prospectir-VS. [bolsaMS Flavia S Mendes - 
vig 2014]

02
/2012

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2014

CNPq (Bolsa 
Mestrado MS)

Responsavel

Desenvolvimento de Métodos 
Computacionais para Sistematização e 
Caracterização Estrutural de Áreas 
Deformadas com Base em Dados de 
Sensoriamento Remoto e Aerogeofísicos. 
[bolsaMS Paulo Eduardo Locatelli - vig 
2014]

02
/2012

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2014

CAPES (Bolsa 
Mestrado MS)

Responsavel

Efeito de solos contaminados por 
hidrocarbonetos líquidos no 
desenvolvimento da vegetação (Bolsa de 
Doutorado)

02
/2012

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

CNPq (Bolsa 
Doutorado 
DR)

Responsavel
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QUANTIFYING THE CONSTRAINTS ON THE 
ENVIRONMENT OF EARLY EARTH: THE 
CRADLE FOR EMERGING LIFE ON A YOUNG 
PLANET ([bolsa Pós Doutorado no país 
Alexey Novoselov - vig 10/2014])

11
/2011

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2014

FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado 
no país PD, 
BOLSA NO 
PAIS-PD) 
Processo: n° 
2011/12682-3

Responsavel

UTILIZACAO DE SENSORIAMENTO 
REMOTO ULTRA/HIPERESPECTRAL PARA A 
DETECCAO PRECOCE DE ALTERACOES 
BOTANICAS NO SISTEMA SOLO-
VEGETACAO COMO INDICADORES DE 
PEQUENOS VAZAMENTOS DE 
HIDROCARBONETOS LIQUIDOS EM DUTOS 
([bolsa Pós-DR no país Ieda Sanches - vig 
05/2014])

06
/2011

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2014

FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado 
no país PD, 
BOLSA NO 
PAIS-PD) 
Processo: n° 
2011/03416-8

Responsavel

CARACTERIZACAO ESPECTRAL DE MACRO 
E MICROEXSUDACOES DE 
HIDROCARBONETOS EM BACIAS 
CONTINENTAIS BRASILEIRAS ([bolsa DR 
Luciola A Magalhaes])

04
/2011

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2014

FAPESP (Bolsa 
Doutorado 
DR, BOLSA 
NO PAIS-DR-
II) Processo: 
n° 2011
/00026-4

Responsavel

Biomarcadores de Impactos Ambientais e 
sua Detecção Através de Sensoriamento 
Remoto Ultraespectral e Hiperespectral - 
Bio II. [ProjPesq vig 03/2014}

03
/2011

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2014

PETROBRAS 
(Auxílio 
Pesquisa)

Responsavel

Estudo das Mineralizações de Au e Cu 
Associado a Rochas Graniticas da Provincia 
Aurifera de Alta Floresta (MT), Craton 
Amazonico

04
/2010

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

CAPES 
(Auxílio 
Pesquisa)

Participante

Integração de Dados Geológicos, 
Geoquímicos, Isotópicos, Geofísicos e de 
Sensoriamento Remoto Aplicados à 
Metalogênese Regional, Exploração 
Mineral, Exploração Petrolífera, 
Monitoramento do Meio Ambiente e 
Estudos Planetários (Bolsa Produtividade)

03
/2009

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

CNPq (Bolsa 
produtividade) 
Processo: n° 
303563/2008-
7

Responsavel

Fonte: SIPEX (G11)
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1.3.2 - Projetos sem financiamento

Título do Projeto Início Situação Tipo de 
participação

Mapeamento mineralógico de superfície através de 
sensores hiperespectrais em depósitos de Au e W na Faixa 
Seridó (RN), Província Borborema (Projeto de Doutorado)

01/03
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

Responsavel

Fronteiras de pesquisa em geociências e política científica e 
tecnológica: a experiência do IG-UNICAMP

01/08
/2018

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Responsavel

Mapeamento Hiperespectral de Assembleias Minerais 
Associadas a Mineralizações de Ouro na Serra das Pipocas, 
Sequência Metavulcanossedimentar de Troia, Ceará 
(Projeto de Mestrado)

01/03
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2018

Responsavel

Espectroscopia de reflectancia e espectroscopia de 
imageamento aplicadas à identificação de superfícies 
contaminadas por petróleo e derivativos - um estudo de 
caso na refinaria de Paulinia (São Paulo) [bolsa MS Rosa 
Elvira Pabon - vig 2013]

01/08
/2010

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

Responsavel

PADRÕES ESPAÇO-TEMPORAIS DE USO E OCUPAÇÃO DO 
SOLO E TRANSFORMAÇÕES SÓCIOAMBIENTAIS NA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO IVINHEMA COM BASE EM 
CENÁRIOS DE VULNERABILIDADE AMBIENTAL. [projpesq 
de Adelson Soares Filho - vig 2015]

01/08
/2010

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

Responsavel

Fonte: SIPEX (G12)

1.4 - Participação em bancas examinadoras

1.4.1 - Participação em bancas examinadoras
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G18) 

Comentários

Participo ativamente de bancas de monografia de graduação no IG-
UNICAMP, mas não mantenho um controle rígido dessas minhas 
participações.

1.5 - Produções relacionadas ao Ensino de Graduação

1.5.3 - Organização de eventos e cursos de curta duração, vinculados ao ensino 
de graduação

Evento/Título do curso Local Período Agência
/No. do 
Processo
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"Coordenação da Sessão Especial: New and Forthcoming 
Spaceborne Remote Sensing Missions: A Global 
Perspective", XI Simpósio Sul-Brasileiro de Geologia

Centro de 
Eventos do 
Hotel Dall'Onder 
- Bento 
Gonçalves - 
BRASIL

26/05
/2019 a 
29/05
/2019

INPE

"Coordenador da Sessão Temática: Multi-source and 
Multi-scale Digital Technologies and Applications in 
Geological Prospecting", XI Simpósio Sul-Brasileiro de 
Geologia

Centro de 
Eventos do 
Hotel Dall'Onder 
- Bento 
Gonçalves - 
BRASIL

26/05
/2019 a 
29/05
/2019

INPE

"Coordenador do Workshop de Sensoriamento Remoto 
Geológico do XVIII Simp. Brasileiro de Sensoriamento 
Remoto, Santos, 2017", XVIII Simpósio Brasileiro de 
Sensoriamento Remoto

Santos - Santos 
- BRASIL

28/05
/2017 a 
31/05
/2017

INPE

"Membro do Comitê Técnico-Científico do XVIII Simp. 
Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Santos, 2017", 
XVIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto

Santos - Santos 
- BRASIL

28/05
/2017 a 
31/05
/2017

INPE

"Coordenador Simpósio Temático ST02: ?Sensoriamento 
Remoto? do Congresso Brasileiro de Geologia de Porto 
Alegre, 2016.", 48. Congresso Brasileiro de Geologia

Sociedade 
Brasileira de 
Geologia - Porto 
Alegre - BRASIL

09/10
/2016 a 
13/10
/2016

SBG

"Coordenador do Simposyum Spectral Geology in 
Exploration (minerals, hydrocarbon, geothermal) and 
Production do 35º. International Geological Congress, 
Cape Town, South Africa, 2016", 35th International 
Geological Congress

CAPE TOWN - 
CAPE TOWN, 
SOUTH AFRICA 
- AFRICA DO 
SUL

27/08
/2016 a 
04/09
/2016

IUGS

"Coordenador do Tema (Theme Champion): Proximal 
and Remote Sensing Technologies 35º. International 
Geological Congress, Cape Town, South Africa, 2016", 
35th International Geological Congress

CAPE TOWN - 
CAPE TOWN, 
SOUTH AFRICA 
- AFRICA DO 
SUL

27/08
/2016 a 
04/09
/2016

IUGS

"Membro do Comitê Técnico-Científico do 35º. 
International Geological Congress, Cape Town, South 
Africa, 2016", 35th International Geological Congress

CAPE TOWN - 
CAPE TOWN, 
SOUTH AFRICA 
- AFRICA DO 
SUL

27/08
/2016 a 
04/09
/2016

IUGS

"Membro do Comitê Técnico-Científico do International 
Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 
2015), Milan, Italia, 2015", IGARSS 2015

Milão - Milão - 
ITALIA

26/07
/2015 a 
31/07
/2015

IEEE

"Coordenador do Workshop de Sensoriamento Remoto 
Geológico do XVII Simp. Brasileiro de Sensoriamento 
Remoto, João Pessoa, 2015", XVII Simposio Brasileiro 
de Sensoriamento Remoto

Centro de 
Congressos de 
João Pessoa - 
João Pessoa - 
BRASIL

25/04
/2015 a 
29/05
/2015

INPE

"Membro do Comitê Técnico-Científico do XVII Simp. 
Brasileiro de Sensoriamento Remoto, João Pessoa, 
2015", XVII Simposio Brasileiro de Sensoriamento 
Remoto

Centro de 
Congressos de 
João Pessoa - 
João Pessoa - 
BRASIL

25/04
/2015 a 
29/05
/2015

INPE

Fls. 182 



Relatório de Atividades Docente 14/117 04/12/2019 13:16

"Coordenador Simpósio Temático SP-23: "Integração & 
Modelagem de Dados Espaciais", do Congresso Brasileiro 
de Geologia de Salvador, 2014.", 47° Congresso 
Brasileiro de Geologia

salvador - 
salvador - 
BRASIL

21/09
/2014 a 
26/09
/2014

Fonte: SIPEX (G15)

1.6 - Informações Complementares

1.6.1 - Coordenadoria de Cursos de Graduação
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH (G16)

1.6.2 - Prêmios e distinções recebidas pelas atividades de Ensino de Graduação

Prêmio Ano
GRSG/ Royal Society Student Award: Laís Camargo Novaes (MSc student); Carlos Roberto 
Souza Filho (supervisor)

2019

Prêmio CAPES de Tese 2019 da área de GEOCIÊNCIAS. Saeid Asadzadeh (aluno). Carlos 
Roberto de Souza Filho (orientador). Diário Of. da União, 6/9/19, edição 173, Seção 3, Pg 
122.

2019

Menção Honrosa do Prêmio CAPES de Tese 2018. Matheus Ferreira (aluno).Carlos Roberto 
de Souza Filho & Yosio Shimabukur (orientadores) Diário Of. da União, 01/10/ 2018, 
Edição 189, Seção 3, Pg 43

2018

AAPG Student Award: Saeid Asadzadeh (PhD student); Carlos Roberto Souza Filho 
(supervisor)

2017

Melhor Trabalho na Categoria Artigos em Sessão Técnica Oral. Rosa Elvira Correa Pabon, 
Carlos R. Souza Filho

2017

Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências 2017

GRSG Student Award: Saeid Asadzadeh (PhD student); Carlos Roberto Souza Filho 
(supervisor)

2016

Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências 2016

Prêmio de Reconhecimento Docente pela Dedicação ao Ensino de Graduação 2016

Melhor Trabalho na Categoria Artigos em Sessão Técnica Oral. "Def. e Mapeam. de Esp. 
Indicadoras Geobotânicas em Imagens Hiperespectrais. Cibele H. Amaral, Teodoro I.R. 
Almeida, Carlos R. Souza Filho

2015

Menção Honrosa do Prêmio Capes de Tese 2014, área de Geociências: Infrared Monitoring 
of Volcanoes from Space . Samuel Murphy (aluno), Carlos Roberto de Souza Filho 
(orientador)

2014

Menção Honrosa do Prêmio Capes de Tese 2014, área de Geociências: ?Infrared 
Monitoring of Volcanoes from Space?. Samuel Murphy (aluno), Carlos Roberto de Souza 
Filho (orientador)

2014

Fonte: SIPEX (G17)

1.6.3 - Informações relevantes relacionadas ao ensino não contempladas nos 
itens anteriores

No período sob análise, continuei trabalhando ativamente para a consolidação 
do curso de graduação do IG, com foco em disciplinas do Núcleo Comum e do 
curso de Geologia. 
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No âmbito das disciplinas que ministrei, procurei gerar e manter atualizado um 
material didático de alto padrão, na forma digital, o qual, na sua totalidade, é 
disponibilizado para os estudantes na internet/Moddle, com destaque para as 
disciplinas Introdução ao Sensoriamento Remoto (diurno) e Sistemas de 
Informações Geográficas (diurno).  Esse material é utilizado por alunos do 
curso de Graduação da UNICAMP, mas também por alunos de graduação de 
outros cursos de Geologia do país, visto que é distribuído de forma pública. 
Outro aspecto interessante desse material didático é que engloba uma série de 
tutoriais (processamento de dados, sistemas de informações geográficas, guias 
para geração de mapas de prospectividade mineral e petrolífera), os quais 
continuam sendo acessados e utilizados por ex-alunos do curso de Geologia em 
suas atividades de pós-graduação e em atividades profissinais em empresas 
publicas e privadas.  

 

Minha participação na busca por recursos internos e externos à UNICAMP para 
melhoria da infra-estrutura disponível para os alunos de graduação foi 
expressiva. Laboratórios dos mais variados tipos foram aditados com novos 
equipamentos ou estão sendo implantados. Também participei ativamente da 
proposição da sala de realidade  virtual e realidade aumentada que está sendo 
projetada do IG-UNICAMP, com recursos da reitoria da UNICAMP, numa 
primeira fase, mas que deverá contar com recursos mais substanciais numa 
segunda fase vindos de projetos com as indústrias mineral e petrolífera e com 
empresas de computação. 

Dentro da maioria das disciplinas que ministrei, incentivei a participação de 
alunos de graduação e pós-graduação nos cursos, sob a forma de monitores 
para apoio didático e estagiários docentes (bolsistas PAD e PED). Trabalhei com 
pelo menos 10 bolsistas PED e 10 bolsistas PAD em minhas disciplinas de 
graduação no período. 

 

Da mesma forma, tenho aberto, sistematicamente, vagas para orientação de 
alunos de IC e TCC.  Orientei 5 alunos de IC e 3 de TCC no período.  Esse 
número é reduzido em relação à etapas anteriores da minha carreira na 
UNICAMP, principamente em função do aumento substancial que tenho tido em 
pleitos para  vagas na pós-graduação e com pesquisadores de pós-doutorado. 

Em 2019, como fruto de um projeto proposto e submetido por mim para o 
Programa de Recursos Humanos (PRH) da Agência Nacional de Petróleo (ANP), 
o IG-UNICAMP foi agraciado com 9 bolsas de iniciação científica, que serão 
implementadas a partir do 1S de 2020. 

Ainda no que diz respeito à graduação, mantive participação assídua como 
Membro Titular do Comitê Assessor Local PIBIC/CNPq das Pró-Reitorias de 
Pesquisa e de Graduação.

Considerando meu desempenho em atividades relacionadas à Graduação, 
recebi, em 2016, o “Prêmio de Reconhecimento Docente pela Dedicação ao 
Ensino de Graduação”, da Universidade Estadual de Campinas.

 

Com base nessas considerações, entendo que o meu desempenho foi positivo 
no último quinquênio em atividades relacionadas à graduação.
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1.7 - Autoavaliação

1.7.1 - Campo destinado à autoavaliação do docente, no qual deve destacar 
sua contribuição para o bom andamento das atividades do Ensino de Graduação 
da Unidade a qual está vinculado e das Unidades para as quais ministrou 
disciplinas

No período sob análise, continuei trabalhando ativamente para a consolidação 
do curso de graduação do IG, com foco em disciplinas do Núcleo Comum e do 
curso de Geologia. 

No âmbito das disciplinas que ministrei, procurei gerar e manter atualizado um 
material didático de alto padrão, na forma digital, o qual, na sua totalidade, é 
disponibilizado para os estudantes na internet/Moddle, com destaque para as 
disciplinas Introdução ao Sensoriamento Remoto (diurno) e Sistemas de 
Informações Geográficas (diurno).  Esse material é utilizado por alunos do 
curso de Graduação da UNICAMP, mas também por alunos de graduação de 
outros cursos de Geologia do país, visto que é distribuído de forma pública. 
Outro aspecto interessante desse material didático é que engloba uma série de 
tutoriais (processamento de dados, sistemas de informações geográficas, guias 
para geração de mapas de prospectividade mineral e petrolífera), os quais 
continuam sendo acessados e utilizados por ex-alunos do curso de Geologia em 
suas atividades de pós-graduação e em atividades profissinais em empresas 
publicas e privadas.  

 

Minha participação na busca por recursos internos e externos à UNICAMP para 
melhoria da infra-estrutura disponível para os alunos de graduação foi 
expressiva. Laboratórios dos mais variados tipos foram aditados com novos 
equipamentos ou estão sendo implantados. Também participei ativamente da 
proposição da sala de realidade  virtual e realidade aumentada que está sendo 
projetada do IG-UNICAMP, com recursos da reitoria da UNICAMP, numa 
primeira fase, mas que deverá contar com recursos mais substanciais numa 
segunda fase vindos de projetos com as indústrias mineral e petrolífera e com 
empresas de computação. 

Dentro da maioria das disciplinas que ministrei, incentivei a participação de 
alunos de graduação e pós-graduação nos cursos, sob a forma de monitores 
para apoio didático e estagiários docentes (bolsistas PAD e PED). Trabalhei com 
pelo menos 10 bolsistas PED e 10 bolsistas PAD em minhas disciplinas de 
graduação no período. 

 

Da mesma forma, tenho aberto, sistematicamente, vagas para orientação de 
alunos de IC e TCC.  Orientei 5 alunos de IC e 3 de TCC no período.  Esse 
número é reduzido em relação à etapas anteriores da minha carreira na 
UNICAMP, principamente em função do aumento substancial que tenho tido em 
pleitos para  vagas na pós-graduação e com pesquisadores de pós-doutorado. 

Em 2019, como fruto de um projeto proposto e submetido por mim para o 
Programa de Recursos Humanos (PRH) da Agência Nacional de Petróleo (ANP), 
o IG-UNICAMP foi agraciado com 9 bolsas de iniciação científica, que serão 
implementadas a partir do 1S de 2020. 
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Ainda no que diz respeito à graduação, mantive participação assídua como 
Membro Titular do Comitê Assessor Local PIBIC/CNPq das Pró-Reitorias de 
Pesquisa e de Graduação.

Considerando meu desempenho em atividades relacionadas à Graduação, 
recebi, em 2016, o “Prêmio de Reconhecimento Docente pela Dedicação ao 
Ensino de Graduação”, da Universidade Estadual de Campinas.

 

Com base nessas considerações, entendo que o meu desempenho foi positivo 
no último quinquênio em atividades relacionadas à graduação.
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2 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU

2.1 - Credenciamento/Participação

2.1.1 - Listagem dos Programas aos quais o docente participa/está credenciado

Programa de Pós-
Graduação

Período
/Conceito

Início 
Participação

Fim 
Participação

Tipo de 
Participação

Geociências 2013/2016 - 6 20/06/2018 Permanente

Geociências 2013/2016 - 6 18/07/2016 19/06/2018 Permanente

Geografia 2013/2016 - 6 18/07/2016 03/07/2017 Permanente

Geografia 2013/2016 - 6 01/01/2011 18/07/2016 Pleno

Geociências 2013/2016 - 6 23/02/2000 18/07/2016 Pleno

Fonte: DAC (PG01)

Comentários

Desde de 2014, sou docente credenciado no Programa de Pós-
Graduação em Sensoriamento Remoto do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espacial (INPE) e atuei como orientador principal da Tese 
de Doutorado de Matheus Ferreira ("Detecção de espécies arbóreas 
em floresta estacional semidecidual por sensoriamento remoto e 
modelagem de transferência radiativa"), defendida com sucesso em 
2017 e que recebeu Menção Honrosa da CAPES em 2018.

2.2 - Disciplinas Ministradas

2.2.1 - Aulas efetivamente ministradas (prática ou teórica) na Pós-Graduação

Sigla da Disciplina/Turma Período/Ano Horas Número de Alunos DI DC Tipo
GA235 - A 2019/1S 15 8 X

GA006 - A 2018/2S 60 12 X PI

GA235 - B 2018/1S 15 8 X

GA235 - A 2017/1S 25 6 X

GA235 - A 2016/1S 30 8 X

GA208 - C 2015/2S 60 5 X

II134 - A 2015/2S 675 1 X PI

GA235 - A 2015/1S 30 4 X

Fonte: DAC (PG02)

2.2.2 - Lista das disciplinas/turmas ministradas no mesmo horário
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG03)

2.3 - Orientações e Co-Orientações

2.3.1 - Listagem nominal das teses de doutorado defendidas no período a que 
se refere o relatório
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Nome 
do 
Aluno

Data 
da 
Defesa

Título da Tese Tempo 
de 
Titulação 
(meses)

Data de 
Homologação

Tipo 
Orientação

Saeid 
Asadzadeh

04/04
/2018

CARACTERIZAÇÃO E ESTUDO 
COMPARATIVO DE 
EXSUDAÇÕES DE 
HIDROCARBONETOS E PLAYS 
PETROLÍFEROS EM BACIAS 
TERRESTRES DAS REGIÕES 
CENTRAL DO IRÃ E SUDESTE 
DO BRASIL USANDO 
SENSORIAMENTO REMOTO 
ESPECTRAL 

50 09/05/2018 Orientação

Salete 
Gürtler

17/08
/2016

"Detecção indireta de 
contaminação no solo por 
hidrocarbonetos líquidos a 
partir de alterações espectrais 
de culturas vegetais"

54 10/11/2016 Orientação

Rebecca 
Del Papa 
Moreira 
Scafutto

18/03
/2015

"Sensoriamento Remoto 
Hiperespectral Aplicado à 
Identificação Remota de Solos 
e Rochas Impregnados com 
Hidrocarbonetos"

25 03/07/2015 Orientação

Lucíola 
Alves 
Magalhães

29/01
/2015

"Caracterização espectral de 
macro e microexsudações de 
hidrocarbonetos em bacias 
continentais brasileiras"

54 24/04/2015 Orientação

Rosa 
Elvira 
Correa 
Pabón

28/01
/2015

"Espectroscopia de reflectância 
e de imageamento aplicados 
ao monitoramento de solos 
expostos em instalações 
petrolíferas"

35 12/05/2015 Orientação

Adelsom 
Soares 
Filho

27/01
/2015

"Análise de Processos de 
Transformação da Paisagem 
com Base em Espectroscopia 
de Reflectância e 
Sensoriamento Remoto 
Multiespectral: estudo de Caso 
no Núcleo de Gilbués,Piauí 
Brasil"

54 30/04/2015 Orientação

Fonte: DAC (PG04)

Comentários
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Não consta da lista a seguinte orientação de Doutorado externa ao 
IG-UNICAMP 

Matheus Pinheiro Ferreira     
(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) 
01/03/2013    C / 19/5/2017
Mapeamento e Identificação de Espécies Arbóreas em Floresta 
Estacional Semidecidual por Sensoriamento Remoto e Modelagem de 
Transferência Radiativa 
Bolsa: FAPESP 
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2.3.2 - Listagem nominal das dissertações defendidas

Nome 
do 
Aluno

Data 
da 
Defesa

Dissertação Tempo 
de 
Titulação 
(meses)

Data de 
Homologação

Tipo

Priscila 
Martins 
Oliveira

17/06
/2019

Assinaturas magnéticas e 
gravimétricas das intrusões de 
lamproítos da Província 
Diamantífera Oeste de Kimberley, 
Austrália Ocidental 

28 06/08/2019 Orientação

João 
Luís 
Carneiro 
Naleto

16/08
/2018

MAPEAMENTO HIPERESPECTRAL 
DE ASSOCIAÇÕES MINERAIS 
RELACIONADAS AO DEPÓSITO DE 
OURO DE PEDRA BRANCA, 
MACIÇO DE TROIA, CEARÁ 

30 04/10/2018 Orientação

Paulo 
Miguel 
Haddad 
Martim

27/09
/2017

FRACTAIS E IMPLICAÇÕES PARA 
MAPAS DE FAVORABILIDADE 
MINERAL: O EXEMPLO DOS 
DEPÓSITOS IRON OXIDE-COPPER-
GOLD DE CARAJÁS (PA) 

26 27/11/2017 Orientação

Fonte: DAC (PG05)

Comentários

Não constam da lista 2 dissertações defendidas no 2S de 2014: 

Flávia de Souza Mendes     
01/03/2012    C / 30/08/2014     
Geobotânica por Sensoriamento Remoto: Avaliação do Método para 
a identificação de Exsudações Potenciais na Bacia do Solimões 
utilizando Dados Terra/ASTER 
Bola: CNPq 

Paulo Eduardo Locatelli     
01/03/2012    C / 30/08/2014     
Avaliação De Métodos Para Correlação Entre Morfoestruturas 
Superficiais E Anomalias Magnéticas Em Profundidade Com Base Em 
Sensoriamento Remoto E Aerogeofísica 
Bolsa: CAPES 
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2.3.3 - Listagem nominal dos alunos em orientação no período

Nome Curso Tipo 
Orientação

Situação Início Fim

Elias Martins Guerra Prado Doutorado Orientação Em Andamento 01/03
/2018

Emanuel Amorer 
Hernández

Doutorado Orientação Desligamento do 
Curso

01/03
/2013

13/09
/2017

João Gabriel Motta Doutorado Orientação Em Andamento 04/01
/2016

Keyla Thayrinne Oliveira 
Coimbra

Doutorado Orientação Em Andamento 01/02
/2016

Luciana de Oliveira Pereira Doutorado Orientação Desligamento do 
Curso

01/03
/2013

05/01
/2016

Manoel Augusto Corrêa 
da Costa

Doutorado Orientação Em Andamento 04/01
/2016

Maurício Rigoni Baldim Doutorado Orientação Desistência parte 
Orientador

01/08
/2014

31/05
/2015

Priscila Martins Oliveira Doutorado Orientação Em Andamento 01/08
/2019

Rogério Amaro Machado Doutorado Orientação Em Andamento 01/03
/2019

Adriano Rueda Martins Mestrado Orientação Em Andamento 15/02
/2019

Hans Eduardo Morales 
Bopp

Mestrado Orientação Em Andamento 01/03
/2018

João Rafael Camargo 
Biancini

Mestrado Orientação Em Andamento 01/03
/2019

Laís Camargo Novaes Mestrado Orientação Em Andamento 15/02
/2019

Mateus Santos Barbosa 
do Prado

Mestrado Orientação Desligamento do 
Curso

02/03
/2017

03/09
/2019

Simmon Viegas de Souza Mestrado Orientação Em Andamento 01/03
/2018

Sulsiene Machado de 
Souza Gaia

Mestrado Orientação Em Andamento 01/08
/2018

Fonte: DAC (PG06)

2.4 - Projetos de Ensino de Pós-Graduação

2.4.1 - Projetos de ensino de pós-graduação no qual o docente esteve 
envolvido ou protagonizou

Título do Projeto Início Situação Agência de 
Fomento

Valor Tipo de 
participação
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ANOMALIAS MICRO-
GEOQUIMICAS INDICATIVAS 
DE FALHAS TECTONICAS 
CONTROLADORAS DE 
CORPOS DE MINERIO EM 
MACROESCALA

01/03
/2019

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: 
FAPESP 
(Auxilio 
publicação, 
AUXILIO-
PUBLICACAO), 
Processo: n° 
2019/00882-0

R$ 1685,60 Responsavel

AVALIACAO DE DADOS NO 
INFRAVERMELHO DE ONDAS 
LONGAS (LWIR) E 
TEMPERATURA DE 
SUPERFICIE PARA 
CARACTERIZACAO DE 
MICROEXSUDACOES DE 
HIDROCARBONETOS 
TERRESTRES

01/10
/2018

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado 
no país PD, 
BOLSA NO 
PAIS-PD), 
Processo: n° 
2017/25002-7

R$ 
205413,20

Responsavel

DETECCAO DE PLUMAS DE 
METANO UTILIZANDO 
DADOS HIPERESPECTRAIS 
NO INFRAVERMELHO DE 
ONDAS MEDIAS (3-5 UM) A 
PARTIR DE PLATAFORMA 
AEROPORTADA

01/09
/2018

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: 
FAPESP 
(Auxilio 
publicação, 
AUXILIO-
PUBLICACAO), 
Processo: n° 
2018/14029-4

R$ 8785,91 Responsavel

SENSORIAMENTO REMOTO 
HIPERESPECTRAL APLICADO 
A DETECCAO DE PLUMAS DE 
METANO NO INTERVALO 
VNIR-SWIR: EXPERIMENTO 
DE CAMPO E ESTUDO DE 
CASO

01/09
/2018

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado 
no exterior PD, 
BOLSA NO 
EXTERIOR - 
ESTAGIO 
PESQUISA 
PD), Processo: 
n° 2018
/12969-0

R$ 
191647,18

Responsavel

FRONTEIRAS DE PESQUISA 
EM GEOCIENCIAS E 
POLITICA CIENTIFICA E 
TECNOLOGICA: A 
EXPERIENCIA DO IG-
UNICAMP

01/08
/2018

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: 
FAPESP 
(Outras bolsas, 
BOLSA NO 
PAIS 
(JORNALISMO 
CIENTIFICO)-
JC-2), 
Processo: n° 
2018/06839-6

R$ 
26229,43

Responsavel

Fronteiras de pesquisa em 
geociências e política 
científica e tecnológica: a 
experiência do IG-UNICAMP

01/08
/2018

Situação: 
Em 
Andamento

Responsavel
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INTERNATIONAL 
GEOSCIENCE AND REMOTE 
SENSING SYMPOSIUM

01/07
/2018

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2018

Agência: 
FAPESP 
(Auxilio part. 
Reunião, 
AUXILIO-
REUNIAO-
EXTERIOR), 
Processo: n° 
2018/06718-4

R$ 
14467,41

Responsavel

CARACTERIZACAO DAS 
MUDANCAS DIAGENETICAS 
INDUZIDAS POR ESCAPES 
DE HIDROCARBONETOS 
GASOSOS EM RED-BEDS: 
UMA NOVA VISAO SOBRE A 
TEORIA DE MICRO-
EXSUDACOES (Bolsa de 
Doutorado)

01/11
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2018

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO 
EXTERIOR - 
ESTAGIO 
PESQUISA 
DR), Processo: 
n° 2017
/15700-9

R$ 171,82 Responsavel

GEOCHEMICAL 
CONSTRAINTS ON THE 
HADEAN ENVIRONMENT 
FROM MINERAL 
FINGERPRINTS OF 
PROKARYOTES (Auxílio 
publicação)

01/08
/2017

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

Agência: 
FAPESP 
(Auxilio 
publicação, 
AUXILIO-
PUBLICACAO), 
Processo: n° 
2017/12370-8

R$ 4539,90 Responsavel

Modelagem Espacial e 
Espectral 3D de Afloramentos 
Rochosos: Avaliação de 
Dados Coletados por VANT e 
Processados com base em 
Games Engine (Bolsa de 
Mestrado)

01/03
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: CNPq 
(Bolsa 
Mestrado MS)

R$ 
22500,00

Responsavel

Uso de Dados Gravimétricos 
e Magnetométricos Orbitais 
para Análise da Trama 
Macroestrutural de Sistemas 
Kimberlíticos ( Bolsa de 
Mestrado)

01/03
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: CNPq 
(Bolsa 
Mestrado MS)

R$ 
36000,00

Responsavel

10th EARSeL SIG Imaging 
Spectroscopy (Auxílio 
Viagem)

01/03
/2017

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

Agência: 
FAEPEX 
(Auxilio part. 
Reunião)

R$ 4500,00 Responsavel

CARACTERIZACAO E ESTUDO 
COMPARATIVO DE 
EXSUDACOES DE 
HIDROCARBONETOS E PLAYS 
PETROLIFEROS EM BACIAS 
TERRESTRES DAS REGIOES 
CENTRAL DO IRA E SUDESTE 
DO BRASIL USANDO 
SENSORIAMENTO REMOTO 
ESPECTRAL (Bolsa Estágio de 
Pesquisa no Exterior)

01/11
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO 
EXTERIOR - 
ESTAGIO 
PESQUISA 
DR), Processo: 
n° 2016
/19024-5

R$ 0,00 Responsavel
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ITERATIVE CURVE FITTING: 
A ROBUST TECHNIQUE TO 
ESTIMATE THE WAVELENGTH 
POSITION AND DEPTH OF 
ABSORPTION FEATURES 
FROM SPECTRAL DATA 
(Auxílio publicação)

01/07
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

Agência: 
FAPESP 
(Auxilio 
publicação, 
AUXILIO-
PUBLICACAO), 
Processo: n° 
2016/11551-6

R$ 4893,39 Responsavel

Calibração e validação do 
modelo hidrológico SWAT 
para a bacia do rio Doce: 
Estudo de caso do 
rompimento da barragem de 
Mariana-MG, Brasil (Bolsa de 
Doutorado)

01/03
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

Agência: 
CAPES (Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
105600,00

Responsavel

CARACTERIZACAO E ESTUDO 
COMPARATIVO DE 
EXSUDACOES DE 
HIDROCARBONETOS E PLAYS 
PETROLIFEROS EM BACIAS 
TERRESTRES DAS REGIOES 
CENTRAL DO IRA E SUDESTE 
DO BRASIL USANDO 
SENSORIAMENTO REMOTO 
ESPECTRAL (Bolsa de 
Doutorado)

01/03
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO 
PAIS-DR-II), 
Processo: n° 
2015/06663-7

R$ 
112509,10

Responsavel

Introduzindo modelos de 
gravidade de satélite na 
pesquisa de sistemas 
minerais: estudo de casos 
em sistemas de metais base 
e preciosos (Bolsa de 
Doutorado)

01/03
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

Agência: CNPq 
(Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
105600,00

Responsavel

Mapeamento Hiperespectral 
de Assembleias Minerais 
Associadas a Mineralizações 
de Ouro na Serra das 
Pipocas, Sequência 
Metavulcanossedimentar de 
Troia, Ceará (Projeto de 
Mestrado)

01/03
/2016

Situação: 
Em 
Andamento

Responsavel

Mapeamento mineralógico de 
superfície através de 
sensores hiperespectrais em 
depósitos de Au e W na Faixa 
Seridó (RN), Província 
Borborema (Projeto de 
Doutorado)

01/03
/2016

Situação: 
Em 
Andamento

Responsavel

AVALIACAO DE IMAGENS 
HIPERESPECTRAIS NO 
INFRAVERMELHO TERMAL 
PARA A DETECCAO E 
CARACTERIZACAO DE 
EXSUDACOES DE GAS 
TERMOGENICO EM SITIOS 
CONTINENTAIS (Bolsa de 
Pós-doutorado)

01/02
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado 
no país PD, 
BOLSA NO 
PAIS-PD), 
Processo: n° 
2015/19842-7

R$ 
301218,02

Responsavel
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CARACTERIZACAO 
ESPECTRAL DE SOLOS 
CONTAMINADOS COM 
HIDROCARBONETOS 
LIQUIDOS: APLICACOES 
POTENCIAIS NO 
MONITORAMENTO DE 
VAZAMENTOS EM 
INSTALACOES 
PETROLIFERAS E DUTOS DE 
TRANSPORTE ASSOCIADOS 
(Bolsa de Pós-doutorado)

01/12
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado 
no país PD, 
BOLSA NO 
PAIS-PD), 
Processo: n° 
2015/05728-8

R$ 
280544,54

Responsavel

A reconstrução das condições 
ambiental da Terra Hadeano: 
O berço da vida emergente 
na planeta juvenil (Bolsa de 
Pós-doutorado)

01/11
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

Agência: CNPq 
(Bolsa Pos 
doutorado no 
país PD)

R$ 
49200,00

Responsavel

O USO DE FRACTAIS PARA A 
ELABORACAO DE MAPAS DE 
FAVORABILIDADE MINERAL: 
O EXEMPLO DOS DEPOSITOS 
IRON OXIDE COPPER-GOLD 
DE CARAJAS (PA) (Bolsa de 
Mestrado)

01/08
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Mestrado MS, 
BOLSA NO 
PAIS-MS-II), 
Processo: n° 
2015/11186-3

R$ 
49714,77

Responsavel

INTERNATIONAL 
GEOSCIENCE AND REMOTE 
SENSING SYMPOSIUM 2015 
([AuxReuniao vig 15])

01/07
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

Agência: 
FAPESP 
(Auxilio part. 
Reunião, 
AUXILIO-
REUNIAO-
EXTERIOR), 
Processo: n° 
2015/08764-5

R$ 
17776,93

Responsavel

Prospecção de Áreas com 
Potencial de Ocorrência de 
Exsudações de Gás na Bacia 
do Parnaíba a partir de 
Imagens de satélite Terra
/ASTER e dados SRTM

01/01
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

Agência: 
PETROBRAS 
(Auxílio 
Pesquisa)

R$ 
416000,00

Responsavel

Minute Mineral Maps: Ciphers 
to Hidden Prospects in 
Frontier Regions / Mapas 
Expedidos de Potencial 
Mineral: Guia para a 
Prospecção de Depósitos em 
Regiões de Fronteira 
Exploratória

01/12
/2014

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

Agência: CNPq 
(Auxílio 
Pesquisa)

R$ 
461056,56

Responsavel

REPARO DO 
ESPECTROMETRO NO 
INFRAVERMELHO POR 
TRANSFORMADA DE FOURIER
(FTIR), MODELO NICOLET 
6700, INSTALADO NO 
LABORATORIO DE 
ESPECTROSCOPIA DO IG-
UNICAMP ([vigência 04
/2015])

01/05
/2014

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

Agência: 
FAPESP 
(Auxílio 
Pesquisa, 
AUXILIO-
PESQUISA), 
Processo: n° 
2014/04438-3

R$ 
14548,78

Responsavel
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CARACTERIZACAO DE 
ESTADIOS SUCESSIONAIS 
EM DISTINTOS AMBIENTES 
DE FLORESTA TROPICAL SOB 
A RECENTE PERSPECTIVA 
REDD: UM EXPERIMENTO 
COM MULTIPLOS DADOS DE 
SENSORIAMENTO REMOTO 
([bolsa Pos-Doutorado 
Veraldo Liesenberg - vig 07
/2015])

01/08
/2013

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado 
no país PD, 
BOLSA NO 
PAIS-PD), 
Processo: n° 
2013/05081-9

R$ 
89488,40

Responsavel

Rochas fosfáticas na 
Província Ignea do Alto 
Paranaíba e Faixa de 
Dobramentos Brasília 
Central: Aplicação de 
espectropía de imageamento 
e associações minerais para 
mapeamento remoto (Bolsa 
de Doutorado)

01/08
/2013

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

Agência: CNPq 
(Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
105600,00

Responsavel

MONITORAMENTO GLOBAL 
DE VULCOES COM ENFASE 
NA AMERICA DO SUL 
UTILIZANDO A PROXIMA 
GERACAO DE SENSORES 
ORBITAIS (Bolsa de Pós-
doutorado)

01/06
/2013

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado 
no país PD, 
BOLSA NO 
PAIS-PD), 
Processo: n° 
2013/03711-5

R$ 
227419,97

Responsavel

Sensoriamento Remoto com 
Sistema Medusa e Exploração 
Petrolífera Offshore (Bolsa de 
Doutorado)

01/03
/2013

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

Agência: 
CAPES (Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
41800,00

Responsavel

Sensoriamento Remoto 
Hiperespectral Aplicado à 
Identificação Remota de 
Solos e Rochas Impregnados 
com Hidrocarbonetos(Bolsa 
de Doutorado)

01/03
/2013

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

Agência: CNPq 
(Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
105600,00

Responsavel

Análise do Potencial de 
geração de bioeletericidade, 
no município de Bambuí - MG 
com dados hiperespectrais do 
sensor prospectir-VS. 
[bolsaMS Flavia S Mendes - 
vig 2014]

01/02
/2012

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2014

Agência: CNPq 
(Bolsa 
Mestrado MS)

R$ 
32400,00

Responsavel

Desenvolvimento de Métodos 
Computacionais para 
Sistematização e 
Caracterização Estrutural de 
Áreas Deformadas com Base 
em Dados de Sensoriamento 
Remoto e Aerogeofísicos. 
[bolsaMS Paulo Eduardo 
Locatelli - vig 2014]

01/02
/2012

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2014

Agência: 
CAPES (Bolsa 
Mestrado MS)

R$ 
32400,00

Responsavel
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Efeito de solos contaminados 
por hidrocarbonetos líquidos 
no desenvolvimento da 
vegetação (Bolsa de 
Doutorado)

01/02
/2012

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

Agência: CNPq 
(Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
96000,00

Responsavel

QUANTIFYING THE 
CONSTRAINTS ON THE 
ENVIRONMENT OF EARLY 
EARTH: THE CRADLE FOR 
EMERGING LIFE ON A YOUNG 
PLANET ([bolsa Pós 
Doutorado no país Alexey 
Novoselov - vig 10/2014])

01/11
/2011

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2014

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado 
no país PD, 
BOLSA NO 
PAIS-PD), 
Processo: n° 
2011/12682-3

R$ 
250391,06

Responsavel

UTILIZACAO DE 
SENSORIAMENTO REMOTO 
ULTRA/HIPERESPECTRAL 
PARA A DETECCAO PRECOCE 
DE ALTERACOES BOTANICAS 
NO SISTEMA SOLO-
VEGETACAO COMO 
INDICADORES DE PEQUENOS 
VAZAMENTOS DE 
HIDROCARBONETOS 
LIQUIDOS EM DUTOS ([bolsa 
Pós-DR no país Ieda Sanches 
- vig 05/2014])

01/06
/2011

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2014

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado 
no país PD, 
BOLSA NO 
PAIS-PD), 
Processo: n° 
2011/03416-8

R$ 
228403,83

Responsavel

CARACTERIZACAO 
ESPECTRAL DE MACRO E 
MICROEXSUDACOES DE 
HIDROCARBONETOS EM 
BACIAS CONTINENTAIS 
BRASILEIRAS ([bolsa DR 
Luciola A Magalhaes])

01/04
/2011

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2014

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO 
PAIS-DR-II), 
Processo: n° 
2011/00026-4

R$ 
107220,40

Responsavel

Biomarcadores de Impactos 
Ambientais e sua Detecção 
Através de Sensoriamento 
Remoto Ultraespectral e 
Hiperespectral - Bio II. 
[ProjPesq vig 03/2014}

01/03
/2011

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2014

Agência: 
PETROBRAS 
(Auxílio 
Pesquisa)

R$ 
1340000,00

Responsavel

Espectroscopia de 
reflectancia e espectroscopia 
de imageamento aplicadas à 
identificação de superfícies 
contaminadas por petróleo e 
derivativos - um estudo de 
caso na refinaria de Paulinia 
(São Paulo) [bolsa MS Rosa 
Elvira Pabon - vig 2013]

01/08
/2010

Situação: 
Concluído 
em 2015

Responsavel
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PADRÕES ESPAÇO-
TEMPORAIS DE USO E 
OCUPAÇÃO DO SOLO E 
TRANSFORMAÇÕES 
SÓCIOAMBIENTAIS NA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO 
RIO IVINHEMA COM BASE EM 
CENÁRIOS DE 
VULNERABILIDADE 
AMBIENTAL. [projpesq de 
Adelson Soares Filho - vig 
2015]

01/08
/2010

Situação: 
Concluído 
em 2015

Responsavel

Estudo das Mineralizações de 
Au e Cu Associado a Rochas 
Graniticas da Provincia 
Aurifera de Alta Floresta 
(MT), Craton Amazonico

01/04
/2010

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

Agência: 
CAPES (Auxílio 
Pesquisa)

R$ 
104000,00

Participante

Integração de Dados 
Geológicos, Geoquímicos, 
Isotópicos, Geofísicos e de 
Sensoriamento Remoto 
Aplicados à Metalogênese 
Regional, Exploração Mineral, 
Exploração Petrolífera, 
Monitoramento do Meio 
Ambiente e Estudos 
Planetários (Bolsa 
Produtividade)

01/03
/2009

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

Agência: CNPq 
(Bolsa 
produtividade), 
Processo: n° 
303563/2008-
7

R$ 
302400,00

Responsavel

Fonte: SIPEX (PG07)

2.5 - Participação em bancas de tese, dissertação ou exame de 
qualificação

2.5.1 - Participação em bancas examinadoras

Nome do 
Candidato

Instituição Natureza Tipo de 
Participação

Tipo de 
Membro 
da Banca

Data 
da 
Banca

Fonte

João Luís 
Carneiro 
Naleto

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Presidente Titular 16/08
/2018

DAC

Luciano Poggi Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Membro Titular 14/02
/2019

DAC

Paulo Miguel 
Haddad 
Martim

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Presidente Titular 27/09
/2017

DAC

Priscila 
Martins 
Oliveira

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Presidente Titular 17/06
/2019

DAC
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Emanuel 
Amorer 
Hernández

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Presidente Titular 31/08
/2017

DAC

João Gabriel 
Motta

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Presidente Titular 18/06
/2018

DAC

Keyla 
Thayrinne 
Oliveira 
Coimbra

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Presidente Titular 26/04
/2019

DAC

Manoel 
Augusto 
Corrêa da 
Costa

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Presidente Titular 31/05
/2019

DAC

Saeid 
Asadzadeh

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Presidente Titular 24/05
/2017

DAC

Carlos Martin 
Medina

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Membro Titular 05/11
/2019

DAC

Halina Torres 
Kondrasovas

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Membro Suplente 28/11
/2018

DAC

João Luís 
Carneiro 
Naleto

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Presidente Titular 17/11
/2017

DAC

Luciano Poggi Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Membro Suplente 31/10
/2018

DAC

Marco Aurelio 
Caviedes 
González

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Membro Suplente 10/12
/2018

DAC

Paulo Miguel 
Haddad 
Martim

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Presidente Titular 07/03
/2017

DAC

Priscila 
Martins 
Oliveira

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Presidente Titular 13/03
/2019

DAC

Adelsom 
Soares Filho

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Presidente Titular 27/01
/2015

DAC
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Lucíola Alves 
Magalhães

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Presidente Titular 29/01
/2015

DAC

Rebecca Del 
Papa Moreira 
Scafutto

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Presidente Titular 18/03
/2015

DAC

Rosa Elvira 
Correa Pabón

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Presidente Titular 28/01
/2015

DAC

Saeid 
Asadzadeh

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Presidente Titular 04/04
/2018

DAC

Salete Gürtler Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Presidente Titular 17/08
/2016

DAC

Camila Souza 
dos Anjos 
Lacerda

Instituto Nacional 
de Pesquisas 
Espaciais

Doutorado fora 
da Unicamp

Presidente Titular 01/01
/2016

SIPEX

Sara Salehi University of 
Copenhagen

Doutorado fora 
da Unicamp

Presidente Titular 01/01
/2018

SIPEX

Salete 
Gürtler

Universidade 
Estadual de 
Campinas

Exame de 
qualificação 
Geral 
(DOUTORADO)

Presidente Titular 01/01
/2015

SIPEX

Fonte: DAC/SIPEX (PG08)

Comentários

O registro da minha participação em bancas está incompleto. Há 
muitos registros de bancas que não ainda não foram documentadas 
em nenhuma base. Afirmo que participei de um número muito maior 
de bancas de doutorado e mestrado em relação as que constam na 
lista fornecida pelo sistema da Reitoria, principalmente fora da 
UNICAMP. Abaixo, exemplos de outras bancas das quais participei no 
período. Também reporto participação em bancas na UNICAMP que 
ocorreram no 2S de 2014 e que estão ausentes da lista. 

SOUZA FILHO, C.R.;Stéphane Jacquemoud, Isabelle Laffont-Schwob, 
Agnès Bégué, Anthony Credoz. Participação em banca de Guillaume 
LASSALLE. Exploitation of hyperspectral data for assessing 
vegetation health under exposure to petroleum hydrocarbons. 2019. 
Doutorado. University of Toulouse, France. 

SOUZA FILHO, C.R.; Eyal Ben Dor; Naftaly Goldshleger. Participação 
em banca de Yaron Ogen. Soil Spectroscopy in the Visible, Near and 
Shortwave Infrared (0.4-2.5 µm) for Precise Soil Mapping. 2019. 
Doutorado. Porter School of the Environment and Earth Sciences, Tel 
Aviv University, Israel. 

SOUZA FILHO, C.R.; Dilce de Fátima Rossetti, Paulo Sergio Gomes 
Paim, Maurício Roberto Veronez, Francisco Manoel Wohnrath Tognoli. 
Participação em banca de Marcelo Kehl de Souza. 2017. Doutorado. 
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Participação em banca de Marcelo Kehl de Souza. 2017. Doutorado. 
UNISINOS. 

SOUZA FILHO, C.R.; FEREIRA, L. G.; SILVA, B. B.. Participação em 
banca de Arielle Elias Arantes. Fenologia Da Vegetação E A Sua 
Relação Com A Água E O Carbono Em Ambientes De Cerrado No 
Brasil: Influências Do Uso E Cobertura Da Terra No Passado, 
Presente E Futuro. 2015. Dissertação (Mestrado em Geografia) - 
Universidade Federal de Goiás. 

SOUZA FILHO, C. R.; GALLAS, J. D. F.; YAMAMOTO, J. K.. 
Participação em banca de Roberto Paulo Zanon dos Santos. Análise 
multivariada de dados aerogamaespectrométricos, aeromagnéticos e 
sensoriamento remoto como auxiliar na prospecção de minerais 
metálicos na região da Bacia do Camaquã - RS. 2014. Dissertação 
(Mestrado em Geociências (Recursos Minerais e Hidrogeologia)) - 
Universidade de São Paulo. 

SOUZA FILHO, C. R.; LEITE, E. P.; Amaral, W. Participação em banca 
de Paulo Eduardo Locatelli. Sistematização de Métodos 
Computacionais para Caracterização Estrutural de Áreas Deformadas 
com Base em Dados de Sensoriamento Remoto e Aerogeofísicos. 
2014.Dissertação (Mestrado em Geociências) - Universidade 
Estadual de Campinas. 

SOUZA FILHO, C.R.; ZULLO JR, Jurandir; OLIVEIRA, Wilson José de. 
Participação em banca de Flavia de Souza Mendes. Geobotânica por 
Sensoriamento Remoto: Avaliação do Método para a identificação de 
Exsudações Potenciais na Bacia do Solimões utilizando Dados Terra
/ASTER. 2014. Dissertação (Mestrado em Geociências) - 
Universidade Estadual de Campinas. 

SOUZA FILHO, C.R.; AMARAL, W. S.; FERREIRA, F. J. F.. 
Participação em banca de Paulo Eduardo Locatelli. Avaliação De 
Métodos Para Correlação Entre Morfoestruturas Superficiais E 
Anomalias Magnéticas Em Profundidade Com Base Em 
Sensoriamento Remoto E Aerogeofísica. 2014. Dissertação 
(Mestrado em Geociências) - Universidade Estadual de Campinas.

2.5.2 - Coordenadoria de Comissão de Pós-Graduação
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH (PG09)

2.6 - Organização de eventos vinculados à Pós-graduação

2.6.1 - Eventos e cursos de curta duração organizados e forma de participação

Evento/Título do curso Local Período Agência
/No. do 
Processo

"Coordenação da Sessão Especial: New and Forthcoming 
Spaceborne Remote Sensing Missions: A Global 
Perspective", XI Simpósio Sul-Brasileiro de Geologia

Centro de 
Eventos do 
Hotel Dall'Onder 
- Bento 
Gonçalves - 
BRASIL

26/05
/2019 a 
29/05
/2019

INPE
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"Coordenador da Sessão Temática: Multi-source and 
Multi-scale Digital Technologies and Applications in 
Geological Prospecting", XI Simpósio Sul-Brasileiro de 
Geologia

Centro de 
Eventos do 
Hotel Dall'Onder 
- Bento 
Gonçalves - 
BRASIL

26/05
/2019 a 
29/05
/2019

INPE

"Coordenador do Workshop de Sensoriamento Remoto 
Geológico do XVIII Simp. Brasileiro de Sensoriamento 
Remoto, Santos, 2017", XVIII Simpósio Brasileiro de 
Sensoriamento Remoto

Santos - Santos 
- BRASIL

28/05
/2017 a 
31/05
/2017

INPE

"Membro do Comitê Técnico-Científico do XVIII Simp. 
Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Santos, 2017", 
XVIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto

Santos - Santos 
- BRASIL

28/05
/2017 a 
31/05
/2017

INPE

"Coordenador Simpósio Temático ST02: ?Sensoriamento 
Remoto? do Congresso Brasileiro de Geologia de Porto 
Alegre, 2016.", 48. Congresso Brasileiro de Geologia

Sociedade 
Brasileira de 
Geologia - Porto 
Alegre - BRASIL

09/10
/2016 a 
13/10
/2016

SBG

"Coordenador do Simposyum Spectral Geology in 
Exploration (minerals, hydrocarbon, geothermal) and 
Production do 35º. International Geological Congress, 
Cape Town, South Africa, 2016", 35th International 
Geological Congress

CAPE TOWN - 
CAPE TOWN, 
SOUTH AFRICA 
- AFRICA DO 
SUL

27/08
/2016 a 
04/09
/2016

IUGS

"Coordenador do Tema (Theme Champion): Proximal 
and Remote Sensing Technologies 35º. International 
Geological Congress, Cape Town, South Africa, 2016", 
35th International Geological Congress

CAPE TOWN - 
CAPE TOWN, 
SOUTH AFRICA 
- AFRICA DO 
SUL

27/08
/2016 a 
04/09
/2016

IUGS

"Membro do Comitê Técnico-Científico do 35º. 
International Geological Congress, Cape Town, South 
Africa, 2016", 35th International Geological Congress

CAPE TOWN - 
CAPE TOWN, 
SOUTH AFRICA 
- AFRICA DO 
SUL

27/08
/2016 a 
04/09
/2016

IUGS

"Membro do Comitê Técnico-Científico do International 
Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 
2015), Milan, Italia, 2015", IGARSS 2015

Milão - Milão - 
ITALIA

26/07
/2015 a 
31/07
/2015

IEEE

"Coordenador do Workshop de Sensoriamento Remoto 
Geológico do XVII Simp. Brasileiro de Sensoriamento 
Remoto, João Pessoa, 2015", XVII Simposio Brasileiro 
de Sensoriamento Remoto

Centro de 
Congressos de 
João Pessoa - 
João Pessoa - 
BRASIL

25/04
/2015 a 
29/05
/2015

INPE

"Membro do Comitê Técnico-Científico do XVII Simp. 
Brasileiro de Sensoriamento Remoto, João Pessoa, 
2015", XVII Simposio Brasileiro de Sensoriamento 
Remoto

Centro de 
Congressos de 
João Pessoa - 
João Pessoa - 
BRASIL

25/04
/2015 a 
29/05
/2015

INPE

"Coordenador Simpósio Temático SP-23: "Integração & 
Modelagem de Dados Espaciais", do Congresso Brasileiro 
de Geologia de Salvador, 2014.", 47° Congresso 
Brasileiro de Geologia

salvador - 
salvador - 
BRASIL

21/09
/2014 a 
26/09
/2014

Fonte: SIPEX (PG10)

Comentários

Várias informações estão ausentes nos dados listados pela Reitoria: 
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Várias informações estão ausentes nos dados listados pela Reitoria: 

Chair da Sessão Remote sensing for Oil & Gas Exploration and 
Environmental Monitoring do International Geoscience and Remote 
Sensing Symposium (IGARSS 2019), Yokohama, Japan, 2019, 
IGARSS 2019 IEEE 

Chair da Sessão Spectral Geology from Microns to Kilometers: 
Sample and Core Imaging, Outcrop Scanning, and Mineral Mapping 
for Geologic and Resource Studies do International Geoscience and 
Remote Sensing Symposium (IGARSS 2019), Yokohama, Japan, 
2019, IGARSS 2019 IEEE 

• Chair das Sessões “Sensor and Product Developments: From 
Regional Mapping to Global Earth Science I e II do International 
Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2018), 
Valencia, Spain, 2018, IGARSS 2018 Valencia, SPAIN, 22/07/2018 a 
27/07/2018, IEEE 

• Chair das Sessões “Sensor and Product Developments: From 
Regional Mapping to Global Earth Science I e II do International 
Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2019), 
Valencia, Spain, 2018, IGARSS 2018 Valencia, SPAIN, 22/07/2018 a 
27/07/2018, IEEE
• Coordenador Simpósio Temático ST – 15 Geoaplicativos / 
Sensoriamento Remoto / Geoestatística / Modelagem Geológica. 49. 
Congresso Brasileiro de Geologia do RJ 2018. Sociedade Brasileira de 
Geologia – Rio d Janeiro – BRASIL 20-24 Agosto/2018 SBG 
• Chair da Sessão "Developmnts in Methods and Softwre Tools for 
Assessment of Non_Renewable Resources, 19th Annual Conference 
of the International Association for Mathematical Geology (IAMG) 
IAMG2018, Olomouc, Republica Checa. 
• Coordenador do Workshop de Sensoriamento Remoto Geológico do 
XVIII Simp. Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Santos, 2017", 
XVIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto    Santos - 
Santos - BRASIL    28/05/2017 a 31/05/2017    INPE
• Membro do Comitê Técnico-Científico do XVIII Simp. Brasileiro de 
Sensoriamento Remoto, Santos, 2017", XVIII Simpósio Brasileiro de 
Sensoriamento Remoto    Santos - Santos - BRASIL    28/05/2017 a 
31/05/2017    INPE
• Coordenador Simpósio Temático ST02: Sensoriamento Remoto do 
Congresso Brasileiro de Geologia de Porto Alegre, 2016.", 48. 
Congresso Brasileiro de Geologia    Sociedade Brasileira de Geologia 
- Porto Alegre - BRASIL    09/10/2016 a 13/10/2016    SBG
• Coordenador do Simposyum Spectral Geology in Exploration 
(minerals, hydrocarbon, geothermal) and Production do 35º. 
International Geological Congress, Cape Town, South Africa, 2016", 
35th International Geological Congress    CAPE TOWN - CAPE TOWN, 
SOUTH AFRICA - AFRICA DO SUL    27/08/2016 a 04/09
/2016    IUGS
• Coordenador do Tema (Theme Champion): Proximal and Remote 
Sensing Technologies 35º. International Geological Congress, Cape 
Town, South Africa, 2016", 35th International Geological 
Congress    CAPE TOWN - CAPE TOWN, SOUTH AFRICA - AFRICA DO 
SUL    27/08/2016 a 04/09/2016    IUGS
• Membro do Comitê Técnico-Científico do 35º. International 
Geological Congress, Cape Town, South Africa, 2016", 35th 
International Geological Congress    CAPE TOWN - CAPE TOWN, 
SOUTH AFRICA - AFRICA DO SUL    27/08/2016 a 04/09/2016
• Membro do Comitê Técnico-Científico do International Geoscience 
and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2015), Milan, Italia, 
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• Membro do Comitê Técnico-Científico do International Geoscience 
and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2015), Milan, Italia, 
2015", IGARSS 2015 Milão - Milão - ITALIA    26/07/2015 a 31/07
/2015, IEEE
• Coordenador do Workshop de Sensoriamento Remoto Geológico do 
XVII Simp. Brasileiro de Sensoriamento Remoto, João Pessoa, 
2015", XVII Simposio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Centro 
de Congressos de João Pessoa - João Pessoa - BRASIL    25/04/2015 
a 29/05/2015, INPE
• Membro do Comitê Técnico-Científico do XVII Simp. Brasileiro de 
Sensoriamento Remoto, João Pessoa, 2015", XVII Simposio 
Brasileiro de Sensoriamento Remoto    Centro de Congressos de 
João Pessoa - João Pessoa - BRASIL    25/04/2015 a 29/05/2015
• Membro do Comitê Técnico-Científico do International Geoscience 
and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2014), Quebec, Canada, 
2014. 
• Chair da Sessão I.27 - Hyperspectral Sensing in Support of 
Resource Exploration do International Geoscience and Remote 
Sensing Symposium (IGARSS 2014), Quebec, Canada, 2014. 
• Membro da Comissão Técnica do VI Simpósio Brasileiro de 
Exploração Mineral, SIMEXMIN, Ouro Preto, 2014 
• Coordenador Simpósio Temático SP-23: “Integração & Modelagem 
de Dados Espaciais” do Congresso Brasileiro de Geologia de 
Salvador, 2014. 

2.7 - Prêmios e distinções relacionadas às atividades de Pós-Graduação 
recebidas pelo docente ou pelos alunos orientados, quando vinculados ao 
trabalho de tese

Fls. 204 



Relatório de Atividades Docente 36/117 04/12/2019 13:16

2.7.1 - Prêmios e distinções relacionadas às atividades de Pós-graduação 
vinculados ao trabalho de tese
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PG11) 

Comentários

Foram diversos prêmios recebidos com alunos. os principais estão 
listados abaixo: 

2019: Prêmio CAPES de Tese 2019 da área de GEOCIÊNCIAS. Saeid 
Asadzadeh (aluno). Carlos Roberto de Souza Filho (orientador). 
Diário Of. da União, 6/9/19, edição 173, Seção 3, Pg 122., CAPES. 
2018 

2019: GRSG/ Royal Society Student Award: Laís Camargo Novaes 
(MSc student); Carlos Roberto Souza Filho (supervisor), Geological 
Remote Sensing Group / Geological Society and Remote Sensing and 
Photogrammetry Society. 

2018: Menção Honrosa do Prêmio CAPES de Tese 2018. Matheus 
Ferreira (aluno).Carlos Roberto de Souza Filho & Yosio Shimabukur 
(orientadores) Diário Of. da União, 01/10/ 2018, Edição 189, Seção 
3, Pg 43, CAPES. 

2017: Melhor Trabalho na Categoria Artigos em Sessão Técnica Oral. 
Rosa Elvira Correa Pabon, Carlos R. Souza Filho, Simpósio Brasileiro 
de Sensoriamento Remoto, Santos (SP). 

2017: AAPG Student Award: Saeid Asadzadeh (PhD student); Carlos 
Roberto Souza Filho (supervisor), AAPG ? American Association of 
Petroleum Geologists. 

2016: GRSG Student Award: Saeid Asadzadeh (PhD student); Carlos 
Roberto Souza Filho (supervisor), Royal Society/Geological Remote 
Sensing Group. 

2015: Melhor Trabalho na Categoria Artigos em Sessão Técnica Oral. 
"Def. e Mapeam. de Esp. Indicadoras Geobotânicas em Imagens 
Hiperespectrais. Cibele H. Amaral, Teodoro I.R. Almeida, Carlos R. 
Souza Filho, Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, João 
Pessoa. 

2014: Menção Honrosa do Prêmio Capes de Tese 2014, área de 
Geociências: ?Infrared Monitoring of Volcanoes from Space. Samuel 
Murphy (aluno), Carlos Roberto de Souza Filho (orientador), 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES).

2.8 - Informações Complementares

2.8.1 - Informações Complementares

2.9 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

2.9.1 - Atividades de Ensino fora da Unicamp
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2.10 - Autoavaliação

2.10.1 - Campo destinado à autoavaliação do docente, no qual deve destacar 
sua contribuição para o bom andamento das atividades de pós-graduação do 
curso/programa no qual está credenciado.

 

Sobre minhas atividades diretas e outras com repercussão na pós-graduação, 
abaixo, faço uma síntese do período sob avaliação. 

Sou Pesquisador 1A do CNPq há mais de 10 anos e tive minha última bolsa de 
Produtividade em Pequisa renovada em bases competitivas em 2017 em Prioridade 
001 (significando que possuía o CV com os melhores indicadores acadêmicos da 
Área de Geociências no período avaliado). Em 2017, pelo "conjunto da obra", fui 
eleito Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências. 

Mantive, no período coberto por esse relatório, produção científica regular e 
acumulei, na CARREIRA, um número total significativo de artigos completos em 
revistas arbitradas (150 entre artigos impressos e em impressão) e congressos 
nacionais e internacionais (183 artigos). 

Especificamente no período de 2014-2019, publiquei 44 artigos em revistas 
internacionais, 5 em revistas nacionais e possuo outros 5 artigos aceitos para 
publicação em revistas intencionais. Alguns desses artigos foram publicados em 
revistas prestigiosas e em alguns dos principais periódicos científicos das áreas 
em que atuo, incluindo 3 publicações recentes na revista Nature Scientific 
Reports e vários artigos em revistas de alto fator de impacto da área de 
Geociências, como a Remote Sensing of Environment (fator de impacto 8,2) e 
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing (fator de impacto 6,9). 

Com a consolidação do Grupo de Pesquisa em Geotecnologias no IG-UNICAMP, do 
qual sou atualmente o líder e coordenador na Linha de pesquisa homônima, a 
minha produção científica, na forma de artigos arbitrados, vem atingindo uma 
média anual razoável, em torno de 10 artigos por ano de 2014-2019. Nos últimos 
anos, tenho buscado gerar artigos visando maior impacto científico, com resultados 
muito interessantes para visibilidade nacional e internacional no nosso grupo de 
pesquisa e da UNICAMP. 

Também publiquei 3 capítulos de livros que se tornaram referencia na área de 
sensoriamento remoto, exploração mineral e metalogenia da Província Carajás: 

1) W.M. Calvin, E. Ben-Dor, J. Bishop, J. Boardman, R.N. Clark, T.J. Cudahy, B.L. 
Ehlmann, R.O. Green, B. Hubbard, R. Kokaly, J. Mars, J.F. Mustard, G. Okin, C. 
Ong, R. de Souza Filho, F.D. van der Meer, G. Vane. Earth Surface Geochemistry 
and Mineralogy: Processes, Hazards, Soils, and Resources - (NASA decadal survey 
white paper. Los Angeles: National Aeronautics and Space Administration (NASA).

2) SOUZA FILHO, CARLOS ROBERTO; SILVA, Adalene Moreira . Integração de 
dados & exploração mineral. In: Adolpho José Melfi; Aroldo Misi; Diogenes de 
Almeida Campos; Umberto Giuseppe Cordani. (Org.). Recursos Minerais no Brasil: 
problemas e desafios. 1ed.Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Ciências, 2016, 
v. 1, p. 232-240

3) Monteiro, L.V.S. ; Xavier, R.P ; SOUZA FILHO, C. R. ; Moreto, Carolina Penteado 
Natividade . Metalogenia da Província Carajás. In: Silva M.G.; Jost H.; Kuyumajian 
R.M. (Org.). Metalogênese das Províncias Tectônicas Brasileiras. 1ed.Brasilia: 
Serviço Geológico do Brasil - CPRM, 2014, v. 1, p. 1-50.
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Outro tipo de publicação a qual venho me dedicando nos últimos anos são os 
artigos e matérias de divulgação. Recrutei e orientei uma bolsista de Jornalismo 
Científico (FAPESP) entre 2018-2019 e, com ela, publicamos dezenas de matérias 
sobre a produção científica do meu grupo de pesquisa e, extensivamente, de todos 
o grupos de pesquisa do IG-UNICAMP. 

Realizei 2 estágios de pesquisa no exterior no período do relatório: em 2014 na 
University of Edinburgh, Escócia; e em 2016 na Universita degli Studi di Trieste, U.
D.S.T., na Itália.

No período de 2014-2019 a minha projeção internacional atingiu outro importante 
pico, denotado por indicadores específicos, tais como: 

i) convites sistemáticos para participação presencial em bancas de tese de 
doutorado & concursos/promoções de carreira no exterior. Exemplos recentes na 
University of Toulouse (2019), University of Tel Aviv (2019), University of 
Copenhagen (2018).  

SOUZA FILHO, C.R.; Stéphane Jacquemoud, Isabelle Laffont-Schwob, Agnès 
Bégué, Anthony Credoz. Participação em banca de Guillaume Lassalle. Exploitation 
of hyperspectral data for assessing vegetation health under exposure to petroleum 
hydrocarbons. 2019. Doutorado. University of Toulouse, France. 

SOUZA FILHO, C.R.; Eyal Ben Dor; Naftaly Goldshleger. Participação em banca de 
Yaron Ogen. Soil Spectroscopy in the Visible, Near and Shortwave Infrared (0.4-2.5 
µm) for Precise Soil Mapping. 2019. Doutorado. Porter School of the Environment 
and Earth Sciences, Tel Aviv University, Israel.  

SOUZA FILHO, CARLOS ROBERTO DE; PRISHCHEPOV, A.; GLAESSER, C.. 
Participação em banca de Sara Salehi. Potentials and challenges for hyperspectral 
mineral mapping in the Arctic: Developing innovative strategies for data acquisition 
and integration. 2018. Tese (Doutorado em Geosciences and Natural Resources 
Management) - University of Copenhagen.

ii) também tenho atuado com frequência em projetos internacionais, como 
pesquisador ou na qualidade de Scientific Advisor. Exemplos recentes são os 
projetos Horizon 2020 na Europa: NEXT : New exploration technologies – NEXT 
(liderado pelo GTK na Finlandia) e o GEOSSMin: Geoinformation and Earth 
Observation in Support of Sustainable Mining (liderado pelo Serviço Geólogico da 
Republica Checa e pela Universidade de Praga). Tenho sido ativado sucessivamente 
para avaliação de projetos de pesquisa submetidos para o Belgian Federal Public 
Planning Service Science Policy (BELSPO), New Zealand Ministry of Business, 
Innovation & Employment; United States National Aeronautics and Space 
Administration (NASA), Australia Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation (CSIRO), entre outras agências internacionais. 

iii) destaco ainda minha participação como Principal Investigador dos dados do 
sensor Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer 
(ASTER), dos programas Hyperspectral Infrared Imager (HysPIRI), ECOsystem 
Spaceborne Thermal Radiometer Experiment on Space Station (ECOSTRESS) e 
Surface Biology and Geology (SBG) da NASA, cujos projetos associados tem 
colocado a UNICAMP numa posição privilegiada quanto ao acesso à imagens de 
sensoriamento remoto para pesquisa. Também atuo com pesquisador nas missões 
hiperespectrais orbitais da Europa (EnMap, Alemanha; PRISMA, Itália) e da Agencia 
Especial Japonesa (missão hiperespectral HISUI). 
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iv) organizei, coordenei e fui keynote speaker convidado, dezenas de vezes, em 
eventos nacionais e internacionais, incluindo várias versões de Congressos 
Brasileiros de Geologia, Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, IGARSS-
IEEE, International Geological Congress/IUGS (onde fui Theme Champion em 
Brisbane (34o. IGC, 2012), Africa do Sul (35o. IGC, 2016) e atuarei no da India em 
2020 (36º. IGC, 2020)). 

Coletivamente, entendo que são indicadores importantes sobre o reconhecimento 
internacional que possuo nas minhas áreas de atuação 

Tenho um procura expressiva de estudantes externos à UNICAMP para fazer suas 
dissertações, teses ou pesquisas de pós-doutorado na nossa equipe. No período, 
orientei número razoável de alunos de Mestrado (5 dissertações concluídas; além 
de 2 defesas agendadas para Janeiro-Fevereiro/2020) e Doutorado (7 teses 
concluídas, além de 3 defesas agendadas para Janeiro-Fevereiro/2020), 
acompanhando os prazos de integralização determinados pela CAPES e pelo 
Programa de Geociências do IG-UNICAMP.  Conclui a orientação de 6 
pesquisadores de pós-doutorado (a maioria bolsistas FAPESP) e possuo 2 pós-
doutorandos ativos com bolsa FAPESP. 

Investi muito do meu tempo na quantidade e qualidade de orientações no 
mestrado, doutorado e pós-doutorado, gerando frutos muito positivos não somente 
em indicadores acadêmicos. Nossos ex-alunos de pós-graduação e pós-
doutorandos atualmente ocupam postos estratégicos em universidades, órgãos 
governamentais e empresas, e exercem liderança profissional e intelectual em seus 
campos de atividade. 

Na pós-graduação, continuei colaborando para elevação do conceito do Programa 
de Geociências na CAPES. Minha contribuição na formação de recursos humanos de 
pós-graduação e, principalmente, na produção de artigos científicos em revistas de 
alto fator de impacto (extratos A1 e A2), foi um dos pilares para mantermos o 
conceito 6 nas avaliações da CAPES. 

Nos últimos 2 anos atuei como Coordenador de Pesquisa do IG, quando tomei uma 
série de medidas pró-ativas visando auxiliar as atividades de docentes e alunos e 
aumentar a produção científica dos programas de PG do IG  - que também tiveram 
um impacto importante na manutenção da nota 6 dos programas de Geociências, 
Política Científica Tecnológica e Geografia na CAPES.

Minha participação na coordenação de projetos e responsabilidade pela nucleação 
de novas sub-linhas de pesquisa foi grande no período. No que tange a captação de 
recursos para pesquisa, ensino e infra-estrutura, nos últimos 5 anos, obtive, de 
forma isolada ou em parceria com outros docentes e pesquisadores, recursos para 
projetos de pesquisa e infra-estrutura, direta ou indiretamente aplicados ao IG e a 
UNICAMP, que ultrapassam vários milhões de Reais em investimentos - 
fomentados pelo CENPES-PETROBRAS, FAPESP, CNPq, CAPES, NASA, FAEP-
UNICAMP, etc. Nas agências de financiamento clássicas, obtive a aprovação de 
literalmente todas as principais categorias de projetos e bolsas. 

Nos últimos 3 anos, destaco, abaixo, os principais projetos aprovados e em 
execução. São projetos de infraestrutura, P&D e para formação de recursos 
humanos de pós-graduação (como é o caso do projeto de Programa de Recursos 
Humanos da ANP, no qual obtivemos 30 bolsas extras de pesquisa para o IG-
UNICAMP). Totalizam mais de R$20 milhões de investimentos que foram e estão 
sendo feitos no IG sob minha responsabilidade.
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1) Proj. Estudo de Rochas Análogas dos Reservatórios do Pós-Sal e Pré-Sal por 
Meio de Sensoriamento Remoto Hiperespectral Acoplado em Drone. 06/2019- 06
/2023. Cenpes/PETROBRAS. Valor: R$ 10.728.199,37

2) Ampliação da Infraestrutura de Pesquisa do Laboratório de Espectroscopia de 
Reflectância IG-UNICAMP para Aquisição de Dados Hiperespectrais e LiDAR em 
Sequencias Análogas aos Reservatórios do Pré-Sal. 12/2018-12/2020. Cenpes
/PETROBRAS. Valor: R$3.553.721,24

3) Implantação do Laboratório Multiusuários de Análises por Espectroscopia de 
Imageamento Hiperespectral e Microscopia Eletrônica de Varredura (LM-HiperMeV). 
12/2017-12/2022. MCTI/FINEP/FNDCT. Centros Nacionais Multiusuários. Valor: R$ 
2.411.487,00

4) Programa De Formação De Recursos Humanos Em Exploração Petrolífera E 
Geologia De Reservatórios. 7/2019-12/2024. PRH-ANP/FINEP. Valor: R$ 
3.909.430,98

5) Proj. Implantação do Laboratório Portátil de Espectroscopia no Infravermelho de 
Ondas Longas do IG-UNICAMP. C 6/2019. CAPES. R$210.000,00

Avaliação de dados no infravermelho de ondas longas (LWIR) e temperatura de 
superfície para caracterização de microexsudações de hidrocarbonetos terrestres. 2
/2019-2/2022. Agência: CNPq (Auxílio Pesquisa – Universal Faixa C). Processo: 
#437337/2018-9. R$ 95.920,00

Fui um dos responsáveis pelo estabelecimento de convênios internacionais com 
universidades e centros de pesquisa no Canadá (e.g., University of Alberta; ), na 
Europa (e.g., University of Edinburgh, Escócia; University of Twente, ITC - Faculty 
of Geo-Information Science and Earth Observation, Holanda; University of Trieste, 
Italia; Imperial College, Londres; GTK, Finlandia, Czech Geological Survey, 
República Checa ), na Austrália (Monash University, University of Queensland, 
CSIRO), nos Estados Unidos (Jet Propulsion Lab (JPL), CalTech, NASA, USGS), os 
quais têm sido utilizados para projetos em conjunto e envio de alunos de Mestrado, 
Doutorado e Pós-Doutorado para o cumprimento de programas de pós-graduação e 
pesquisa.  Também tive a oportunidade, no âmbito dessas colaborações 
internacionais, de ministrar cursos no exterior e de proferir inúmeras palestras e 
conferências. 

Participei, assiduamente, como assessor científico em vários níveis e para diversas 
instituições nacionais, com destaque para a FAPESP; CNPq, CAPES, PIBIC-CNPq, 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), FAEP-UNICAMP, Núcleos da 
UNICAMP; e internacionais, tais como JPL-NASA, CSIRO, ITC, entre outros.

Também tive uma participação importante como Editor e árbitro de revistas 
nacionais e internacionais, com destaque para minha posição como Editor 
Associado do International Journal of Applied Earth Observation and 
Geoinformation (JAG), da Revista Brasileira de Geofísica e da REM – International 
Engineering Journal. Também atuei como membro do Corpo Editorial das revistas 
Geofluids e Mathematical Geosciences. Saliento ainda a minha contribuição no 
julgamento de dezenas de artigos anualmente para várias revistas internacionais e 
nacionais de mais alto impacto do ranking QUALIS da CAPES, incluindo Nature, 
Remote Sensing of Environment, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote 
Sensing, Ore Geology Reviews, Journal of South American Earth Sciences, IEEE 
Transactions on Geoscience and Remote Sensing, entre outros. 
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Meus alunos de pós-graduação receberam vários prêmios nacionais e internacionais 
no período do relatório. Destaque para os prêmios CAPES de tese recebidos em 
2014 (menção honrosa da CAPES para tese de Doutorado de Samuel Murphy), 
2018 (menção honrosa da CAPES para tese de Doutorado de Matheus Ferreira) e 
2019 (Prêmio CAPES de Tese 2019 da área de GEOCIÊNCIAS para Saeid 
Asadzadeh).  Somadas, possuo 4 premiações da CAPES pelas teses de doutorado 
orientadas entre 2009-2019.  No período sob avaliação, com meus alunos de pós-
graduação, recebemos prêmios da Geological Society and Remote Sensing and 
Photogrammetry Society/Royal Society (Inglaterra), da American Association of 
Petroleum Geologists (AAPG), da SELPER nos Simpósios Brasileiros de 
Sensoriamento Remoto de 2015 e 2017.  

Coordenei e sou o professor de 2 dos 4 módulos ofertados na disciplina de pós-
graduação GA235 – Geotecnologias Aplicadas ao Estudo de Recursos Naturais - que 
é um disciplina central para os alunos que atuam na Linhas de Geotecnologias do 
IG. Coordenei, em 2018, a disciplina Seminários de Tese. 

 

ANEXO:  visto que as informações contidas no sistema RAD estão incompletas e 
contendo erros, listo, abaixo, exemplos de palestras ministradas no período: 

Palestrante convidado: The New Generation of Orbital Hyperspectral and 
Multispectral Remote Sensors and Potential Novel Insights in Geosciences. 2019. 
(Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).  SBSR

Palestrante convidado: Aeronaves Remotamente Pilotadas e Sistemas Sensores 
Aplicados à Indústria do Petróleo: Estado da Arte e Soluções em Monitoramento 
Ambiental. Congresso Petrobras de SMS 2019

Palestrante convidado: Novas Tecnologias da Estação Espacial Internacional (ISS). 
Congresso Petrobras de SMS 2019

Palestrante convidado: A Natureza Fractal de Depósitos Minerais e Implicações 
para sua Prospectividade. XVII Simpósio Nacional de Estudos Tectônicos (SNET) & 
XI Simpósio Sul-Brasileiro de Geologia. Bento Gonçalves, RS, Maio, 2019

Palestrante convidado: Application of Spectral Sensing Technologies to Ore Grade 
Control: Case Studies. GeoPub - AIG, Australian Institute of Geoscientists, Belo 
Horizonte, 17/Maio/2018 (https://www.aig.org.au/events/geopub-belo-horizonte-
brazil-may-2018/)

Palestrante Convidado: Multi-Scale Spectral Sensing Applied to Mineral and 
Hydrocarbon Exploration and Production. 49o Congresso Brasileiro de Geologia, Rio 
de Janeiro, 21/Agosto/2018. (https://www.49cbg.com.br/) (https://www.49cbg.
com.br/palestras-tematicas.php)

Palestrante convidado: Remote Sensing of Petroleum Plays. 2a. Semana de 
Geologia do Petróleo da UFRJ, UFRJ AAPG Student Chapter, Rio de Janeiro, 26
/Setembro/2018 (https://www.sympla.com.br/segep). 

Palestrante convidado: Sensoriamento Remoto Hiperespectral: Conceito e 
Aplicações em Estudos de Rochas Geradoras e Reservatórios. CENPES/Petrobrás. 23
/Novembro/2018. 

Hydrocarbon Detection Using Thermal Infrared Data: A Tool For Exploration And 
Environmental Monitoring. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou 
palestra).
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Current And Future Possibilities For Global Mapping Of Oil & Gas Resources. 2017. 
(Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

Mapeamento Remoto Global De Recursos Energéticos: Oportunidades Atuais E 
Perspectivas Futuras. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

Spectral Sensing Technologies Applied To Onshore Hydrocarbon Exploration. 2016. 
(Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

Global Hydrocarbon Exploration And Monitoring: Current Possibilities And 
Projections For The Near Future And Beyond. 2016. (Apresentação de Trabalho
/Conferência ou palestra).

Produção De Artigos Científicos Na Área De Geociências E Sua Importância Na 
Carreira Do Geocientista. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou 
palestra).

 

A Internacionalização Da Produção Científica. 2016. (Apresentação de Trabalho
/Conferência ou palestra).

 

Spectral Sensing Technologies In Geology. 2016. (Apresentação de Trabalho
/Conferência ou palestra).

 

Arc Spatial Data Modeler (ArcSDM): Recent Advances & Future Versions. 2016. 
(Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

 

Seepage Detection Based On Remote Sensing Models And Applications In Exposed 
And Vegetated Terrains. 2015. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

 

Remote Sensing Footprints of Macro and Microseepages in Brazilian Onshore 
Basins: Possible Vectors towards Hydrocarbon Plays. 2015. (Apresentação de 
Trabalho/Conferência ou palestra).

 

Geotechnologies applied to mineral exploration. 2015. (Apresentação de Trabalho
/Conferência ou palestra).

 

Geotechnologies and natural resources in Brazil. 2015. (Apresentação de Trabalho
/Conferência ou palestra).

 

Global Hydrocarbon Exploration And Monitoring: Current Possibilities And 
Projections For The Near Future And Beyond. 2015. (Apresentação de Trabalho
/Conferência ou palestra).
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Academia Brasileira de Ciências. Pernambuco. Outubro/2014. Planetologia 
Comparativa Utilizando Análogos Terra-Marte. Conferência. 

 

Congresso Brasileiro de Geologia. Salvador. Outubro/2014. Estado-Da-Arte Do 
Sensoriamento Remoto Aplicado À Exploração Mineral E Petrolífera. Conferência

 

SIMEXMIN/ADIMB. Ouro Preto. 2014. Estado-Da-Arte Do Sensoriamento Remoto 
Na Exploração Mineral. Conferência
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3 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU

3.1 - Participação nos cursos

3.1.1 - Lista dos cursos/disciplina para os quais o docente ministrou aulas
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG12)

3.1.2 - Lista das disciplinas/turmas ministradas no mesmo horário
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG14)

3.2 - Orientação de alunos e de trabalhos de final de curso

3.2.1 - Lista de alunos de Pós-graduação lato-sensu orientados
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG13)

3.2.2 - Lista de alunos de residência médica orientados
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PG16)

3.3 - Participação em bancas examinadoras

3.3.1 - Participação em bancas examinadoras
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PG15)

3.4 - Informações Complementares

3.4.1 - Informações Complementares

3.5 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

3.5.1 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

3.6 - Autoavaliação

3.6.1 - Autoavaliação do docente destacando sua contribuição para o bom 
andamento destas atividades.
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4 - ATIVIDADES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PRODUÇÃO ARTÍSTICA E 
CULTURAL

4.1 - Indicações de Produção

4.1.1 - Indicações de Produção - 01.01-Artigos publicados em periódicos 
especializados arbitrados de circulação internacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

POPOV, S.; SOUZA FILHO, C. R.; NOVOSELOV, A.; Evaluation of uncertainties in 
solid-aqueous-gas chemical equilibrium calculations, 06/2015, Computers & 
Geosciences, Vol. 79, pp. 118-128, Elmsford, REINO UNIDO, 2015

2015

SOUZA FILHO, Carlos R.; HUMMEL DO AMARAL, Cibele; ROBERTS, D.W.; ALMEIDA, 
Teodoro Isnard R.; SOUZA FILHO, C. R.; Mapping invasive species and spectral 
mixture relationships with neotropical woody formations in southeastern Brazil, 10
/2015, ITC Journal, Vol. 108, pp. 80-93, Amsterdam, HOLANDA, 2015

2015

NOVOSELOV, A.; SOUZA FILHO, C. R.; Potassium metasomatism of Precambrian 
paleosols, 06/2015, Precambrian Research, Vol. 262, pp. 67-83, Amsterdam, 
HOLANDA, 2015

2015

FRANCESCHINI, M.A.; DEMATTÊ, José Alexandre Melo; TERRA, Fabrício da Silva; 
VICENTE, L. E.; SOUZA FILHO, C. R.; Prediction of soil properties using imaging 
spectroscopy: Considering fractional vegetation cover to improve accuracy, 06
/2015, ITC Journal, Vol. 38, pp. 358-370, Amsterdam, HOLANDA, 2015

2015

LAMMOGLIA, T.; SOUZA FILHO, C. R.; Chronology and backtracking of oil slick 
trajectory to source in offshore environments using ultraspectral to multispectral 
remotely sensed data, 07/2015, ITC Journal, Vol. 39, pp. 113-119, Amsterdam, 
HOLANDA, 2015

2015

VASQUES, G. M.; DEMATTÊ, José Alexandre Melo; ROSSEL, R.E.V.; LOPEZ, L.M; 
TERRA, Fabrício da Silva; RIZZO, R. B.; SOUZA FILHO, C. R.; Integrating geospatial 
and multi-depth laboratory spectral data for mapping soil classes in a geologically 
complex area in southeastern Brazil, 07/2015, European Journal of Neuroscience 
(Print), Vol. 66, Fac. 4, pp. 767-779, Oxford, REINO UNIDO, 2015

2015

ASADZADEH, S.; SOUZA FILHO, C. R.; A review on spectral processing methods for 
geological remote sensing, 05/2016, ITC Journal, Vol. 47, pp. 69-90, Amsterdam, 
HOLANDA, 2016

2016

SOUZA FILHO, C. R.; SABATINO, GIOVANNI; MURPHY, S. W.; WRIGHT, Robin 
Michel; PABÓN, R. E. C.; HOTMAP: Global hot target detection at moderate spatial 
resolution, 05/2016, Remote Sensing of Environment, Vol. 177, pp. 78-88, New 
York, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 2016

2016

ASADZADEH, S.; SOUZA FILHO, C. R.; Investigating the capability of WorldView-3 
superspectral data for direct hydrocarbon detection, 02/2016, Remote Sensing of 
Environment, Vol. 173, pp. 162-173, New York, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 
2016

2016

FERREIRA, MATHEUS PINHEIRO; ZORTEA, MACIEL; ZANOTTA, DANIEL CAPELLA; 
SHIMABUKURO, Yosio; SOUZA FILHO, C. R.; Mapping tree species in tropical 
seasonal semi-deciduous forests with hyperspectral and multispectral data, 06
/2016, Remote Sensing of Environment, Vol. 179, pp. 66-78, New York, ESTADOS 
UNIDOS DA AMERICA, 2016

2016

SILVA, D.; LANA, Cristiano de Carvalho; SOUZA FILHO, C. R.; Petrographic and 
geochemical characterization of the granitic rocks of the Araguainha impact crater, 
Brazil, 03/2016, Meteoritics & Planetary Science, Vol. 51, Fac. 3, pp. 443-467, 
Arizona, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 2016

2016
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SOUZA FILHO, C. R.; PABÓN, R. E. C.; Spectroscopic characterization of red latosols 
contaminated by petroleum-hydrocarbon and empirical model to estimate pollutant 
content and type, 03/2016, Remote Sensing of Environment, Vol. 175, pp. 323-336, 
New York, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 2016

2016

SCAFUTTO, R. P. M.; SOUZA FILHO, C. R.; Quantitative characterization of crude 
oils and fuels in mineral substrates using reflectance spectroscopy: Implications for 
remote sensing, 08/2016, ITC Journal, Vol. 50, pp. 221-242, Amsterdam, 
HOLANDA, 2016

2016

LIESENBERG, V.; SOUZA FILHO, C. R.; GLOAGUEN, RICHARD; Evaluating Moisture 
and Geometry Effects on L-Band SAR Classification Performance Over a Tropical 
Rain Forest Environment, 12/2016, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth 
Observations and Remote Sensing, Vol. 9, Fac. 12, pp. 5357-5368, Piscataway, NJ, 
ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 2016

2016

SOUZA FILHO, C. R.; ASADZADEH, S.; Iterative Curve Fitting: A Robust Technique 
to Estimate the Wavelength Position and Depth of Absorption Features From 
Spectral Data, 10/2016, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 
54, Fac. 10, pp. 5964-5974, Piscataway, NJ, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 2016

2016

SCAFUTTO, R. P. M.; SOUZA FILHO, C. R.; RIVARD, Benoit; Characterization of 
mineral substrates impregnated with crude oils using proximal infrared 
hyperspectral imaging., 10/2016, Remote Sensing of Environment, Vol. 179, pp. 
116-130, New York, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 2016

2016

SOUZA FILHO, C. R.; SALLES, R. R.; CUDAHY, Thomas; VICENTE, L. E.; MONTEIRO, 
L. V. S.; Hyperspectral remote sensing applied to uranium exploration: A case study 
at the Mary Kathleen metamorphic-hydrothermal U-REE deposit, NW, Queensland, 
Australia., 10/2016, Journal of Geochemical Exploration, Vol. 168, pp. 1-15, 
Amsterdam, HOLANDA, 2016

2016

SALLES, R. R.; SOUZA FILHO, C. R.; CUDAHY, Thomas; ; MONTEIRO, L. V. S.; 
Hyperspectral remote sensing applied to uranium exploration: A case study at the 
Mary Kathleen metamorphic-hydrothermal U-REE deposit, NW, Queensland, 
Australia, 08/2017, Journal of Geochemical Exploration, Vol. 179, pp. 36-50, 
Amsterdam, HOLANDA, 2017

2017

ASADZADEH, S.; SOUZA FILHO, C. R.; Spectral remote sensing for onshore 
seepage characterization: A critical overview, 01/2017, Earth Science Reviews, Vol. 
168, pp. 48-72, Orlando, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 2017

2017

SOUZA FILHO, C. R.; MARTIM, P. M. H.; CARRANZA, EMMANUEL JOHN M.; Spatial 
analysis of mineral deposit distribution: A review of methods and implications for 
structural controls on iron oxide-copper-gold mineralization in Carajás, Brazil, 01
/2017, Ore Geology Reviews, Vol. 81, pp. 230-244, Amsterdam, HOLANDA, 2017

2017

SCAFUTTO, R. P. M.; SOUZA FILHO, C. R.; DE OLIVEIRA, Wilson Jose; 
Hyperspectral remote sensing detection of petroleum hydrocarbons in mixtures with 
mineral substrates: Implications for onshore exploration and monitoring, 01/2017, 
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 128, pp. 146-157, 
Amsterdan, HOLANDA, 2017

2017

SCAFUTTO, R. P. M.; SOUZA FILHO, C. R.; RILEY, DEAN N; DE OLIVEIRA, Wilson 
Jose; Evaluation of thermal infrared hyperspectral imagery for the detection of 
onshore methane plumes: Significance for hydrocarbon exploration and monitoring, 
01/2017, ITC Journal, Vol. 63, pp. 1-12, Amsterdam, HOLANDA, 2017

2017

NOVOSELOV, A.; SILVA, D.; SCHNEIDER, J.; ABREVAYA, XIMENA CELESTE; 
CHAFFIN, MICHAEL S.; SERRANO, Paloma; NAVARRO, Margareth Sugano; CONTI, 
Maria Josiane; SOUZA FILHO, C. R.; Geochemical constraints on the Hadean 
environment from mineral fingerprints of prokaryotes, 01/2017, Scientific Reports, 
Vol. 7, Fac. 1, pp. 176-187, Londres, REINO UNIDO, 2017

2017

BISHOP, C.E.; RIVARD, B.; SOUZA FILHO, C. R.; MEER, Freek vand der; RIVARD, 
Benoit; MEER, Freek van der; Geological remote sensing, 01/2017, ITC Journal, Vol. 
63, pp. 1-8, Amsterdam, HOLANDA, 2017

2017
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FERREIRA, MATHEUS PINHEIRO; FÉRET, Jean-Baptiste; GRAU, Eloi; GASTELLU-
ETCHEGORRY, Jean-Philippe; SHIMABUKURO, Yosio; SOUZA FILHO, C. R.; HUMMEL 
DO AMARAL, Cibele; Retrieving structural and chemical properties of individual tree 
crowns in a highly diverse tropical forest with 3D radiative transfer modeling and 
imaging spectroscopy, 01/2018, Remote Sensing of Environment, Vol. 211, pp. 276-
291, New York, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 2018

2018

PABÓN, R. E. C.; SOUZA FILHO, C. R.; DE OLIVEIRA, Wilson Jose; Reflectance and 
imaging spectroscopy applied to detection of petroleum hydrocarbon pollution in 
bare soils, 01/2018, Science of the Total Environment, Vol. 645, pp. 1-11, 
Amsterdam, HOLANDA, 2018

2018

BISHOP, C.E.; RIVARD, B.; SOUZA FILHO, C. R.; MEER, Freek vand der; Geological 
remote sensing, 01/2018, ITC Journal, Vol. 64, pp. 267-274, Amsterdam, 
HOLANDA, 2018

2018

SCAFUTTO, R. P. M.; SOUZA FILHO, C. R.; RILEY, DEAN N; DE OLIVEIRA, Wilson 
Jose; Evaluation of thermal infrared hyperspectral imagery for the detection of 
onshore methane plumes: Significance for hydrocarbon exploration and monitoring, 
01/2018, ITC Journal, Vol. 64, pp. 311-325, Amsterdam, HOLANDA, 2018

2018

SCAFUTTO, R. P. M.; SOUZA FILHO, C. R.; Detection of Methane Plumes Using 
Airborne Midwave Infrared (3-5 µm) Hyperspectral Data, 01/2018, Remote Sensing 
of Environment, Vol. 10, Fac. 8, pp. 1237-1252, New York, ESTADOS UNIDOS DA 
AMERICA, 2018

2018

HUMMEL DO AMARAL, Cibele; ALMEIDA, Teodoro Isnard R.; SOUZA FILHO, C. R.; 
ROBERTS, D.W.; FRASER, S.J.; ALVES, Marcos Nopper; BOTELHO, Moreno; 
Characterization of indicator tree species in neotropical environments and 
implications for geological mapping, 01/2018, Remote Sensing of Environment, Vol. 
216, pp. 385-400, New York, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 2018

2018

GIACOMELLI, Serena; SOUZA FILHO, C. R.; ROSSI, V.; AMOROSI, ALESSANDRO; 
LUIGI, Bruno; CAMPO, Bruno; CIAMPALINI, Andrea; CIVA, Andrea; HONG, Wan; 
SGAVETTI, Maria; A mid-late Holocene tidally-influenced drainage system revealed 
by integrated remote sensing, sedimentological and stratigraphic data, 01/2018, 
Geomorphology (Amsterdam), Vol. 318, pp. 421-436, Amsterdam, HOLANDA, 2018

2018

MARTIM, P. M. H.; CARRANZA, EMMANUEL JOHN M.; SOUZA FILHO, C. R.; The 
Fractal Nature of Structural Controls on Ore Formation: The Case of the Iron Oxide 
Copper-Gold Deposits in the Carajás Mineral Province, Brazilian Amazon, 01/2018, 
Economic Geology and the Bulletin of the Society of Economic Geologists, Vol. 113, 
Fac. 7, pp. 1499-1524, New Haven, Connecticut, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 
2018

2018

WAGNER, Fabien; ARAGÃO, Luiz; FERREIRA, MATHEUS PINHEIRO; A.C. SANCHEZ,; 
HIRYE, MAYUMI C.M.; ZORTEA, MACIEL; GLOOR, EMANUEL; PHILLIPS, O.L.; SOUZA 
FILHO, C. R.; SHIMABUKURO, Yosio; Individual tree crown delineation in a highly 
diverse tropical forest using very high resolution satellite images, 01/2018, ISPRS 
Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 145, pp. 362-377, 
Amsterdan, HOLANDA, 2018

2018

GÜRTLER, S.; SOUZA FILHO, C. R.; SANCHES, I. A.; ALVES, Marcos Nopper; DE 
OLIVEIRA, Wilson Jose; SOUZA FILHO, C.R.; ALVES, M.N.; OLIVEIRA,, W.J.; 
Determination of changes in leaf and canopy spectra of plants grown in soils 
contaminated with petroleum hydrocarbons, 01/2018, ISPRS Journal of 
Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 146, pp. 272-288, Amsterdan, 
HOLANDA, 2018

2018

PABÓN, R. E. C.; SOUZA FILHO, C. R.; DE OLIVEIRA, Wilson Jose; Reflectance and 
imaging spectroscopy applied to detection of petroleum hydrocarbon pollution in 
bare soils, 02/2019, Science of the Total Environment, Vol. 649, pp. 1224-1236, 
Amsterdam, HOLANDA, 2019

2019

Fls. 216 
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SCAFUTTO, R. P. M.; SOUZA FILHO, C. R.; Detection of heavy hydrocarbon plumes 
(Ethane, propane and Butane) using airborne longwave (7.6-13.5-m) infrared 
hyperspectral data, 01/2019, Fuel (Guildford), Vol. 242, pp. 863-870, Oxford, 
REINO UNIDO, 2019

2019

FERREIRA, MATHEUS PINHEIRO; WAGNER, Fabien; ARAGÃO, Luiz; SHIMABUKURO, 
Yosio; SOUZA FILHO, C. R.; Tree species classification in tropical forests using 
visible to shortwave infrared WorldView-3 images and texture analysis, 01/2019, 
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 149, pp. 119-131, 
Amsterdan, HOLANDA, 2019

2019

MOTTA, J. G.; SOUZA FILHO, C. R.; CARRANZA, EMMANUEL JOHN M.; 
BRAITENBERG, C; DE SOUZA FILHO, C.R.; Archean crust and metallogenic zones in 
the Amazonian Craton sensed by satellite gravity data, 01/2019, Scientific Reports, 
Vol. 9, Fac. 1, pp. 99-2575, Londres, REINO UNIDO, 2019

2019

SOUZA FILHO, C. R.; CARVALHO, P. P. P.; ÁREAS PARA PROSPECÇÃO MINERAL NA 
AMAZÔNIA SÃO MAIS AMPLAS DO QUE SE IMAGINA, INDICA PESQUISA DA 
UNICAMP, 01/2019, Anais da Academia Brasileira de Ciências (Impresso), Vol. 1, 
pp. 1-1, Rio de Janeiro, RJ, BRASIL, 2019

2019

ONG, C. N.; THOMPSON, D R; CARRÈRE, V; CHABRILLAT, S; CLARK, R.E.H.; 
HOEFEN, T; KOKALY, RAYMOND FLOYD; MARION, R; SOUZA FILHO, C. R.; SWAYZE, 
G; SOUZA FILHO, C.R.; Imaging Spectroscopy for the Detection, Assessment and 
Monitoring of Natural and Anthropogenic Hazards, 01/2019, Surveys in Geophysics, 
Vol. 33, Fac. 6, pp. 3387-3417, Dordrecht, HOLANDA, 2019

2019

CARRANZA, EMMANUEL JOHN M.; SOUZA FILHO, C. R.; MARTIM, P. M. H.; 
NAGAYOSHI, KATSUTA; SHIMIZU, ICHIKO; Macro-scale ore-controlling faults 
revealed by micro-geochemical anomalies, 01/2019, Scientific Reports, Vol. 9, Fac. 
1, pp. 111-4420, Londres, REINO UNIDO, 2019

2019

NALETO, J. L. C.; PERROTTA, M. M.; COSTA, F. G.; SOUZA FILHO, C. R.; Point and 
imaging spectroscopy investigations on the Pedra Branca orogenic gold deposit, 
Troia Massif, Northeast Brazil: Implications for mineral exploration in amphibolite 
metamorphic-grade terrains, 01/2019, Ore Geology Reviews, Vol. 107, pp. 283-
309, Amsterdam, HOLANDA, 2019

2019

MOTTA, J. G.; BETTS, P G; SOUZA FILHO, C. R.; THIEL, S; CURTIS, S; ARMIT, R J; 
Proxies for basement structure and its implications for Mesoproterozoic metallogenic 
provinces in the Gawler Craton, 01/2019, Journal of Geophysical Research: Solid 
Earth, Vol. 172, Fac. 1-2, pp. 132-178, Hoboken, NJ, ESTADOS UNIDOS DA 
AMERICA, 2019

2019

COIMBRA, K. T. O.; ALCÂNTARA, E.F.C.; SOUZA FILHO, C. R.; An assessment of 
natural and manmade hazard effects on the underwater light field of the Rio Doce 
River continental shelf, 01/2019, Science of the Total Environment, Vol. 685, pp. 
1087-1096, Amsterdam, HOLANDA, 2019

2019

PABÓN, R. E. C.; SOUZA FILHO, C. R.; Crude oil spectral signatures and empirical 
models to derive API gravity, 02/2019, Fuel (Guildford), Vol. 237, pp. 1119-1131, 
Oxford, REINO UNIDO, 2019

2019

Fonte: SIPEX (PQ01)

Comentários

Os dados corretos dos artigos internacionais publicados entre 2014-
2019 constam do meu CV Lattes (http://lattes.cnpq.br
/7835009769826262). Há problemas na lista acima fornecida pelo 
sistema da Reitoria. Abaixo, os dados corretos: 

Artigos INTERNACIONAIS 2014-2019: 44 

ASADZADEH, SAEID ; Souza Filho, Carlos Roberto de ; NANNI, 

MARCOS R. ; BATEZELLI, ALESSANDRO . Multi-scale mapping of oil-

Fls. 217 



Relatório de Atividades Docente 49/117 04/12/2019 13:16

MARCOS R. ; BATEZELLI, ALESSANDRO . Multi-scale mapping of oil-
sands in Anhembi (Brazil) using imaging spectroscopy. International 
Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation , v. 82, p. 
101894, 2019. 
PABÓN, R. E. C.; SOUZA FILHO, C. R.; DE OLIVEIRA, Wilson Jose; 
Reflectance and imaging spectroscopy applied to detection of 
petroleum hydrocarbon pollution in bare soils, 02/2019, Science of 
the Total Environment, Vol. 649, pp.1224-1236, Amsterdam, 
HOLANDA, 2019 

PABÓN, R. E. C.; SOUZA FILHO, C. R.; Crude oil spectral signatures 
and empirical models to derive API gravity, 02/2019, Fuel 
(Guildford), Vol. 237, pp.1119-1131, Oxford, REINO UNIDO, 2019 

SCAFUTTO, R. P. M.; SOUZA FILHO, C. R.; Detection of heavy 
hydrocarbon plumes (Ethane, propane and Butane) using airborne 
longwave (7.6-13.5-m) infrared hyperspectral data, 01/2019, Fuel 
(Guildford), Vol. 242, pp.863-870, Oxford, REINO UNIDO, 2019 

FERREIRA, MATHEUS PINHEIRO; WAGNER, Fabien; ARAGÃO, Luiz; 
SHIMABUKURO, Yosio; SOUZA FILHO, C. R.; Tree species 
classification in tropical forests using visible to shortwave infrared 
WorldView-3 images and texture analysis, 01/2019, ISPRS Journal of 
Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 149, pp.119-131, 
Amsterdan, HOLANDA, 2019 

MOTTA, J. G.; SOUZA FILHO, C. R.; CARRANZA, EMMANUEL JOHN 
M.; BRAITENBERG, C; DE SOUZA FILHO, C.R.; Archean crust and 
metallogenic zones in the Amazonian Craton sensed by satellite 
gravity data, 01/2019, Scientific Reports, Vol. 9, Fac. 1, pp.99-2575, 
Londres, REINO UNIDO, 2019 

ONG, C. N.; THOMPSON, D R; CARRÈRE, V; CHABRILLAT, S; CLARK, 
R.E.H.; HOEFEN, T; KOKALY, RAYMOND FLOYD; MARION, R; SOUZA 
FILHO, C. R.; SWAYZE, G; SOUZA FILHO, C.R.; Imaging 
Spectroscopy for the Detection, Assessment and Monitoring of 
Natural and Anthropogenic Hazards, 01/2019, Surveys in 
Geophysics, Vol. 33, Fac. 6, pp.3387-3417, Dordrecht, HOLANDA, 
2019 

CARRANZA, EMMANUEL JOHN M.; SOUZA FILHO, C. R.; MARTIM, P. 
M. H.; NAGAYOSHI, KATSUTA; SHIMIZU, ICHIKO; Macro-scale ore-
controlling faults revealed by micro-geochemical anomalies, 01
/2019, Scientific Reports, Vol. 9, Fac. 1, pp.111-4420, Londres, 
REINO UNIDO, 2019 

NALETO, J. L. C.; PERROTTA, M. M.; COSTA, F. G.; SOUZA FILHO, C. 
R.; Point and imaging spectroscopy investigations on the Pedra 
Branca orogenic gold deposit, Troia Massif, Northeast Brazil: 
Implications for mineral exploration in amphibolite metamorphic-
grade terrains, 01/2019, Ore Geology Reviews, Vol. 107, pp.283-
309, Amsterdam, HOLANDA, 2019 

MOTTA, J. G.; BETTS, P G; SOUZA FILHO, C. R.; THIEL, S; CURTIS, 
S; ARMIT, R J; Proxies for basement structure and its implications 
for Mesoproterozoic metallogenic provinces in the Gawler Craton, 01
/2019, Journal of Geophysical Research: Solid Earth, Vol. 172, Fac. 
1-2, pp.132-178, Hoboken, NJ, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 
2019

COIMBRA, K. T. O.; ALCÂNTARA, E.F.C.; SOUZA FILHO, C. R.; An 
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COIMBRA, K. T. O.; ALCÂNTARA, E.F.C.; SOUZA FILHO, C. R.; An 
assessment of natural and manmade hazard effects on the 
underwater light field of the Rio Doce River continental shelf, 01
/2019, Science of the Total Environment, Vol. 685, pp.1087-1096, 
Amsterdam, HOLANDA, 2019 

GIACOMELLI, Serena; SOUZA FILHO, C. R.; ROSSI, V.; AMOROSI, 
ALESSANDRO; LUIGI, Bruno; CAMPO, Bruno; CIAMPALINI, Andrea; 
CIVA, Andrea; HONG, Wan; SGAVETTI, Maria; A mid-late Holocene 
tidally-influenced drainage system revealed by integrated remote 
sensing, sedimentological and stratigraphic data, 10/2018, 
Geomorphology (Amsterdam), Vol. 318, pp.421-436, Amsterdam, 
HOLANDA, 2018 

HUMMEL DO AMARAL, Cibele; ALMEIDA, Teodoro Isnard R.; SOUZA 
FILHO, C. R.; ROBERTS, D.W.; FRASER, S.J.; ALVES, Marcos 
Nopper; BOTELHO, Moreno; Characterization of indicator tree 
species in neotropical environments and implications for geological 
mapping, 01/2018, Remote Sensing of Environment, Vol. 216, pp.
385-400, New York, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 2018 

SCAFUTTO, R. P. M.; SOUZA FILHO, C. R.; Detection of Methane 
Plumes Using Airborne Midwave Infrared (3-5 µm) Hyperspectral 
Data, 01/2018, Remote Sensing of Environment, Vol. 10, Fac. 8, pp.
1237-1252, New York, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 2018 

SCAFUTTO, R. P. M.; SOUZA FILHO, C. R.; RILEY, DEAN N; DE 
OLIVEIRA, Wilson Jose; Evaluation of thermal infrared hyperspectral 
imagery for the detection of onshore methane plumes: Significance 
for hydrocarbon exploration and monitoring, 01/2018, ITC Journal, 
Vol. 64, pp.311-325, Amsterdam, HOLANDA, 2018 

BISHOP, C.E.; RIVARD, B.; SOUZA FILHO, C. R.; MEER, Freek vand 
der; Geological remote sensing, 01/2018, ITC Journal, Vol. 64, pp.
267-274, Amsterdam, HOLANDA, 2018 

FERREIRA, MATHEUS PINHEIRO; FÉRET, Jean-Baptiste; GRAU, Eloi; 
GASTELLU-ETCHEGORRY, Jean-Philippe; SHIMABUKURO, Yosio; 
SOUZA FILHO, C. R.; HUMMEL DO AMARAL, Cibele; Retrieving 
structural and chemical properties of individual tree crowns in a 
highly diverse tropical forest with 3D radiative transfer modeling and 
imaging spectroscopy, 01/2018, Remote Sensing of Environment, 
Vol. 211, pp.276-291, New York, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 
2018 

GÜRTLER, S.; SOUZA FILHO, C. R.; SANCHES, I. A.; ALVES, Marcos 
Nopper; DE OLIVEIRA, Wilson Jose; SOUZA FILHO, C.R.; ALVES, M.
N.; OLIVEIRA,, W.J.; Determination of changes in leaf and canopy 
spectra of plants grown in soils contaminated with petroleum 
hydrocarbons, 01/2018, ISPRS Journal of Photogrammetry and 
Remote Sensing, Vol. 146, pp.272-288, Amsterdan, HOLANDA, 2018 

WAGNER, Fabien; ARAGÃO, Luiz; FERREIRA, MATHEUS PINHEIRO; A.
C. SANCHEZ, ; HIRYE, MAYUMI C.M.; ZORTEA, MACIEL; GLOOR, 
EMANUEL; PHILLIPS, O.L.; SOUZA FILHO, C. R.; SHIMABUKURO, 
Yosio; Individual tree crown delineation in a highly diverse tropical 
forest using very high resolution satellite images, 11/2018, ISPRS 
Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 145, pp.362-
377, Amsterdan, HOLANDA, 2018 

MARTIM, P. M. H.; CARRANZA, EMMANUEL JOHN M.; SOUZA FILHO, 
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MARTIM, P. M. H.; CARRANZA, EMMANUEL JOHN M.; SOUZA FILHO, 
C. R.; The Fractal Nature of Structural Controls on Ore Formation: 
The Case of the Iron Oxide Copper-Gold Deposits in the Carajás 
Mineral Province, Brazilian Amazon, 01/2018, Economic Geology and 
the Bulletin of the Society of Economic Geologists, Vol. 113, Fac. 7, 
pp.1499-1524, New Haven, Connecticut, ESTADOS UNIDOS DA 
AMERICA, 2018 

SALLES, R. R.; SOUZA FILHO, C. R.; CUDAHY, Thomas; MONTEIRO, 
L. V. S.; Hyperspectral remote sensing applied to uranium 
exploration: A case study at the Mary Kathleen metamorphic-
hydrothermal U-REE deposit, NW, Queensland, Australia, 08/2017, 
Journal of Geochemical Exploration, Vol. 179, pp.36-50, Amsterdam, 
HOLANDA, 2017 

SCAFUTTO, R. P. M.; SOUZA FILHO, C. R.; DE OLIVEIRA, Wilson 
Jose; Hyperspectral remote sensing detection of petroleum 
hydrocarbons in mixtures with mineral substrates: Implications for 
onshore exploration and monitoring, 01/2017, ISPRS Journal of 
Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 128, pp.146-157, 
Amsterdan, HOLANDA, 2017 

MARTIM, P. M. H.; SOUZA FILHO, C. R.; CARRANZA, EMMANUEL 
JOHN M.; Spatial analysis of mineral deposit distribution: A review of 
methods and implications for structural controls on iron oxide-
copper-gold mineralization in Carajás, Brazil, 01/2017, Ore Geology 
Reviews, Vol. 81, pp.230-244, Amsterdam, HOLANDA, 2017 

ASADZADEH, S.; SOUZA FILHO, C. R.; Spectral remote sensing for 
onshore seepage characterization: A critical overview, 01/2017, 
Earth Science Reviews, Vol. 168, pp.48-72, Orlando, ESTADOS 
UNIDOS DA AMERICA, 2017 

NOVOSELOV, A.; SILVA, D.; SCHNEIDER, J.; ABREVAYA, XIMENA 
CELESTE; CHAFFIN, MICHAEL S.; SERRANO, Paloma; NAVARRO, 
Margareth Sugano; CONTI, Maria Josiane; SOUZA FILHO, C. R.; 
Geochemical constraints on the Hadean environment from mineral 
fingerprints of prokaryotes, 01/2017, Scientific Reports, Vol. 7, Fac. 
1, pp.176-187, Londres, REINO UNIDO, 2017 

LIESENBERG, V.; SOUZA FILHO, C. R.; GLOAGUEN, RICHARD; 
Evaluating Moisture and Geometry Effects on L-Band SAR 
Classification Performance Over a Tropical Rain Forest Environment, 
12/2016, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth 
Observations and Remote Sensing, Vol. 9, Fac. 12, pp.5357-5368, 
Piscataway, NJ, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 2016 

ASADZADEH, S.; SOUZA FILHO, C. R. Iterative Curve Fitting: A 
Robust Technique to Estimate the Wavelength Position and Depth of 
Absorption Features From Spectral Data, 10/2016, IEEE Transactions 
on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 54, Fac. 10, pp.5964-5974, 
Piscataway, NJ, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 2016 

SCAFUTTO, R. P. M.; SOUZA FILHO, C. R.; RIVARD, Benoit; 
Characterization of mineral substrates impregnated with crude oils 
using proximal infrared hyperspectral imaging., 10/2016, Remote 
Sensing of Environment, Vol. 179, pp.116-130, New York, ESTADOS 
UNIDOS DA AMERICA, 2016 

SCAFUTTO, R. P. M.; SOUZA FILHO, C. R.; Quantitative 
characterization of crude oils and fuels in mineral substrates using 
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SCAFUTTO, R. P. M.; SOUZA FILHO, C. R.; Quantitative 
characterization of crude oils and fuels in mineral substrates using 
reflectance spectroscopy: Implications for remote sensing, 08/2016, 
ITC Journal, Vol. 50, pp.221-242, Amsterdam, HOLANDA, 2016 

FERREIRA, MATHEUS PINHEIRO; ZORTEA, MACIEL; ZANOTTA, 
DANIEL CAPELLA; SHIMABUKURO, Yosio; SOUZA FILHO, C. R.; 
Mapping tree species in tropical seasonal semi-deciduous forests 
with hyperspectral and multispectral data, 06/2016, Remote Sensing 
of Environment, Vol. 179, pp.66-78, New York, ESTADOS UNIDOS 
DA AMERICA, 2016 

ASADZADEH, S.; SOUZA FILHO, C. R.; A review on spectral 
processing methods for geological remote sensing, 05/2016, ITC 
Journal, Vol. 47, pp.69-90, Amsterdam, HOLANDA, 2016 

MURPHY, S. W.; SOUZA FILHO, C. R.; SABATINO, GIOVANNI; 
WRIGHT, Robin Michel; PABÓN, R. E. C.; HOTMAP: Global hot target 
detection at moderate spatial resolution, 05/2016, Remote Sensing 
of Environment, Vol. 177, pp.78-88, New York, ESTADOS UNIDOS 
DA AMERICA, 2016 

SILVA, D.; LANA, Cristiano de Carvalho; SOUZA FILHO, C. R.; 
Petrographic and geochemical characterization of the granitic rocks 
of the Araguainha impact crater, Brazil, 03/2016, Meteoritics & 
Planetary Science, Vol. 51, Fac. 3, pp.443-467, Arizona, ESTADOS 
UNIDOS DA AMERICA, 2016 

PABÓN, R. E. C.; SOUZA FILHO, C. R.; Spectroscopic 
characterization of red latosols contaminated by petroleum-
hydrocarbon and empirical model to estimate pollutant content and 
type, 03/2016, Remote Sensing of Environment, Vol. 175, pp.323-
336, New York, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 2016 

ASADZADEH, S.; SOUZA FILHO, C. R.; Investigating the capability of 
WorldView-3 superspectral data for direct hydrocarbon detection, 02
/2016, Remote Sensing of Environment, Vol. 173, pp.162-173, New 
York, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 2016

HUMMEL DO AMARAL, Cibele; SOUZA FILHO, Carlos R.;; ROBERTS, 
D.W.; ALMEIDA, Teodoro Isnard R.; SOUZA FILHO, C. R.; Mapping 
invasive species and spectral mixture relationships with neotropical 
woody formations in southeastern Brazil, 10/2015, ITC Journal, Vol. 
108, pp.80-93, Amsterdam, HOLANDA, 2015 

VASQUES, G. M.; DEMATTÊ, José Alexandre Melo; ROSSEL, R.E.V.; 
LOPEZ, L.M; TERRA, Fabrício da Silva; RIZZO, R. B.; SOUZA FILHO, 
C. R.; Integrating geospatial and multi-depth laboratory spectral 
data for mapping soil classes in a geologically complex area in 
southeastern Brazil, 07/2015, European Journal of Neuroscience 
(Print), Vol. 66, Fac. 4, pp.767-779, Oxford, REINO UNIDO, 2015 

LAMMOGLIA, T.; SOUZA FILHO, C. R.; Chronology and backtracking 
of oil slick trajectory to source in offshore environments using 
ultraspectral to multispectral remotely sensed data, 07/2015, ITC 
Journal, Vol. 39, pp.113-119, Amsterdam, HOLANDA, 2015 

NOVOSELOV, A.; POPOV, S.; SOUZA FILHO, C. R.; Evaluation of 
uncertainties in solid-aqueous-gas chemical equilibrium calculations, 
06/2015, Computers & Geosciences, Vol. 79, pp.118-128, Elmsford, 
REINO UNIDO, 2015 
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REINO UNIDO, 2015 

NOVOSELOV, A.; SOUZA FILHO, C. R.; Potassium metasomatism of 
Precambrian paleosols, 06/2015, Precambrian Research, Vol. 262, 
pp.67-83, Amsterdam, HOLANDA, 2015 

FRANCESCHINI, M.A.; DEMATTÊ, José Alexandre Melo; TERRA, 
Fabrício da Silva; VICENTE, L. E.; SOUZA FILHO, C. R.; Prediction of 
soil properties using imaging spectroscopy: Considering fractional 
vegetation cover to improve accuracy, 06/2015, ITC Journal, Vol. 
38, pp.358-370, Amsterdam, HOLANDA, 2015 

ALFIMOVA, N. ; SOUZA FILHO, C. R. ; NOVOSELOV, A. ; 
MATRENICHEV, V. A. . Conditions of subaerial weathering of basalts 
in the Neoarchean and Paleoproterozoic. Precambrian Research , v. 
241, p. 1-16, 2014. 

Murphy, Samuel William ; Oppenheimer, Clive ; DE SOUZA FILHO, 
CARLOS ROBERTO . Calculating radiant flux from thermally mixed 
pixels using a spectral library. Remote Sensing of Environment , v. 
142, p. 83-94, 2014. 

SANCHES, IEDA DELARCO ; SOUZA FILHO, CARLOS ROBERTO ; 
KOKALY, RAYMOND FLOYD . Spectroscopic remote sensing of plant 
stress at leaf and canopy levels using the chlorophyll 680nm 
absorption feature with continuum removal. ISPRS Journal of 
Photogrammetry and Remote Sensing , v. 97, p. 111-122, 2014. 

4.1.1 - Indicações de Produção - 01.02-Artigos publicados em periódicos 
especializados arbitrados de circulação nacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

ANDRADE, L. B.; SILVA, A. M.; SOUZA FILHO, C. R.; Nickel prospective modelling 
using fuzzy logic on nova Brasilândia metassedimentary belt, Rondônia, Brazil, 01
/2015, Revista Brasileira de Geofísica (Impresso), Vol. 32, pp. 419-431, Rio de 
Janeiro, RJ, BRASIL, 2015

2015

ANJOS, C.A.S.; ALMEIDA, C. M. de; LÊNIO SOARES GALVÃO,; SOUZA FILHO, C. R.; 
LACERDA, M. V. G.; PRATI, RONALDO CRISTIANO; ANÁLISE DO NÍVEL DE LEGENDA 
DE CLASSIFICAÇÃO DE AREAS URBANAS EMPREGANDO IMAGENS 
MULTIESPECTRAIS E HIPERESPECTRAIS COM OS MÉTODOS ÁRVORE DE DECISÃO 
C4.5 E FLORESTA RANDÔMICA, 01/2017, Boletim de Ciências Geodésicas 
(Impresso), Vol. 23, Fac. 2, pp. 371-388, Curitiba, PR, BRASIL, 2017

2017

SILVA, F.S.; OLIVEIRA, F. S.; SOUZA FILHO, C. R.; DISTRIBUIÇÃO E CONTEXTO 
GEOLÓGICO-GEOMORFOLÓGICO DA BAUXITA NA REGIÃO DE ESPERA FELIZ, SUL 
DA SERRA DO CAPARAÓ, MG/ES, 01/2019, Revista Brasileira de Geomorfologia, Vol. 
20, Fac. 3, pp. 457-473, SP, BRASIL, 2019

2019

Fonte: SIPEX (PQ01)

Comentários
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Os dados corretos dos artigos nacionais publicados entre 2014-2019 
constam do meu CV Lattes (http://lattes.cnpq.br
/7835009769826262). Há problemas na lista acima fornecida pelo 
sistema da Reitoria. Abaixo, os dados corretos: 

Artigos NACIONAIS 2014-2019: 5 

1) SILVA, F.S.; OLIVEIRA, F. S.; SOUZA FILHO, C. R.; 
DISTRIBUIÇÃO E CONTEXTO GEOLÓGICO-GEOMORFOLÓGICO DA 
BAUXITA NA REGIÃO DE ESPERA FELIZ, SUL DA SERRA DO 
CAPARAÓ, MG/ES, 01/2019, Revista Brasileira de Geomorfologia, 
Vol. 20, Fac. 3, pp.457-473, SP, BRASIL, 2019 

2) ANJOS, C.A.S.; ALMEIDA, C. M. de; LÊNIO SOARES GALVÃO, ; 
SOUZA FILHO, C. R.; LACERDA, M. V. G.; PRATI, RONALDO 
CRISTIANO; ANÁLISE DO NÍVEL DE LEGENDA DE CLASSIFICAÇÃO 
DE AREAS URBANAS EMPREGANDO IMAGENS MULTIESPECTRAIS E 
HIPERESPECTRAIS COM OS MÉTODOS ÁRVORE DE DECISÃO C4.5 E 
FLORESTA RANDÔMICA, 01/2017, Boletim de Ciências Geodésicas 
(Impresso), Vol. 23, Fac. 2, pp.371-388, Curitiba, PR, BRASIL, 2017 

3) ANDRADE, L. B.; SILVA, A. M.; SOUZA FILHO, C. R.; Nickel 
prospective modelling using fuzzy logic on nova Brasilândia 
metassedimentary belt, Rondônia, Brazil, 01/2015, Revista Brasileira 
de Geofísica (Impresso), Vol. 32, pp.419-431, Rio de Janeiro, RJ, 
BRASIL, 2015 

4) HUHN, S. R. B. ; SOUSA, M. J. ; SOUZA FILHO, C. R. ; 
MONTEIRO, L. V. S. . Geology of the Riacho do Pontal iron oxide 
copper-gold (IOCG) prospect, Bahia, Brazil: hydrothermal alteration 
approached via hierarchical cluster analysis. Brazilian Journal of 
Geology , v. 44, p. 309-324, 2014. 

5) LAMMOGLIA, T. ; SOUZA FILHO, C. R. ; OLIVEIRA, J. K. . 
Lithofacies Recognition Based On Fuzzy Logic And Neural Networks: 
A Methodological Comparison. Revista Brasileira de Geofísica 
(Impresso), v. 32, p. 85-95, 2014. 

4.1.1 - Indicações de Produção - 02.01-Trabalhos Completos publicados em 
anais de congresso Internacional
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Descrição/Autores Ano da 
produção

SOUZA FILHO, C. R.; MAGALHÃES, L. A.; LAMMOGLIA, T.; DE OLIVEIRA, Wilson 
Jose; Seepage Detection Based On Remote Sensing Models And Applications In 
Exposed And Vegetated Terrains, 01/2015, Científico Internacional, IGARSS 2015, 
pp.1-4, Milão, ITALIA, 2015

2015

PABÓN, R. E. C.; SOUZA FILHO, C. R.; Reflectance Spectroscopy To Monitor 
Petroleum Hydrocarbon Leaks In Red Latosols, 01/2015, Científico Internacional, 
IGARSS 2015, pp.1-4, Milão, ITALIA, 2015

2015

NALETO, J. L. C.; PERROTA, M. M.; SOUZA FILHO, C. R.; Estudo de assinaturas de 
reflectância de amostras de rocha do depósito de Au de Pedra Branca, região da 
Serra das Pipocas, CE, 01/2017, Científico Internacional, XVIII Simpósio Brasileiro 
de Sensoriamento Remoto, Vol. 1, pp.7316-7322, Santos, SP, BRASIL, 2017

2017

GÜRTLER, S.; SOUZA FILHO, C. R.; Avaliação do WorldView-3 e de sensores a 
bordo de VANTs para detecção indireta de estresse em vegetação, 01/2017, 
Científico Internacional, XVIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Vol. 1, 
pp.7519-7526, Santos, SP, BRASIL, 2017

2017

SCAFU, Rebecca Del Papa Moreira; SOUZA FILHO, C. R.; Avaliação da aplicação da 
transformação wavelet e análise de componentes independentes em imagens 
hiperespectrais no LWIR para a detecção de plumas de metano em regiões 
continentais, 01/2017, Científico Internacional, XVIII Simpósio Brasileiro de 
Sensoriamento Remoto, Vol. 1, pp.7643-7650, Santos, SP, BRASIL, 2017

2017

ASADZADEH, S.; SOUZA FILHO, C. R.; A new insight into microseepage model 
using detailed spectroscopy: a case study from Qom area, Iran, 01/2017, Científico 
Internacional, XVIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Vol. 1, pp.6596-
6601, Santos, SP, BRASIL, 2017

2017

MAGALHÃES, L. A.; SOUZA FILHO, C. R.; SANCHES, I. A.; Forma e ocorrência dos 
escapes gasosos no Remanso do Fogo/Bacia do São Francisco: uma análise a partir 
de dados multifontes de alta resolução espacial e espectral, 01/2017, Científico 
Internacional, XVIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Vol. 1, pp.6733-
6740, Santos, SP, BRASIL, 2017

2017

GIACOMELLI, Serena; SOUZA FILHO, C. R.; Integrating Remote Sensing And 
Subsurface Geological Data To Characterize A Tidally¬influenced Paleodrainage 
From The Mid¬late Holocene Succession Of The Po Delta Plain, Italy, 01/2017, 
Científico Internacional, EGU General Assembly 2017, pp.1-4, Vienna, AUSTRIA, 
2017

2017

COSTA, M. A. C.; PERROTA, M. M.; SOUZA FILHO, C. R.; Resultados preliminares de 
espectroscopia de reflectância e imageamento hiperespectral na região da mina de 
scheelita de Brejuí (RN), Faixa Seridó, Província Borborema, 01/2017, Científico 
Internacional, XVIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Vol. 1, pp.5737-
5744, Santos, SP, BRASIL, 2017

2017

FERREIRA, Matheus; SHIMABUKURO, Yosio; SOUZA FILHO, C. R.; Tropical tree 
species discrimination using very high-resolution satellite images and texture 
analysis, 01/2017, Científico Internacional, XVIII Simpósio Brasileiro de 
Sensoriamento Remoto, Vol. 1, pp.546-553, Santos, SP, BRASIL, 2017

2017

PABÓN, R. E. C.; SOUZA FILHO, C. R.; MAGALHÃES, L. A.; Discriminação entre 
solos contaminados com hidrocarbonetos e vegetação em estado avançado de 
senescência através de espectroscopia de refletância, 01/2017, Científico 
Internacional, XVIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Vol. 1, pp.4925-
4932, Santos, SP, BRASIL, 2017

2017

Fonte: SIPEX (PQ01)

Comentários

Os dados corretos dos artigos publicados em anais de congresso 

Fls. 224 



Relatório de Atividades Docente 56/117 04/12/2019 13:16

Os dados corretos dos artigos publicados em anais de congresso 
Internacional entre 2014-2019 constam do meu CV Lattes 
(http://lattes.cnpq.br/7835009769826262). Há problemas na lista 
acima fornecida pelo sistema da Reitoria. Abaixo, os dados corretos: 

Trabalhos Completos publicados em anais de congresso 
Internacional no período 2014-2019: 12 

1) Scafutto, R., Souza Filho, C.R., 2019, Detection Of Methane And 
Heavy Hydrocarbon Gases In The Infrared Range Using 
Hyperspectral Airborne Remote Sensing: An Overview. In: 
Proceedings of the 2019 IEEE (IGARSS) International Geoscience 
and Remote Sensing Symposium, Yokohama, Japan, 2019, p. 1-4. 

2) Souza Filho, C.R., Asadzadeh, S., Oliveira, W.J., 2019. Remotely 
Piloted Aircraft Systems Applied To The Petroleum Industry: State Of 
The Art And Future Insights. In: Proceedings of the 2019 IEEE 
(IGARSS) International Geoscience and Remote Sensing 
Symposium, Yokohama, Japan, 2019, p. 1-4. 

3) Souza Filho, C.R., 2018. Multi-scale investigation of hydrocarbon 
plays: An assessment based on orbital multispectral, airborne and 
close-range hyperspectral data. In: Proceedings of the 2018 IEEE 
(IGARSS) International Geoscience and Remote Sensing 
Symposium, Valencia, Spain, 2018, p. 1-4. 

4) Giacomelli, S. ; Souza Filho, C. R., 2017, Integrating Remote 
Sensing And Subsurface Geological Data To Characterize A 
Tidally¬influenced Paleodrainage From The Mid¬late Holocene 
Succession Of The Po Delta Plain, Italy. In: EGU 2017, 2017, Viena. 
Proceedings of EGU. EGU, 2017, p. 1-4. 

5) Souza Filho, C. R.; Magalhães, L. A.; Lammoglia, T.; De Oliveira, 
W.J., 2015, Seepage Detection based on Remote Sensing Models 
and Applications in Exposed And Vegetated Terrains, In: Proceedings 
of the 2015 IEEE (IGARSS) International Geoscience and Remote 
Sensing Symposium, Milan, Italy, 2015, p. 1-4. 

6) Pabón, R. E. C.; Souza Filho, C. R., 2015, Reflectance 
Spectroscopy to Monitor Petroleum Hydrocarbon Leaks in Red 
Latosols, In: Proceedings of the 2015 IEEE (IGARSS) International 
Geoscience and Remote Sensing Symposium, Milan, Italy, 2015, p. 
1-4 

7) Ferreira, M. ; Zanotta, Daniel Capella ; Zortea, Maciel ; Korting, 
T. ; Fonseca, L. ; Shimabukuro, Y. E. ; Souza Filho, C. R., 2014, 
Automatic Tree Crown Delineation In Tropical Forest Using 
Hyperspectral Data. In: Proceedings of the 2014 IEEE (IGARSS) 
International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Quebec 
City, Canada, 2014 

8) Sanches, I. D. ; Souza Filho, C. R., 2014, Continuum Removal 
Analysis Of The Chlorophyll Absorption Feature To Detect Plant 
Stress Induced By Liquid Hydrocarbon Contamination. In: 
Proceedings of the 2014 IEEE (IGARSS) International Geoscience 
and Remote Sensing Symposium, Quebec City, Canada, 2014 

9) Murphy, Sam W. ; Oppenheimer, C. ; Souza Filho, C. R, 2014, 
Calculating Radiant Flux From Thermally Heterogeneous Targets. In: 
Proceedings of the 2014 IEEE (IGARSS) International Geoscience 
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Calculating Radiant Flux From Thermally Heterogeneous Targets. In: 
Proceedings of the 2014 IEEE (IGARSS) International Geoscience 
and Remote Sensing Symposium, Quebec City, Canada, 2014 

10) Souza Filho, C. R.; Asadzadeh, S., 2014,Proximal and Airborne 
Hyperspectral Signatures Of Iogc Deposits Of The Carajas Mineral 
Province. In: Proceedings of the 2014 IEEE (IGARSS) International 
Geoscience and Remote Sensing Symposium, Quebec City, Canada, 
2014 

11) Pereira, L. ; Negri, R. ; Curtarelli, M. ; Pabon, R. E. C. ; Souza 
Filho, C. R., 2014, Analysis Of The Backscatter Signal In Alos/Palsar 
Images Collected Over Offshore Environments And Their Use In Oil 
Film Detection. In: Proceedings of the 2014 IEEE (IGARSS) 
International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Quebec 
City, Canada, 2014 

12) Pabon, R. E. C. ; Souza Filho, C. R., 2014, Reflectance And 
Imaging Spectroscopy As A Tool To Monitor Hydrocarbon 
Contamination Of Bare Soils In Refineries And Along Pipelines. In: 
Proceedings of the 2014 IEEE (IGARSS) International Geoscience 
and Remote Sensing Symposium, Quebec City, Canada, 2014 

4.1.1 - Indicações de Produção - 02.02-Trabalhos Completos publicados em 
anais de congresso Nacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

ASADZADEH, S.; SOUZA FILHO, C. R.; Review and categorization of spectral 
processing methods, 01/2015, Científico Nacional, XVII Simposio Brasileiro de 
Sensoriamento Remoto, Vol. 1, pp.1247-1254, João Pessoa, PB, BRASIL, 2015

2015

FERREIRA, MATHEUS PINHEIRO; ZORTEA, MACIEL; ZANOTTA, DANIEL CAPELLA; 
SHIMABUKURO, Yosio; SOUZA FILHO, C. R.; Mapeamento de espécies arbóreas em 
floresta tropical utilizando imagens hiperespectrais, 01/2015, Científico Nacional, 
XVII Simposio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Vol. 1, pp.1224-1230, João 
Pessoa, PB, BRASIL, 2015

2015

GÜRTLER, S.; SOUZA FILHO, C. R.; SANCHES, I. A.; ALVES, Marcos Nopper; 
Detecção de estresse por hidrocarbonetos em culturas agrícolas a partir de índices 
de vegetação de banda estreita, 01/2015, Científico Nacional, XVII Simposio 
Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Vol. 1, pp.6475-6482, João Pessoa, PB, 
BRASIL, 2015

2015

HUMMEL DO AMARAL, Cibele; ALMEIDA, Teodoro Isnard R.; SOUZA FILHO, C. R.; 
Definição e mapeamento de espécies indicadoras geobotânicas em imagens 
hiperespectrais, 01/2015, Científico Nacional, XVII Simposio Brasileiro de 
Sensoriamento Remoto, Vol. 1, pp.3588-3595, João Pessoa, PB, BRASIL, 2015

2015

CORREIA, Manoel Ricardo Dourado; NOGUEIRA, Ruth Emília; SOUZA FILHO, C. R.; 
Avaliação de diferentes técnicas de modelagem e de dados espaciais aplicadas à 
análise de suscetibilidade a deslizamentos na região do baixo vale do Itajaí?SC, 01
/2015, Científico Nacional, XVII Simposio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Vol. 
1, pp.5788-5795, João Pessoa, PB, BRASIL, 2015

2015

Fonte: SIPEX (PQ01)

Comentários

Os dados corretos dos artigos publicados em anais de congresso 
Nacional entre 2014-2019 constam do meu CV Lattes (http://lattes.
cnpq.br/7835009769826262). Há problemas na lista acima fornecida 

pelo sistema da Reitoria. Abaixo, os dados corretos: 
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pelo sistema da Reitoria. Abaixo, os dados corretos: 

Trabalhos Completos publicados em anais de congresso Nacional no 
período 2014-2019: 13 

ASADZADEH, S.; SOUZA FILHO, C. R.; A new insight into 
microseepage model using detailed spectroscopy: a case study from 
Qom area, Iran, 01/2017, Científico Internacional, XVIII Simpósio 
Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Vol. 1, pp.6596-6601, Santos, 
SP, BRASIL, 2017 

SCAFUTTO Rebecca Del Papa Moreira; SOUZA FILHO, C. R.; 
Avaliação da aplicação da transformação wavelet e análise de 
componentes independentes em imagens hiperespectrais no LWIR 
para a detecção de plumas de metano em regiões continentais, 01
/2017, Científico Internacional, XVIII Simpósio Brasileiro de 
Sensoriamento Remoto, Vol. 1, pp.7643-7650, Santos, SP, BRASIL, 
2017 

GÜRTLER, S.; SOUZA FILHO, C. R.; Avaliação do WorldView-3 e de 
sensores a bordo de VANTs para detecção indireta de estresse em 
vegetação, 01/2017, Científico Internacional, XVIII Simpósio 
Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Vol. 1, pp.7519-7526, Santos, 
SP, BRASIL, 2017 

PABÓN, R. E. C.; SOUZA FILHO, C. R.; MAGALHÃES, L. A.; 
Discriminação entre solos contaminados com hidrocarbonetos e 
vegetação em estado avançado de senescência através de 
espectroscopia de refletância, 01/2017, Científico Internacional, 
XVIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Vol. 1, pp.4925-
4932, Santos, SP, BRASIL, 2017 

NALETO, J. L. C.; PERROTA, M. M.; SOUZA FILHO, C. R.; Estudo de 
assinaturas de reflectância de amostras de rocha do depósito de Au 
de Pedra Branca, região da Serra das Pipocas, CE, 01/2017, 
Científico Internacional, XVIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento 
Remoto, Vol. 1, pp.7316-7322, Santos, SP, BRASIL, 2017 

MAGALHÃES, L. A.; SOUZA FILHO, C. R.; SANCHES, I. A.; Forma e 
ocorrência dos escapes gasosos no Remanso do Fogo/Bacia do São 
Francisco: uma análise a partir de dados multifontes de alta 
resolução espacial e espectral, 01/2017, Científico Internacional, 
XVIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Vol. 1, pp.6733-
6740, Santos, SP, BRASIL, 2017 

COSTA, M. A. C.; PERROTA, M. M.; SOUZA FILHO, C. R.; Resultados 
preliminares de espectroscopia de reflectância e imageamento 
hiperespectral na região da mina de scheelita de Brejuí (RN), Faixa 
Seridó, Província Borborema, 01/2017, Científico Internacional, 
XVIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Vol. 1, pp.5737-
5744, Santos, SP, BRASIL, 2017 

FERREIRA, Matheus; SHIMABUKURO, Yosio; SOUZA FILHO, C. R.; 
Tropical tree species discrimination using very high-resolution 
satellite images and texture analysis, 01/2017, Científico 
Internacional, XVIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 
Vol. 1, pp.546-553, Santos, SP, BRASIL, 2017 

ASADZADEH, S.; SOUZA FILHO, C. R.; Review and categorization of 
spectral processing methods, 01/2015, Científico Nacional, XVII 
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ASADZADEH, S.; SOUZA FILHO, C. R.; Review and categorization of 
spectral processing methods, 01/2015, Científico Nacional, XVII 
Simposio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Vol. 1, pp.1247-
1254, João Pessoa, PB, BRASIL, 2015 

FERREIRA, MATHEUS PINHEIRO; ZORTEA, MACIEL; ZANOTTA, 
DANIEL CAPELLA; SHIMABUKURO, Yosio; SOUZA FILHO, C. R.; 
Mapeamento de espécies arbóreas em floresta tropical utilizando 
imagens hiperespectrais, 01/2015, Científico Nacional, XVII Simposio 
Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Vol. 1, pp.1224-1230, João 
Pessoa, PB, BRASIL, 2015 

GÜRTLER, S.; SOUZA FILHO, C. R.; SANCHES, I. A.; ALVES, Marcos 
Nopper; Detecção de estresse por hidrocarbonetos em culturas 
agrícolas a partir de índices de vegetação de banda estreita, 01
/2015, Científico Nacional, XVII Simposio Brasileiro de 
Sensoriamento Remoto, Vol. 1, pp.6475-6482, João Pessoa, PB, 
BRASIL, 2015 

HUMMEL DO AMARAL, Cibele; ALMEIDA, Teodoro Isnard R.; SOUZA 
FILHO, C. R.; Definição e mapeamento de espécies indicadoras 
geobotânicas em imagens hiperespectrais, 01/2015, Científico 
Nacional, XVII Simposio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Vol. 1, 
pp.3588-3595, João Pessoa, PB, BRASIL, 2015 

CORREIA, Manoel Ricardo Dourado; NOGUEIRA, Ruth Emília; SOUZA 
FILHO, C. R.; Avaliação de diferentes técnicas de modelagem e de 
dados espaciais aplicadas à análise de suscetibilidade a 
deslizamentos na região do baixo vale do Itajaí?SC, 01/2015, 
Científico Nacional, XVII Simposio Brasileiro de Sensoriamento 
Remoto, Vol. 1, pp.5788-5795, João Pessoa, PB, BRASIL, 2015 

4.1.1 - Indicações de Produção - 02.04-Resumos publicados em anais de 
congresso Nacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

DUCART, D. F.; SOUZA FILHO, C. R.; PENSADO, Guillermo Pablo; Análise espectral 
da alteração hidrotermal no depósito Epitermal Jaguelito, San Juan, Argentina, 01
/2016, Científico Nacional, 48. Congresso Brasileiro de Geologia, Vol. 1, pp.1-2, 
Porto Alegre, RS, BRASIL, 2016

2016

Fonte: SIPEX (PQ01)

Comentários

Não registro mais resumos de anais de congressos nacionais em 
meu CV ou em outras bases. Possuo várias dezenas de resumos nos 
eventos dos quais eu e meus alunos participamos entre 2014-2019. 
Esse um dados desconsiderado há mais de 1 década pelas maioria 
das instituições acadêmicas como indicador de produção. A UNICAMP 
é uma das raras instituições que pontua essa prática.
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4.1.1 - Indicações de Produção - 03.01-Artigos publicados em periódicos 
especializados não arbitrados

Descrição/Autores Ano da 
produção

GUIMARÃES, Maria; ZORZETTO, Ricardo; SOUZA FILHO, C. R.; Refúgios aprazíveis 
em um mundo de vulcões: Experimentos com bactérias sugerem que a vida pode 
ter surgido em terra firme, 01/2017, Revista Fapesp, Vol. 1, pp. 58-61, São Paulo, 
SP, BRASIL, 2017

2017

GARCIA, R.; SOUZA FILHO, C. R.; Cobre ao norte de Carajás: Levantamento indica 
que pode haver importantes jazidas do metal na região de Bacajá     Buscar, 01
/2019, Revista Fapesp, Vol. 1, pp. 53-55, São Paulo, SP, BRASIL, 2019

2019

Fonte: SIPEX (PQ01)

Comentários

4.1.1 - Indicações de Produção - 04.02-Artigos publicados em periódicos não 
especializados de circulação nacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

ALVES FILHO, Manuel; SOUZA FILHO, C. R.; Pesquisa utiliza satélite para detectar 
petróleo na superfície, 01/2016, Jornal da Unicamp, Vol. 1, pp. 1-1, Campinas, SP, 
BRASIL, 2016

2016

GARDENAL, Isabel; SOUZA FILHO, C. R.; Geociências é distinguida por diferentes 
instituições, 01/2017, Portal da UNICAMP, pp. 1-1, UNICAMP, SP, BRASIL, 2017

2017

SOUZA FILHO, C. R.; CARVALHO, P. P. P.; Carajás: Área de exploração pode ser 
maior, mostra estudo, 01/2019, Correio Popular, pp. 1-1, Campinas, SP, BRASIL, 
2019

2019

FONSECA, E.; HOOK, Simon; SOUZA FILHO, C. R.; Pesquisador da NASA visita 
Unicamp e fala como o projeto ECOSTRESS pode ajudar o Brasil, 01/2019, Jornal da 
Unicamp, pp. 1-1, Campinas, SP, BRASIL, 2019

2019

CARVALHO, P. P. P.; SOUZA FILHO, C. R.; SILVA, LP; Um novo aliado na 
prospecção mineral, 01/2019, Jornal da Unicamp, pp. 1-1, Campinas, SP, BRASIL, 
2019

2019

SOUZA FILHO, C. R.; CARVALHO, P. P. P.; Áreas favoráveis para prospecção 
mineral na Amazônia podem ser mais amplas do que se imagina, 01/2019, Portal da 
UNICAMP, Vol. 1, pp. 1-1, UNICAMP, SP, BRASIL, 2019

2019

Fonte: SIPEX (PQ01)

Comentários

A lista acima não reflete a realidade da minha produção de Artigos 
publicados em periódicos não especializados de circulação nacional. 
Abaixo segue a lista correta (20 no total): 

Carvalho, P. P. P.; Souza Filho, C. R.; Pesquisa do IG é premiada por 
grupo da Geological Society of London, Portal UNICAMP, Julho/2019. 
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2019/07/22/pesquisa-do-
ig-e-premiada-por-grupo-da-geological-society-london 

Carvalho, P. P. P.; Souza Filho, C. R.; Silva, LP; Um novo aliado na 
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Carvalho, P. P. P.; Souza Filho, C. R.; Silva, LP; Um novo aliado na 
prospecção mineral, 01/2019, Jornal da Unicamp, pp.1-1, Campinas, 
SP, BRASIL, 2019. https://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias
/2019/06/10/um-novo-aliado-na-prospeccao-mineral 

Carvalho, P. P. P., Souza Filho, C.R.; Áreas favoráveis para 
prospecção mineral na Amazônia podem ser mais amplas do que se 
imagina. Portal da UNICAMP, 28 fev. 2019. https://www.unicamp.br
/unicamp/noticias/2019/02/28/areas-favoraveis-para-prospeccao-
mineral-na-amazonia-podem-ser-mais-amplas-do 

Souza Filho, C. R.; Carvalho, P. P. P.; Carajás: Área de exploração 
pode ser maior, mostra estudo, 01/2019, Correio Popular, pp.1-1, 
Campinas, SP, BRASIL, 2019 

Santos, R., Souza Filho, C.R. Unicamp ganha quatro prêmios Capes 
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2019/09/10/unicamp-
ganha-quatro-premios-capes, Set/2019. 

Carvalho, P. P. P.; Souza Filho, C. R.; Pesquisa do IG contribui para 
literatura sobre geometria de depósitos minerais, Campinas, Janeiro
/2019. Portal UNICAMP. (https://www.unicamp.br/unicamp/noticias
/2019/01/10/pesquisa-do-ig-contribui-para-literatura-sobre-
geometria-de-depositos-minerais). 
https://portal.ige.unicamp.br/news/2018-12/pesquisa-do-ig-
contribui-para-literatura-sobre-geometria-de-depositos-minerais 

Estudo do IG agrega novos conhecimentos para a prospecção 
aurífera. Portal UNICAMP.Maio/2019. https://www.unicamp.br
/unicamp/noticias/2019/05/03/estudo-do-ig-agrega-novos-
conhecimentos-para-prospeccao-aurifera 

Fonseca, E. ; Hook, S. ; Souza Filho, Carlos R. Pesquisador da NASA 
visita Unicamp e fala como o projeto ECOSTRESS pode ajudar o 
Brasil. Jornal da UNICAMP, Campinas, 15 abr. 2019. https://www.
unicamp.br/unicamp/noticias/2019/04/15/pesquisador-da-nasa-
visita-unicamp-e-fala-como-o-projeto-ecostress-pode-ajudar 

Souza Filho, C.R.; Carvalho, P. P. P.; Áreas Para Prospecção Mineral 
Na Amazônia São Mais Amplas Do Que Se Imagina, Indica Pesquisa 
Da Unicamp. Notícias Academia Brasileira de Ciências, 01 mar. 
2019. 

Carvalho, P. P. P; Ferreira, M. ; Souza Filho, C.R. . Tese orientada 
por docente do IG recebe premiação da CAPES. Portal IG UNICAMP, 
p. 1 - 1, 10 out. 2018 https://portal.ige.unicamp.br/news/2018-10
/tese-orientada-por-docente-do-ig-recebe-premiacao-da-capes. 

Alonso, A.; Souza Filho, C.R., RegionalPiratininga tem cratera 
milenar: Estrutura foi formada por impacto de meteorito na idade 
Cretácea há milhões de anos; Unicamp pesquisa o fenômeno e há 
oito existentes no Brasil. JCNet (Bauru & região), 18/02/2018. 
https://www.jcnet.com.br/noticias/regional/2018/02/518503-
piratininga-tem-cratera-milenar.html 
souza Filho, C. R.. Terremotos podem reabrir a 'porta do inferno' na 
Etiópia2 ... - Veja mais em https://noticias.uol.com.br/ciencia
/ultimas-noticias/redacao/2017/07/07/terremotos-podem-abrir-a-
porta-do-inferno-na-etiopia.htm?cmpid=copiaecola. UOL Noticias 
Ciências, 07 jul. 2017. 
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Ciências, 07 jul. 2017. 

Gardenal, I. ; Souza Filho, C. R. . Geociências é distinguida por 
diferentes instituições. Portal da UNICAMP, Campinas, p. 1 - 1, 30 
mar. 2017. 

Sonego, D. ; Souza Filho, C.R. . De olho na digital do petróleo. 
Epoca NEGOCIOS, Rio de Janeiro, 22 dez. 2016. 

RIBEIRO, G. F. ; SOUZA FILHO, C. R. . Você sabia que brasileiro 
chefia missão de Marte na Nasa? Confira histórias.... UOL Notícias, 
São Paulo, 24 nov. 2016. 

ALVES FILHO, M. ; SOUZA FILHO, C. R. . Pesquisa utiliza satélite 
para detectar petróleo na superfície. Jornal da UNICAMP, 08 ago. 
2016. 

OZORES, M. V. ; SOUZA FILHO, C. R. . Vida em Marte - VÍDEO. 
Pavras Cruzadas - RTV-UNICAMP, 26 jul. 2016. 

BEZERRA, M. ; SOUZA FILHO, C. R. . Água líquida aumenta as 
chances de encontrarmos vida em Mart. UOL Notícias, São Paulo, 29 
set. 2015. 

SOUZA FILHO, C. R.; PABON, R. E. C. . Monitoramento Ambiental 
por Sensoriamento Remoto - VÍDEO. Pesquisa em Pauta, Campinas, 
26 mar. 2015. 

SOUZA FILHO, Carlos Roberto; Pesquisadores do Brasil e da 
Inglaterra desenvolvem método para tentar prever erupções 
vulcânicas. Diário do Nordeste, 2014. 
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4.1.1 - Indicações de Produção - 05.01-Artigos aceitos para publicação em 
periódicos arbitrados de circulação internacional
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ01) 

Comentários

Os artigos acima documentados já foram publicados. A lista correta 
de artigos aceitos para publicação em periódicos arbitrados de 
circulação internacional é a seguinte (5 no total): 

Asadzadeh, S., Souza Filho, C.R., Characterization of microseepage-
induced diagenetic changes in the Upper-Red Formation, Qom 
region, Iran. Part I: outcrop, geochemical, and remote sensing 
studies. Marine and Petroleum Geology (aceito) 

Asadzadeh, S., Souza Filho, C.R., Characterization of microseepage-
induced diagenetic changes in the Upper-Red Formation, Qom 
region, Iran. Part II: A new insight using reflectance spectroscopic 
analysis. Marine and Petroleum Geology (aceito) 

Coimbra, K., Alcantara, E., Souza Filho, C.R., 2019, Effects of the 
Mariana Dam Collapse on the Reefs of the Abrolhos Bank: Evidence 
from Remote Sensing Data. Science of the Total Environment (aceito)

Prado, E., Souza Filho, C.R., Carranza, J., Motta, J., 2019, Modeling 
of Cu-Au Prospectivity in the Carajás mineral province (Brazil) 
through Machine Learning: Dealing with Imbalanced Training Data. 
Ore Geology Reviews 

Motta, J., Souza Filho, C.R., Lithospheric corrugations control 
magmatism and mineral systems in the Yilgarn Craton, Nature 
Geosciences

4.1.1 - Indicações de Produção - 06.01-Trabalhos apresentados em eventos 
científicos internacionais (oralmente)

Descrição/Autores Ano da 
produção

SOUZA FILHO, C. R. (Autor); Seepage Detection Based On Remote Sensing Models 
And Applications In Exposed And Vegetated Terrains, 01/2015, ieee International 
Geoscience and Remote Sensing Symposium 2015, 26/07/15, 31/07/15, Milão, 
ITALIA, 2015, Oral

2015

SOUZA FILHO, C. R. (Autor); Geotechnologies and natural resources in Brazil, 01
/2015, Workshop on Biodiversity and Sustainability, 17/08/15, 28/08/15, Campinas, 
SP, BRASIL, 2015, Oral

2015

SOUZA FILHO, C. R. (Autor); Geotechnologies applied to mineral exploration, 01
/2015, XXXIII UNESCO-SEG-SGA Latin American Metallogeny Course, 01/07/15, 04
/07/15, Campinas, SP, BRASIL, 2015, Oral

2015

SOUZA FILHO, C. R. (Autor); Global Hydrocarbon Exploration And Monitoring: 
Current Possibilities And Projections For The Near Future And Beyond, 01/2015, 
26th Annual Conference Challenges in Geological Remote Sensing, 09/12/15, 11/12
/15, Frascati, ITALIA, 2015, Oral

2015
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SOUZA FILHO, C. R. (Autor); Spectral Sensing Technologies Applied To Onshore 
Hydrocarbon Exploration, 01/2016, GRSG 27th Annual Conference Future of 
Geological Remote Sensing: Innovation and Challenges, 07/12/16, 09/12/16, 
United Kingdom, INGLATERRA, 2016, Oral

2016

DUCART, D. F. (Autor); SOUZA FILHO, C. R. (Autor); PENSADO, Guillermo Pablo 
(Autor); Characterizing Hydrothermal Alteration Using Spectral Data in the High-
Sulfidation Epithermal Jagüelito Deposit, San Juan, Argentina, 01/2016, GRSG 27th 
Annual Conference Future of Geological Remote Sensing: Innovation and 
Challenges, 07/12/16, 09/12/16, United Kingdom, INGLATERRA, 2016, Oral

2016

SOUZA FILHO, C. R. (Autor); Global Hydrocarbon Exploration And Monitoring: 
Current Possibilities And Projections For The Near Future And Beyond, 01/2016, 
35th International Geological Congress, 27/08/16, 04/09/16, CAPE TOWN, SOUTH 
AFRICA, AFRICA DO SUL, 2016, Oral

2016

SOUZA FILHO, C. R. (Autor); Hydrocarbon Detection Using Thermal Infrared Data: 
A Tool For Exploration And Environmental Monitoring, 04/2017, 10th EARSeL SIG 
Imaging Spectroscopy Workshop, 19/04/17, 21/04/17, Zurique, SUICA, 2017, Oral

2017

SOUZA FILHO, C. R. (Autor); Current And Future Possibilities For Global Mapping Of 
Oil & Gas Resources, 01/2017, XVIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 
28/05/17, 31/05/17, Santos, SP, BRASIL, 2017, Oral

2017

KONDRASOVAS, H. T. (Autor); DUCART, D. F. (Autor); SOUZA FILHO, C. R. (Autor); 
Caracterização do Depósito Aurífero Jaguelito na Cordilheira dos Andes (San Juan, 
Argentina) por Meio de Tecnologias Espectrais, 01/2018, I Encontro Nacional de 
Geologia Econômica - ENAGE, 19/05/18, 20/05/18, Ouro Preto, MG, BRASIL, 2018, 
Oral

2018

KONDRASOVAS, H. T. (Autor); GONZALEZ, M. A. C. (Autor); DUCART, D. F. 
(Autor); SOUZA FILHO, C. R. (Autor); Caracterização do Depósito Aurífero Jaguelito 
na Cordilheira dos Andes (San Juan, Argentina) por Meio de Tecnologias Espectrais, 
01/2018, VIII Simpósio Brasileiro de Exploração Mineral - SIMEXMIN, 20/05/18, 23
/05/18, Ouro Preto, MG, BRASIL, 2018, Oral

2018

GUIMARÃES, F. R. (Autor); DIAS, Geraldo Sarquis (Autor); NEVES, C. (Autor); DE 
MORAIS, F.R. (Autor); SOUZA FILHO, C. R. (Autor); DUCART, D. F. (Autor); 
SCAFUTTO, R. P. M. (Autor); Spectral Analysis of Reverse Circulation Samples 
Supporting Mineralogical Block Models - Serra do Sapo Iron Ore Deposit - Conceição 
do Mato Dentro - MG, 01/2018, VIII Simpósio Brasileiro de Exploração Mineral - 
SIMEXMIN, 20/05/18, 23/05/18, Ouro Preto, MG, BRASIL, 2018, Oral

2018

SOUZA FILHO, C. R. (Autor); Spatial Analysis of Mineral Deposits Distribution & The 
New Spatial Data Modeler, 07/2018, Workshop na Universidade de Copenhagen, 22
/11/18, 23/11/18, COPENHAGEN, DINAMARCA, 2018, Oral

2018

SOUZA FILHO, C. R. (Autor); Spectral Sensing Technologies Applied to Onshore 
Hydrocarbon Exploration, 07/2018, Workshop no Serviço Geológico da Dinarma - 
GEUS, 05/07/18, 05/07/18, Brasília, DF, BRASIL, 2018, Oral

2018

DUCART, D. F. (Autor); POGGI, L. (Autor); MESQUITA, Maria José (Autor); 
MOREIRA, I. C. (Autor); XAVIER, R. P. (Autor); SOUZA FILHO, C. R. (Autor); 
STOLF, M. T. (Autor); SANTANA, Henrique Moreira (Autor); Vetorização mineral a 
partir de tecnologias espectrais: estudo de caso do depósito de Au-Cu Paraíba (MT), 
01/2018, 4º Seminário das Províncias Metalogenéticas Brasileiras, 19/07/18, 20/07
/18, Peixoto Azevedo, MT, BRASIL, 2018, Oral

2018

DUCART, D. F. (Autor); POGGI, L. (Autor); KONDRASOVAS, H. T. (Autor); 
GONZALEZ, M. A. C. (Autor); SOUZA FILHO, C. R. (Autor); NAVARRO, A. C. 
(Autor); Characterization of hydrotermal systems using spectral technologies: case 
studies of gold deposits from the Andean cordillera (San Juan Argentina) and 
Amazon craton (MT, Brazil), 04/2019, IV Simpósio Brasileiro de Metalogenia, 07/04
/19, 10/04/19, Gramado, RS, BRASIL, 2019, Oral

2019

Fonte: SIPEX (PQ01)
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Comentários

Essa lista mistura Trabalhos apresentados por mim e trabalhos 
apresentados por co-autores, o que entendo não seja o correto. 
Além do mais, a lista fornecida pelo sistema é incompleta. 

Em relação a palestras efetivamente ministradas em eventos 
científicos internacionais (oralmente), listo as seguintes como 
exemplo: 

1. 
SOUZA FILHO, CARLOS R.. The New Generation of Orbital 
Hyperspectral and Multispectral Remote Sensors and Potential Novel 
Insights in Geosciences. 2019. (Apresentação de Trabalho
/Conferência ou palestra). 

2. 
SOUZA FILHO, CARLOS ROBERTO DE. Spectral Sensing Technologies 
Applied to Onshore Hydrocarbon Exploration. 2018. (Apresentação 
de Trabalho/Conferência ou palestra). 

3. 
SOUZA FILHO, CARLOS ROBERTO DE. Spatial Analysis of Mineral 
Deposits Distribution & The New Spatial Data Modeler. 2018. 
(Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 

4. 
SOUZA FILHO, C. R.. Hydrocarbon Detection Using Thermal Infrared 
Data: A Tool For Exploration And Environmental Monitoring. 2017. 
(Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 

5. 
SOUZA FILHO, C. R.. Current And Future Possibilities For Global 
Mapping Of Oil & Gas Resources. 2017. (Apresentação de Trabalho
/Conferência ou palestra). 

6. 
de Souza Filho, C. R.. Mapeamento Remoto Global De Recursos 
Energéticos: Oportunidades Atuais E Perspectivas Futuras. 2016. 
(Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 

7. 
de Souza Filho, C. R.. Spectral Sensing Technologies Applied To 
Onshore Hydrocarbon Exploration. 2016. (Apresentação de Trabalho
/Conferência ou palestra). 

8. 
SOUZA FILHO, C. R.. Global Hydrocarbon Exploration And 
Monitoring: Current Possibilities And Projections For The Near Future 
And Beyond. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou 
palestra). 

9. 
SOUZA FILHO, C. R.. Produção De Artigos Científicos Na Área De 
Geociências E Sua Importância Na Carreira Do Geocientista. 2016. 
(Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 

10. 

SOUZA FILHO, C. R.. A Internacionalização Da Produção Científica. 
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SOUZA FILHO, C. R.. A Internacionalização Da Produção Científica. 
2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 

11. 
SOUZA FILHO, C. R.. Spectral Sensing Technologies In Geology. 
2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 

12. 
SOUZA FILHO, C. R.. Arc Spatial Data Modeler (ArcSDM): Recent 
Advances & Future Versions. 2016. (Apresentação de Trabalho
/Conferência ou palestra). 

13. 
de Souza Filho, C. R.. Global Hydrocarbon Exploration And 
Monitoring: Current Possibilities And Projections For The Near Future 
And Beyond. 2015. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou 
palestra). 

14. 
SOUZA FILHO, C. R.. Seepage Detection Based On Remote Sensing 
Models And Applications In Exposed And Vegetated Terrains. 2015. 
(Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 

15. 
SOUZA FILHO, C. R.. Remote Sensing Footprints of Macro and 
Microseepages in Brazilian Onshore Basins: Possible Vectors towards 
Hydrocarbon Plays. 2015. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou 
palestra). 

16. 
SOUZA FILHO, C. R.. Geotechnologies applied to mineral exploration. 
2015. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 

17. 
SOUZA FILHO, C. R.. Geotechnologies and natural resources in 
Brazil. 2015. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 

18. 
SOUZA FILHO, C. R.. Spectral Sensing Technologies In Geology. 
2014. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 

19. 
SOUZA FILHO, C. R.. Remote Sensing And Geophysical Footprints Of 
Microseepages In Brazilian Onshore Basins: Possible Vectors 
Towards Petroleum Plays. 2014. (Apresentação de Trabalho
/Conferência ou palestra). 

20. 
SOUZA FILHO, C. R.. Planetologia Comparativa utilizando análogos 
Terra-Marte: Estudo de Casos na Austrália, Estados Unidos e 
Carajás. 2014. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 

21. 
SOUZA FILHO, C. R.. Estado-Da-Arte Do Sensoriamento Remoto 
Aplicado À Exploração Mineral E Petrolífera. 2014. (Apresentação de 
Trabalho/Conferência ou palestra). 

22. 
SOUZA FILHO, C. R.. Estado-da-Arte do Sensoriamento Remoto na 
Exploração Mineral. 2014. (Apresentação de Trabalho/Conferência 
ou palestra). 
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Exploração Mineral. 2014. (Apresentação de Trabalho/Conferência 
ou palestra). 

23. 
SOUZA FILHO, C. R.. Proximal And Airborne Hyperspectral 
Signatures Of Iogc Deposits Of The Carajas Mineral Province, Brazil. 
2014. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 

24. 
SOUZA FILHO, C. R.. Remote Sensing And Geophysical Footprints Of 
Microseepages In Brazilian Onshore Basins, Brazil: Possible Vectors 
Towards Petroleum Plays. 2014. (Apresentação de Trabalho
/Conferência ou palestra). 

25. 
SOUZA FILHO, C. R.. A Coupled Remote Sensing and Surface 
Geology Approach for Hydrocarbon Exploration at the Parnaíba 
Basin, Brazil. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 

26. 
SOUZA FILHO, C. R.. Mapping Simulated Liquid And Gaseous 
Hydrocarbon Emissions Using Airborne Hyperspectral Remote 
Sensing Technologies. 2014. (Apresentação de Trabalho/Conferência 
ou palestra). 

4.1.1 - Indicações de Produção - 06.05-Participação como ouvinte em eventos 
científicos internacionais

Descrição/Autores Ano da 
produção

Souza Filho, C. R., A Natureza Fractal de Depósitos Minerais e Implicações para sua 
Prospectividade, XI Simpósio Sul-Brasileiro de Geologia, 26/05/19, 29/05/19, Bento 
Gonçalves, RS, BRASIL

2019

Souza Filho, C. R., New and Forthcoming Spaceborne Remote Sensing Missions: A 
Global Perspective, XIX Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto ? SBSR, 14
/04/19, 17/04/19, Santos, SP, BRASIL

2019

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.1.1 - Indicações de Produção - 07.01-Trabalhos apresentados em eventos 
científicos nacionais (oralmente)
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Descrição/Autores Ano da 
produção

SOUZA FILHO, C. R. (Autor); Remote Sensing Footprints of Macro and 
Microseepages in Brazilian Onshore Basins: Possible Vectors towards Hydrocarbon 
Plays, 01/2015, XVII Simposio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 25/04/15, 29
/05/15, João Pessoa, PB, BRASIL, 2015, Oral

2015

DUCART, D. F. (Autor); SOUZA FILHO, C. R. (Autor); PENSADO, Guillermo Pablo 
(Autor); Análise espectral da alteração hidrotermal no depósito epitermal Jaguelito, 
San Juan, Argentina, 01/2016, 48. Congresso Brasileiro de Geologia, 09/10/16, 13
/10/16, Porto Alegre, RS, BRASIL, 2016, Oral

2016

SOUZA FILHO, C. R. (Autor); Mapeamento Remoto Global De Recursos Energéticos: 
Oportunidades Atuais E Perspectivas Futuras, 01/2016, 48. Congresso Brasileiro de 
Geologia, 09/10/16, 13/10/16, Porto Alegre, RS, BRASIL, 2016, Oral

2016

SOUZA FILHO, C. R. (Autor); The New Generation of Orbital Hyperspectral and 
Multispectral Remote Sensors and Potential Novel Insights in Geosciences, 01/2019, 
XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, 30/04/11, 05/05/11, 
Curitiba, PR, BRASIL, 2019, Oral

2019

Fonte: SIPEX (PQ01)

Comentários
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A lista contida no sistema é incompleta. Exemplos recentes dessa 
atividade: 

Palestrante convidado: The New Generation of Orbital Hyperspectral 
and Multispectral Remote Sensors and Potential Novel Insights in 
Geosciences. 2019. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou 
palestra). Simpósio Brasileiro de Senroriamento Remoto 

Palestrante convidado: Aeronaves Remotamente Pilotadas E 
Sistemas Sensores Aplicados À Indústria Do Petróleo: Estado Da 
Arte E Soluções Em Monitoramento Ambiental. Congresso Petrobras 
de SMS 2019 
Palestrante convidado: Novas Tecnologias da Estação Espacial 
Internacional (ISS). Congresso Petrobras de SMS 2019 
Palestrante convidado: A Natureza Fractal de Depósitos Minerais e 
Implicações para sua Prospectividade. XVII Simpósio Nacional de 
Estudos Tectônicos (SNET) & XI Simpósio Sul-Brasileiro de Geologia. 
Bento Gonçalves, RS, Maio, 2019 

Palestrante convidado: Application of Spectral Sensing Technologies 
to Ore Grade Control: Case Studies. GeoPub - AIG, Australian 
Institute of Geoscientists, Belo Horizonte, 17/Maio/2018 
(https://www.aig.org.au/events/geopub-belo-horizonte-brazil-may-
2018/)

Palestrante Convidado: Multi-Scale Spectral Sensing Applied to 
Mineral and Hydrocarbon Exploration and Production. 49o Congresso 
Brasileiro de Geologia, Rio de Janeiro, 21/Agosto/2019. 
(https://www.49cbg.com.br/) (https://www.49cbg.com.br/palestras-
tematicas.php) 

Palestrante convidado: Remote Sensing of Petroleum Plays. 2a. 
Semana de Geologia do Petróleo da UFRJ, UFRJ AAPG Student 
Chapter, Rio de Janeiro, 26/Setembro/2018 (https://www.sympla.
com.br/segep). 

Palestrante convidado: Sensoriamento Remoto Hiperespectral: 
Conceito e Aplicações em Estudos de Rochas Geradoras e 
Reservatórios. CENPES/Petrobrás. 23/Novembro/2018. 

4.1.1 - Indicações de Produção - 08.06-Outras publicações

Descrição/Autores Ano da 
produção

MORETTI, Maria Luiza; HOOK, Simon; SOUZA FILHO, C. R.; Registro Geral - 
ECOSTRESS é tema de palestra da NASA, 01/2019, Video, Secretaria de 
Comunicação - TV Unicamp, 1 p., pp.1-1, Campinas, SP, BRASIL, 2019

2019

Fonte: SIPEX (PQ01)
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4.1.1 - Indicações de Produção - 14.02-Capítulos de livros publicados

Descrição/Autores Ano da 
produção

SOUZA FILHO, C. R.; SILVA, A. M.; Integração de dados & exploração mineral, 01
/2016, "Recursos Minerais no Brasil: problemas e desafios", Capítulo, ed. 1, 1, 
Academia Brasileira de Ciências, Vol. 1, 9 p., pp.232-240, 2016

2016

Fonte: SIPEX (PQ01)

Comentários

1) W.M. Calvin, E. Ben-Dor, J. Bishop, J. Boardman, R.N. Clark, T.J. 
Cudahy, B.L. Ehlmann, R.O. Green, B. Hubbard, R. Kokaly, J. Mars, J.
F. Mustard, G. Okin, C. Ong, R. de Souza Filho, F.D. van der Meer, 
G. Vane. Earth Surface Geochemistry and Mineralogy: Processes, 
Hazards, Soils, and Resources - (NASA decadal survey white paper. 
Los Angeles: National Aeronautics and Space Administration (NASA). 

2) SOUZA FILHO, CARLOS ROBERTO; SILVA, Adalene Moreira . 
Integração de dados & exploração mineral. In: Adolpho José Melfi; 
Aroldo Misi; Diogenes de Almeida Campos; Umberto Giuseppe 
Cordani. (Org.). Recursos Minerais no Brasil: problemas e desafios. 
1ed.Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Ciências, 2016, v. 1, p. 
232-240 

3) Monteiro, L.V.S. ; Xavier, R.P ; SOUZA FILHO, C. R. ; Moreto, 
Carolina Penteado Natividade . Metalogenia da Província Carajás. In: 
Silva M.G.; Jost H.; Kuyumajian R.M. (Org.). Metalogênese das 
Províncias Tectônicas Brasileiras. 1ed.Brasilia: Serviço Geológico do 
Brasil - CPRM, 2014, v. 1, p. 1-50. 

4.1.1 - Indicações de Produção - 17.01-Relatórios Técnicos

Descrição/Autores Ano da 
produção

DUCART, D. F. (Autor); PENSADO, Guillermo Pablo (Autor); CONIGLIO, Jorge 
Enrique (Autor); SOUZA FILHO, C. R. (Autor); XAVIER, R. P. (Autor); CRÓSTA, A. P. 
(Autor); RIVARD, B. (Autor); CARRANZA, EMMANUEL JOHN M. (Autor); SILVA, A. 
M. (Autor); TOLEDO, Catarina Labouré Benfica (Autor); GUIDO, Diego Martin 
(Autor); Caracterização de Sistemas Hidrotermais por Meio de Tecnologias 
Espectrais: Estudos de Caso em Depósitos Auríferos na Cordilheira dos Andes (San 
Juan, Argentina) e Cráton Amazônico (Alta Floresta, MT), 01/2018, Relatório de 
Pesquisa, PORTUGUES, 24, 2018

2018

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.2 - Atividades de orientação e supervisões
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4.2.1 - Relação dos projetos de Bolsa de Iniciação Científica e lista nominal dos 
alunos participantes (projetos encerrados ou em andamento no período)

Orientando Ingresso Situação Título do Projeto Bolsa
/Agência

Lara Ferreira 
Neves

01/01
/2014

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
01/01/2015

Determinação de Padrões Espectrais de 
Arenitos Asfálticos da Bacia do Paraná 
através de Espectroscopia de Reflectância no 
Infravermelho

CNPq

Lara Ferreira 
Neves

08/2014 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

DETERMINAÇÃO DE PADRÕES ESPECTRAIS 
DE ARENITOS ASFÁLTICOS DA BACIA DO 
PARANÁ ATRAVÉS DE ESPECTROSCOPIA DE 
REFLECTÂNCIA NO INFRAVERMELHO. [Bolsa 
PIBIC - Lara F. Neves - vig 07/2015]

CNPq
(PIBIC)

Marcela 
Taborda 
Stolf

01/03
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
28/02/2016

Quantificação e Qualificação Geoquímica de 
Minérios de Fosfato da Província Ígnea do 
Alto Paranaíba

CNPq

Marcela 
Taborda 
Stolf

08/2015 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

Caracterização das mudanças diagenéticas 
induzidas por escapes de hidrocarbonetos 
gasosos em red-beds: uma nova visão sobre 
a teoria de micro exsudações (Bolsa de 
Iniciação Científica)

CNPq
(PIBIC)

Najlah 
Zeitoum de 
Souza

01/01
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
01/01/2017

Mapeamento Espectro-Mineralógico da 
Superfície de Marte Utilizando Dados 
Hiperespectrais

CNPq

André Luiz 
Pontara 
Tôrres

01/01
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
01/01/2017

Modelagem de Dados Geoquímicos em SIG 
para a Prospecção de Ouro no Greenstone 
Belt Rio das Velhas ? MG

CNPq

Henrique 
Moreira 
Santana

01/01
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
01/01/2017

Modelamento geológico implícito dos 
depósitos de Zn/Pb do tipo SEDEX 
hospedados no Complexo Peral, Vale do 
Ribeira

CNPq

André Luiz 
Pontara 
Tôrres

08/2016 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

Modelagem de dados geoquímicos e 
geofísicos em SIG para a prospecção de ouro 
no Greenstone Belt Rio das Velhas MG (Bolsa 
de Iniciação Científica)

CNPq

Najlah 
Zeitoum de 
Souza

01/01
/2017

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
01/01/2018

Estudo de Alterações Mineralógicas em 
Regiões Potencialmente Relacionadas à 
Seepages em Marte com base em Análogos 
Terrestres e Sensoriamento Remoto 
Hiperespectral

CNPq

Najlah 
Zeitoum de 
Souza

08/2017 Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2018

Mapeamento espectro-mineralógico da 
superfície de marte utilizando dados 
hiperespectrais (Bolsa de Iniciação Científica)

CNPq

Fonte: SIPEX (PQ02)

4.2.2 - Pós-doutorados supervisionados com projetos encerrados e vigentes no 
período
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Pós-
Doutor

Projeto Bolsa
/Agência

Período

IEDA 
DELARCO 
SANCHES

Utilização de sensoriamento remoto ultra/hiperespectral para 
a detecção precoce de alterações botânicas no sistema solo-
vegetação como indicadores de pequenos vazamentos de 
hidrocarbonetos líquidos em dutos.

FAPESP 01/06
/2010

Samuel 
William 
Murphy

Monitoramento global de vulcões com ênfase na América do 
Sul América do Sul utilizando a próxima geração de sensores 
orbitais.

FAPESP 01/06
/2013

Alexey 
Novoselov

Quantifying the Constraints on the Environment of Early 
Earth: the Cradle for Emerging Life on a Young Planet

FAPESP 01/11
/2013

Veraldo 
Liesenberg

Caracterização de estádios sucessionais em distintos 
ambientes de floresta tropical sob a recente perspectiva 
REDD: um experimento com múltiplos dados de 
sensoriamento remoto

FAPESP 01/08
/2013

Fonte: SIPEX (PQ03)

Comentários
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A lista completa é a seguinte: 

Saeid Asadzadeh    01/10/2018     PC 30/09/2020    Avaliação de 
dados no infravermelho de ondas longas (LWIR) e temperatura de 
superfície para caracterização de microexsudações de 
hidrocarbonetos terrestres    FAPESP

Rebecca Del Papa Moreira Scafutto    01/02/2016     C 05/10
/2019    Avaliação de Imagens Hiperespectrais no Infravermelho 
Termal para a Detecção e Caracterização de Exsudações de Gás 
Termogênico em Sítios Continentais    FAPESP

Rosa Elvira Correa Pabón.    01/12/2015    C 15/10
/2018    Caracterização Espectral de Solos Contaminados com 
Hidrocarbonetos Líquidos: Aplicações Potenciais no Monitoramento 
de Vazamentos em Instalações Petrolíferas e Dutos de Transporte 
Associados    FAPESP

Pedro Filipe de Oliveira Cordeiro.     06/2016    C / 11/2016    Mapas 
Expeditos de Potencial Mineral: Guia para a Prospecção de Depósitos 
em Regiões de
Fronteira Exploratória    CNPq

Ieda Del’arco Sanches    01/06/2010    C/ 30/05/2014    Utilização 
de sensoriamento remoto ultra/hiperespectral para a detecção 
precoce de alterações botânicas no sistema solo-vegetação como 
indicadores de pequenos vazamentos de hidrocarbonetos líquidos em 
dutos.    FAPESP

Alexey Novoselov    01/11/2011    31/10/2014    Quantifying the 
Constraints on the Environment of Early Earth: the Cradle for 
Emerging Life on a Young Planet    FAPESP

Alexey Novoselov    1/11/2014    1/10/2016    Initial history of 
Terrestrial and Martian atmospheres    CNPq

Samuel William Murphy    01/06/2013    PC 30/05
/2016    Monitoramento global de vulcões com ênfase na América do 
Sul América do Sul utilizando a próxima geração de sensores 
orbitais.    FAPESP

Veraldo Liesenberg    01/08/2013    PC 01/01/2015    Caracterização 
de estádios sucessionais em distintos ambientes de floresta tropical 
sob a recente perspectiva REDD: um experimento com múltiplos 
dados de sensoriamento remoto    FAPESP

4.3 - Projetos de Pesquisa

4.3.1 - Projetos de Pesquisa com financiamento

Título do Projeto Início Situação Agência (tipo 
do 
financiamento, 
complemento)

Valor 
Total

Tipo de 
participação
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Integração de Dados 
Geológicos, Geoquímicos, 
Isotópicos, Geofísicos e de 
Sensoriamento Remoto 
Aplicados à Metalogênese 
Regional, Exploração 
Mineral, Exploração 
Petrolífera, Monitoramento 
do Meio Ambiente e Estudos 
Planetários (Bolsa 
Produtividade)

01/03
/2009

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

CNPq (Bolsa 
produtividade) 
Processo: n° 
303563/2008-7

R$ 
302.400

Responsavel

Estudo das Mineralizações 
de Au e Cu Associado a 
Rochas Graniticas da 
Provincia Aurifera de Alta 
Floresta (MT), Craton 
Amazonico

01/04
/2010

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

CAPES (Auxílio 
Pesquisa)

R$ 
104.000

Participante

Biomarcadores de Impactos 
Ambientais e sua Detecção 
Através de Sensoriamento 
Remoto Ultraespectral e 
Hiperespectral - Bio II. 
[ProjPesq vig 03/2014}

01/03
/2011

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2014

PETROBRAS 
(Auxílio Pesquisa)

R$ 
1.340.000

Responsavel

CARACTERIZACAO 
ESPECTRAL DE MACRO E 
MICROEXSUDACOES DE 
HIDROCARBONETOS EM 
BACIAS CONTINENTAIS 
BRASILEIRAS ([bolsa DR 
Luciola A Magalhaes])

01/04
/2011

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2014

FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO PAIS-
DR-II) Processo: 
n° 2011/00026-4

R$ 
107.220

Responsavel

UTILIZACAO DE 
SENSORIAMENTO REMOTO 
ULTRA/HIPERESPECTRAL 
PARA A DETECCAO 
PRECOCE DE ALTERACOES 
BOTANICAS NO SISTEMA 
SOLO-VEGETACAO COMO 
INDICADORES DE 
PEQUENOS VAZAMENTOS 
DE HIDROCARBONETOS 
LIQUIDOS EM DUTOS 
([bolsa Pós-DR no país Ieda 
Sanches - vig 05/2014])

01/06
/2011

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2014

FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado no 
país PD, BOLSA 
NO PAIS-PD) 
Processo: n° 2011
/03416-8

R$ 
228.403

Responsavel

QUANTIFYING THE 
CONSTRAINTS ON THE 
ENVIRONMENT OF EARLY 
EARTH: THE CRADLE FOR 
EMERGING LIFE ON A 
YOUNG PLANET ([bolsa Pós 
Doutorado no país Alexey 
Novoselov - vig 10/2014])

01/11
/2011

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2014

FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado no 
país PD, BOLSA 
NO PAIS-PD) 
Processo: n° 2011
/12682-3

R$ 
250.391

Responsavel
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Análise do Potencial de 
geração de bioeletericidade, 
no município de Bambuí - 
MG com dados 
hiperespectrais do sensor 
prospectir-VS. [bolsaMS 
Flavia S Mendes - vig 2014]

01/02
/2012

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2014

CNPq (Bolsa 
Mestrado MS)

R$ 
32.400

Responsavel

Desenvolvimento de 
Métodos Computacionais 
para Sistematização e 
Caracterização Estrutural de 
Áreas Deformadas com 
Base em Dados de 
Sensoriamento Remoto e 
Aerogeofísicos. [bolsaMS 
Paulo Eduardo Locatelli - vig 
2014]

01/02
/2012

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2014

CAPES (Bolsa 
Mestrado MS)

R$ 
32.400

Responsavel

Efeito de solos 
contaminados por 
hidrocarbonetos líquidos no 
desenvolvimento da 
vegetação (Bolsa de 
Doutorado)

01/02
/2012

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

CNPq (Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
96.000

Responsavel

Sensoriamento Remoto com 
Sistema Medusa e 
Exploração Petrolífera 
Offshore (Bolsa de 
Doutorado)

01/03
/2013

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

CAPES (Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
41.800

Responsavel

Sensoriamento Remoto 
Hiperespectral Aplicado à 
Identificação Remota de 
Solos e Rochas 
Impregnados com 
Hidrocarbonetos(Bolsa de 
Doutorado)

01/03
/2013

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

CNPq (Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
105.600

Responsavel

MONITORAMENTO GLOBAL 
DE VULCOES COM ENFASE 
NA AMERICA DO SUL 
UTILIZANDO A PROXIMA 
GERACAO DE SENSORES 
ORBITAIS (Bolsa de Pós-
doutorado)

01/06
/2013

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado no 
país PD, BOLSA 
NO PAIS-PD) 
Processo: n° 2013
/03711-5

R$ 
227.419

Responsavel

CARACTERIZACAO DE 
ESTADIOS SUCESSIONAIS 
EM DISTINTOS AMBIENTES 
DE FLORESTA TROPICAL 
SOB A RECENTE 
PERSPECTIVA REDD: UM 
EXPERIMENTO COM 
MULTIPLOS DADOS DE 
SENSORIAMENTO REMOTO 
([bolsa Pos-Doutorado 
Veraldo Liesenberg - vig 07
/2015])

01/08
/2013

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado no 
país PD, BOLSA 
NO PAIS-PD) 
Processo: n° 2013
/05081-9

R$ 
89.488

Responsavel
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Rochas fosfáticas na 
Província Ignea do Alto 
Paranaíba e Faixa de 
Dobramentos Brasília 
Central: Aplicação de 
espectropía de 
imageamento e associações 
minerais para mapeamento 
remoto (Bolsa de 
Doutorado)

01/08
/2013

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

CNPq (Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
105.600

Responsavel

REPARO DO 
ESPECTROMETRO NO 
INFRAVERMELHO POR 
TRANSFORMADA DE 
FOURIER(FTIR), MODELO 
NICOLET 6700, INSTALADO 
NO LABORATORIO DE 
ESPECTROSCOPIA DO IG-
UNICAMP ([vigência 04
/2015])

01/05
/2014

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

FAPESP (Auxílio 
Pesquisa, 
AUXILIO-
PESQUISA) 
Processo: n° 2014
/04438-3

R$ 
14.548

Responsavel

Minute Mineral Maps: 
Ciphers to Hidden Prospects 
in Frontier Regions / Mapas 
Expedidos de Potencial 
Mineral: Guia para a 
Prospecção de Depósitos 
em Regiões de Fronteira 
Exploratória

01/12
/2014

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

CNPq (Auxílio 
Pesquisa)

R$ 
461.056

Responsavel

Prospecção de Áreas com 
Potencial de Ocorrência de 
Exsudações de Gás na Bacia 
do Parnaíba a partir de 
Imagens de satélite Terra
/ASTER e dados SRTM

01/01
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

PETROBRAS 
(Auxílio Pesquisa)

R$ 
416.000

Responsavel

INTERNATIONAL 
GEOSCIENCE AND REMOTE 
SENSING SYMPOSIUM 2015 
([AuxReuniao vig 15])

01/07
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

FAPESP (Auxilio 
part. Reunião, 
AUXILIO-
REUNIAO-
EXTERIOR) 
Processo: n° 2015
/08764-5

R$ 
17.776

Responsavel

O USO DE FRACTAIS PARA 
A ELABORACAO DE MAPAS 
DE FAVORABILIDADE 
MINERAL: O EXEMPLO DOS 
DEPOSITOS IRON OXIDE 
COPPER-GOLD DE CARAJAS 
(PA) (Bolsa de Mestrado)

01/08
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

FAPESP (Bolsa 
Mestrado MS, 
BOLSA NO PAIS-
MS-II) Processo: 
n° 2015/11186-3

R$ 
49.714

Responsavel

A reconstrução das 
condições ambiental da 
Terra Hadeano: O berço da 
vida emergente na planeta 
juvenil (Bolsa de Pós-
doutorado)

01/11
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

CNPq (Bolsa Pos 
doutorado no país 
PD)

R$ 
49.200

Responsavel
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CARACTERIZACAO 
ESPECTRAL DE SOLOS 
CONTAMINADOS COM 
HIDROCARBONETOS 
LIQUIDOS: APLICACOES 
POTENCIAIS NO 
MONITORAMENTO DE 
VAZAMENTOS EM 
INSTALACOES 
PETROLIFERAS E DUTOS DE 
TRANSPORTE ASSOCIADOS 
(Bolsa de Pós-doutorado)

01/12
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado no 
país PD, BOLSA 
NO PAIS-PD) 
Processo: n° 2015
/05728-8

R$ 
280.544

Responsavel

AVALIACAO DE IMAGENS 
HIPERESPECTRAIS NO 
INFRAVERMELHO TERMAL 
PARA A DETECCAO E 
CARACTERIZACAO DE 
EXSUDACOES DE GAS 
TERMOGENICO EM SITIOS 
CONTINENTAIS (Bolsa de 
Pós-doutorado)

01/02
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado no 
país PD, BOLSA 
NO PAIS-PD) 
Processo: n° 2015
/19842-7

R$ 
301.218

Responsavel

Calibração e validação do 
modelo hidrológico SWAT 
para a bacia do rio Doce: 
Estudo de caso do 
rompimento da barragem 
de Mariana-MG, Brasil 
(Bolsa de Doutorado)

01/03
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

CAPES (Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
105.600

Responsavel

CARACTERIZACAO E 
ESTUDO COMPARATIVO DE 
EXSUDACOES DE 
HIDROCARBONETOS E 
PLAYS PETROLIFEROS EM 
BACIAS TERRESTRES DAS 
REGIOES CENTRAL DO IRA 
E SUDESTE DO BRASIL 
USANDO SENSORIAMENTO 
REMOTO ESPECTRAL (Bolsa 
de Doutorado)

01/03
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO PAIS-
DR-II) Processo: 
n° 2015/06663-7

R$ 
112.509

Responsavel

Introduzindo modelos de 
gravidade de satélite na 
pesquisa de sistemas 
minerais: estudo de casos 
em sistemas de metais base 
e preciosos (Bolsa de 
Doutorado)

01/03
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

CNPq (Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
105.600

Responsavel

ITERATIVE CURVE FITTING: 
A ROBUST TECHNIQUE TO 
ESTIMATE THE 
WAVELENGTH POSITION 
AND DEPTH OF 
ABSORPTION FEATURES 
FROM SPECTRAL DATA 
(Auxílio publicação)

01/07
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

FAPESP (Auxilio 
publicação, 
AUXILIO-
PUBLICACAO) 
Processo: n° 2016
/11551-6

R$ 4.893 Responsavel
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CARACTERIZACAO E 
ESTUDO COMPARATIVO DE 
EXSUDACOES DE 
HIDROCARBONETOS E 
PLAYS PETROLIFEROS EM 
BACIAS TERRESTRES DAS 
REGIOES CENTRAL DO IRA 
E SUDESTE DO BRASIL 
USANDO SENSORIAMENTO 
REMOTO ESPECTRAL (Bolsa 
Estágio de Pesquisa no 
Exterior)

01/11
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO 
EXTERIOR - 
ESTAGIO 
PESQUISA DR) 
Processo: n° 2016
/19024-5

R$ 0 Responsavel

Modelagem Espacial e 
Espectral 3D de 
Afloramentos Rochosos: 
Avaliação de Dados 
Coletados por VANT e 
Processados com base em 
Games Engine (Bolsa de 
Mestrado)

01/03
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

CNPq (Bolsa 
Mestrado MS)

R$ 
22.500

Responsavel

Uso de Dados Gravimétricos 
e Magnetométricos Orbitais 
para Análise da Trama 
Macroestrutural de 
Sistemas Kimberlíticos ( 
Bolsa de Mestrado)

01/03
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

CNPq (Bolsa 
Mestrado MS)

R$ 
36.000

Responsavel

10th EARSeL SIG Imaging 
Spectroscopy (Auxílio 
Viagem)

01/03
/2017

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

FAEPEX (Auxilio 
part. Reunião)

R$ 4.500 Responsavel

GEOCHEMICAL 
CONSTRAINTS ON THE 
HADEAN ENVIRONMENT 
FROM MINERAL 
FINGERPRINTS OF 
PROKARYOTES (Auxílio 
publicação)

01/08
/2017

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

FAPESP (Auxilio 
publicação, 
AUXILIO-
PUBLICACAO) 
Processo: n° 2017
/12370-8

R$ 4.539 Responsavel

CARACTERIZACAO DAS 
MUDANCAS DIAGENETICAS 
INDUZIDAS POR ESCAPES 
DE HIDROCARBONETOS 
GASOSOS EM RED-BEDS: 
UMA NOVA VISAO SOBRE A 
TEORIA DE MICRO-
EXSUDACOES (Bolsa de 
Doutorado)

01/11
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2018

FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO 
EXTERIOR - 
ESTAGIO 
PESQUISA DR) 
Processo: n° 2017
/15700-9

R$ 171 Responsavel

INTERNATIONAL 
GEOSCIENCE AND REMOTE 
SENSING SYMPOSIUM

01/07
/2018

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2018

FAPESP (Auxilio 
part. Reunião, 
AUXILIO-
REUNIAO-
EXTERIOR) 
Processo: n° 2018
/06718-4

R$ 
14.467

Responsavel
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FRONTEIRAS DE PESQUISA 
EM GEOCIENCIAS E 
POLITICA CIENTIFICA E 
TECNOLOGICA: A 
EXPERIENCIA DO IG-
UNICAMP

01/08
/2018

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

FAPESP (Outras 
bolsas, BOLSA NO 
PAIS 
(JORNALISMO 
CIENTIFICO)-JC-
2) Processo: n° 
2018/06839-6

R$ 
26.229

Responsavel

DETECCAO DE PLUMAS DE 
METANO UTILIZANDO 
DADOS HIPERESPECTRAIS 
NO INFRAVERMELHO DE 
ONDAS MEDIAS (3-5 UM) A 
PARTIR DE PLATAFORMA 
AEROPORTADA

01/09
/2018

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

FAPESP (Auxilio 
publicação, 
AUXILIO-
PUBLICACAO) 
Processo: n° 2018
/14029-4

R$ 8.785 Responsavel

SENSORIAMENTO REMOTO 
HIPERESPECTRAL 
APLICADO A DETECCAO DE 
PLUMAS DE METANO NO 
INTERVALO VNIR-SWIR: 
EXPERIMENTO DE CAMPO E 
ESTUDO DE CASO

01/09
/2018

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado no 
exterior PD, 
BOLSA NO 
EXTERIOR - 
ESTAGIO 
PESQUISA PD) 
Processo: n° 2018
/12969-0

R$ 
191.647

Responsavel

AVALIACAO DE DADOS NO 
INFRAVERMELHO DE 
ONDAS LONGAS (LWIR) E 
TEMPERATURA DE 
SUPERFICIE PARA 
CARACTERIZACAO DE 
MICROEXSUDACOES DE 
HIDROCARBONETOS 
TERRESTRES

01/10
/2018

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado no 
país PD, BOLSA 
NO PAIS-PD) 
Processo: n° 2017
/25002-7

R$ 
205.413

Responsavel

ANOMALIAS MICRO-
GEOQUIMICAS 
INDICATIVAS DE FALHAS 
TECTONICAS 
CONTROLADORAS DE 
CORPOS DE MINERIO EM 
MACROESCALA

01/03
/2019

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

FAPESP (Auxilio 
publicação, 
AUXILIO-
PUBLICACAO) 
Processo: n° 2019
/00882-0

R$ 1.685 Responsavel

Fonte: SIPEX (PQ04)

Comentários
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O lista fornecida pelo sistema traz uma mistura de projetos, auxílios 
dos mais variados e bolsas. Abaixo, listo os projetos concluídos ou 
em andamento que considero mais importantes no período; 

1) Proj. Estudo de Rochas Análogas dos Reservatórios do Pós-Sal e 
Pré-Sal por Meio de Sensoriamento Remoto Hiperespectral Acoplado 
em Drone    06/2019    06/2023    Cenpes/PETROBRAS    R$ 
10.728.199,37

2) Ampliação da Infraestrutura de Pesquisa do Laboratório de 
Espectroscopia de Reflectância IG-UNICAMP para Aquisição de Dados 
Hiperespectrais e LiDAR em Sequencias Análogas aos Reservatórios 
do Pré-Sal    12/2018    12/2020    Cenpes
/PETROBRAS    R$3.553.721,24

3) Implantação do Laboratório Multiusuários de Análises por 
Espectroscopia de Imageamento Hiperespectral e Microscopia 
Eletrônica de Varredura (LM-HiperMeV)    12/2017    12/2022    MCTI
/FINEP/FNDCT 02/2016 - Centros Nacionais Multiusuários    R$ 
2.411.487,00

4) Programa De Formação De Recursos Humanos Em Exploração 
Petrolífera E Geologia De Reservatórios    7/2019    12/2024    PRH-
ANP/FINEP    R$ 3.909.430,98
Proj. Implantação do Laboratório Portátil de Espectroscopia no 
Infravermelho de Ondas Longas do IG-UNICAMP    Carlos Roberto de 
Souza Filho    1/2014     C 6/2019    CAPES    R$210.000,00

5) Avaliação de dados no infravermelho de ondas longas (LWIR) e 
temperatura de superfície para caracterização de microexsudações 
de hidrocarbonetos terrestres 
    2/2019    2/2022    Agência: CNPq (Auxílio Pesquisa – Universal 
Faixa C). Processo: #437337/2018-9    R$ 95.920,00

6) Geotecnologias Aplicadas ao Estudo de Sistemas Minerais e 
Petrolíferos    3/2018    2/2023    Agência: CNPq (Bolsa de 
Produtividade em Pesquisa) Processo: 309712/2017-3
    R$ 168.000,00

7) Minute Mineral Maps: Ciphers to Hidden Prospects in Frontier 
Regions / Mapas Expedidos de Potencial Mineral: Guia para a 
Prospecção de Depósitos em Regiões de Fronteira Exploratória 
(Pesquisa Aplicada)    12/2014    Situação: Concluído Data de 
conclusão: 10/2019    Agência: CNPq (Professor Visitante Especial). 
Processo: 401316/2014-9    R$ 461.056,56

8) Biomarcadores de Impactos Ambientais e sua Detecção Através 
de Sensoriamento Remoto Ultraespectral e Hiperespectral - Bio II. 
[ProjPesq vig 03/2014} (Pesquisa Básica)    03/2011    Situação: 
Data de conclusão: 2014    Agência
CENPES/PETROBRAS/ FUNCAMP (Auxílio Pesquisa)    R$ 
1.340.000,00

9) Modelos Exploratórios de Óleo e Gás no Brasil baseados em 
Dados Hiperespectrais do Sensor ProSpecTIR-VS    07
/2010    Situação: Data de conclusão: 12/2015    Agência
CENPES/PETROBRAS 
(Auxílio Pesquisa)    R$2.055.737,48
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4.3.2 - Projetos de Pesquisa sem financiamento

Título do Projeto Início Área Tipo de 
participação

Situação

Espectroscopia de reflectancia e espectroscopia de 
imageamento aplicadas à identificação de superfícies 
contaminadas por petróleo e derivativos - um 
estudo de caso na refinaria de Paulinia (São Paulo) 
[bolsa MS Rosa Elvira Pabon - vig 2013] (Pesquisa 
Aplicada)

01/08
/2010

Responsavel Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

PADRÕES ESPAÇO-TEMPORAIS DE USO E 
OCUPAÇÃO DO SOLO E TRANSFORMAÇÕES 
SÓCIOAMBIENTAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO 
RIO IVINHEMA COM BASE EM CENÁRIOS DE 
VULNERABILIDADE AMBIENTAL. [projpesq de 
Adelson Soares Filho - vig 2015] (Pesquisa Aplicada)

01/08
/2010

Responsavel Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

Mapeamento Hiperespectral de Assembleias Minerais 
Associadas a Mineralizações de Ouro na Serra das 
Pipocas, Sequência Metavulcanossedimentar de 
Troia, Ceará (Projeto de Mestrado) (Pesquisa Básica)

01/03
/2016

Responsavel Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2018

Mapeamento mineralógico de superfície através de 
sensores hiperespectrais em depósitos de Au e W na 
Faixa Seridó (RN), Província Borborema (Projeto de 
Doutorado) (Pesquisa Básica)

01/03
/2016

Responsavel Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

Fronteiras de pesquisa em geociências e política 
científica e tecnológica: a experiência do IG-
UNICAMP (Pesquisa Aplicada)

01/08
/2018

Responsavel Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Fonte: SIPEX (PQ05)

4.4 - Organização de Eventos Acadêmicos

4.4.1 - Organização de eventos científicos, culturais e artísticos
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ06)

4.5 - Outras participações em eventos (Palestra, Conferência, Mesa-
Redonda e Seminário)

4.5.1 - Participação no Brasil
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ07)

4.5.2 - Participação no exterior
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ08)

4.6 - Outras atividades de Pesquisa, Culturais ou Artísticas

4.6.1 - Outras atividades de Pesquisa, Culturais ou Artísticas

4.7 - Prêmios, homenagens e distinções recebidas, decorrentes das 
atividades de pesquisa, culturais ou artísticas
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4.7.1 - Listagem dos prêmios, homenagens e distinções recebidas

Prêmios/Distinções Agência/Entidade Data
Menção Honrosa do Prêmio Capes de Tese 2014, área de 
Geociências: ?Infrared Monitoring of Volcanoes from 
Space?. Samuel Murphy (aluno), Carlos Roberto de Souza 
Filho (orientador)

Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES)

2014

Menção Honrosa do Prêmio Capes de Tese 2014, área de 
Geociências: Infrared Monitoring of Volcanoes from Space 
. Samuel Murphy (aluno), Carlos Roberto de Souza Filho 
(orientador)

Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES)

2014

Melhor Trabalho na Categoria Artigos em Sessão Técnica 
Oral. "Def. e Mapeam. de Esp. Indicadoras Geobotânicas 
em Imagens Hiperespectrais. Cibele H. Amaral, Teodoro I.
R. Almeida, Carlos R. Souza Filho

Simpósio Brasileiro de 
Sensoriamento Remoto, João 
Pessoa

2015

GRSG Student Award: Saeid Asadzadeh (PhD student); 
Carlos Roberto Souza Filho (supervisor)

Royal Society/Geological 
Remote Sensing Group

2016

Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências Academia Brasileira de 
Ciências

2016

Prêmio de Reconhecimento Docente pela Dedicação ao 
Ensino de Graduação

Universidade Estadual de 
Campinas

2016

Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências Academia Brasileira de 
Ciências

2017

AAPG Student Award: Saeid Asadzadeh (PhD student); 
Carlos Roberto Souza Filho (supervisor)

AAPG ? American Association 
of Petroleum Geologists

2017

Melhor Trabalho na Categoria Artigos em Sessão Técnica 
Oral. Rosa Elvira Correa Pabon, Carlos R. Souza Filho

Simpósio Brasileiro de 
Sensoriamento Remoto, 
Santos (SP).

2017

Menção Honrosa do Prêmio CAPES de Tese 2018. Matheus 
Ferreira (aluno).Carlos Roberto de Souza Filho & Yosio 
Shimabukur (orientadores) Diário Of. da União, 01/10/ 
2018, Edição 189, Seção 3, Pg 43

CAPES 2018

GRSG/ Royal Society Student Award: Laís Camargo 
Novaes (MSc student); Carlos Roberto Souza Filho 
(supervisor)

Geological Remote Sensing 
Group / Geological Society 
and Remote Sensing and 
Photogrammetry Society

2019

Prêmio CAPES de Tese 2019 da área de GEOCIÊNCIAS. 
Saeid Asadzadeh (aluno). Carlos Roberto de Souza Filho 
(orientador). Diário Of. da União, 6/9/19, edição 173, 
Seção 3, Pg 122.

CAPES 2019

Fonte: SIPEX (PQ10)

4.8 - Informações Complementares

4.8.1 - Informações Complementares

4.9 - Autoavaliação das Atividades de pesquisa, culturais ou artísticas

4.9.1 - Campo para autoavaliação

Minhas atividades de pesquisa e pós-gradução são simultâneas e não vejo 
sentido em dissociá-las numa auto-avaliação. Portanto, repito abaixo, o texto 
da auto-avaliação sobre minhas atividades de pós-graduação. 
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Sobre minhas atividades diretas e outras com repercussão na pesquisa, abaixo, 
faço uma síntese do período sob avaliação. 

Sou Pesquisador 1A do CNPq há mais de 10 anos e tive minha última bolsa de 
Produtividade em Pequisa renovada em bases competitivas em 2017 em Prioridade 
001 (significando que possuía o CV com os melhores indicadores acadêmicos da 
Área de Geociências no período avaliado). Em 2017, pelo "conjunto da obra", fui 
eleito Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências. 

Mantive, no período coberto por esse relatório, produção científica regular e 
acumulei, na CARREIRA, um número total significativo de artigos completos em 
revistas arbitradas (150 entre artigos impressos e em impressão) e congressos 
nacionais e internacionais (183 artigos). 

Especificamente no período de 2014-2019, publiquei 44 artigos em revistas 
internacionais, 5 em revistas nacionais e possuo outros 5 artigos aceitos para 
publicação em revistas intencionais. Alguns desses artigos foram publicados em 
revistas prestigiosas e em alguns dos principais periódicos científicos das áreas 
em que atuo, incluindo 3 publicações recentes na revista Nature Scientific 
Reports e vários artigos em revistas de alto fator de impacto da área de 
Geociências, como a Remote Sensing of Environment (fator de impacto 8,2) e 
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing (fator de impacto 6,9). 

Com a consolidação do Grupo de Pesquisa em Geotecnologias no IG-UNICAMP, do 
qual sou atualmente o líder e coordenador na Linha de pesquisa homônima, a 
minha produção científica, na forma de artigos arbitrados, vem atingindo uma 
média anual razoável, em torno de 10 artigos por ano de 2014-2019. Nos últimos 
anos, tenho buscado gerar artigos visando maior impacto científico, com resultados 
muito interessantes para visibilidade nacional e internacional no nosso grupo de 
pesquisa e da UNICAMP. 

Também publiquei 3 capítulos de livros que se tornaram referencia na área de 
sensoriamento remoto, exploração mineral e metalogenia da Província Carajás: 

1) W.M. Calvin, E. Ben-Dor, J. Bishop, J. Boardman, R.N. Clark, T.J. Cudahy, B.L. 
Ehlmann, R.O. Green, B. Hubbard, R. Kokaly, J. Mars, J.F. Mustard, G. Okin, C. 
Ong, R. de Souza Filho, F.D. van der Meer, G. Vane. Earth Surface Geochemistry 
and Mineralogy: Processes, Hazards, Soils, and Resources - (NASA decadal survey 
white paper. Los Angeles: National Aeronautics and Space Administration (NASA).

2) SOUZA FILHO, CARLOS ROBERTO; SILVA, Adalene Moreira . Integração de 
dados & exploração mineral. In: Adolpho José Melfi; Aroldo Misi; Diogenes de 
Almeida Campos; Umberto Giuseppe Cordani. (Org.). Recursos Minerais no Brasil: 
problemas e desafios. 1ed.Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Ciências, 2016, 
v. 1, p. 232-240

3) Monteiro, L.V.S. ; Xavier, R.P ; SOUZA FILHO, C. R. ; Moreto, Carolina Penteado 
Natividade . Metalogenia da Província Carajás. In: Silva M.G.; Jost H.; Kuyumajian 
R.M. (Org.). Metalogênese das Províncias Tectônicas Brasileiras. 1ed.Brasilia: 
Serviço Geológico do Brasil - CPRM, 2014, v. 1, p. 1-50.

Outro tipo de publicação a qual venho me dedicando nos últimos anos são os 
artigos e matérias de divulgação. Recrutei e orientei uma bolsista de Jornalismo 
Científico (FAPESP) entre 2018-2019 e, com ela, publicamos dezenas de matérias 
sobre a produção científica do meu grupo de pesquisa e, extensivamente, de todos 
o grupos de pesquisa do IG-UNICAMP. 
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Realizei 2 estágios de pesquisa no exterior no período do relatório: em 2014 na 
University of Edinburgh, Escócia; e em 2016 na Universita degli Studi di Trieste, U.
D.S.T., na Itália.

No período de 2014-2019 a minha projeção internacional atingiu outro importante 
pico, denotado por indicadores específicos, tais como: 

i) convites sistemáticos para participação presencial em bancas de tese de 
doutorado & concursos/promoções de carreira no exterior. Exemplos recentes na 
University of Toulouse (2019), University of Tel Aviv (2019), University of 
Copenhagen (2018).  

SOUZA FILHO, C.R.; Stéphane Jacquemoud, Isabelle Laffont-Schwob, Agnès 
Bégué, Anthony Credoz. Participação em banca de Guillaume Lassalle. Exploitation 
of hyperspectral data for assessing vegetation health under exposure to petroleum 
hydrocarbons. 2019. Doutorado. University of Toulouse, France. 

SOUZA FILHO, C.R.; Eyal Ben Dor; Naftaly Goldshleger. Participação em banca de 
Yaron Ogen. Soil Spectroscopy in the Visible, Near and Shortwave Infrared (0.4-2.5 
µm) for Precise Soil Mapping. 2019. Doutorado. Porter School of the Environment 
and Earth Sciences, Tel Aviv University, Israel.  

SOUZA FILHO, CARLOS ROBERTO DE; PRISHCHEPOV, A.; GLAESSER, C.. 
Participação em banca de Sara Salehi. Potentials and challenges for hyperspectral 
mineral mapping in the Arctic: Developing innovative strategies for data acquisition 
and integration. 2018. Tese (Doutorado em Geosciences and Natural Resources 
Management) - University of Copenhagen.

ii) também tenho atuado com frequência em projetos internacionais, como 
pesquisador ou na qualidade de Scientific Advisor. Exemplos recentes são os 
projetos Horizon 2020 na Europa: NEXT : New exploration technologies – NEXT 
(liderado pelo GTK na Finlandia) e o GEOSSMin: Geoinformation and Earth 
Observation in Support of Sustainable Mining (liderado pelo Serviço Geólogico da 
Republica Checa e pela Universidade de Praga). Tenho sido ativado sucessivamente 
para avaliação de projetos de pesquisa submetidos para o Belgian Federal Public 
Planning Service Science Policy (BELSPO), New Zealand Ministry of Business, 
Innovation & Employment; United States National Aeronautics and Space 
Administration (NASA), Australia Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation (CSIRO), entre outras agências internacionais. 

iii) destaco ainda minha participação como Principal Investigador dos dados do 
sensor Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer 
(ASTER), dos programas Hyperspectral Infrared Imager (HysPIRI), ECOsystem 
Spaceborne Thermal Radiometer Experiment on Space Station (ECOSTRESS) e 
Surface Biology and Geology (SBG) da NASA, cujos projetos associados tem 
colocado a UNICAMP numa posição privilegiada quanto ao acesso à imagens de 
sensoriamento remoto para pesquisa. Também atuo com pesquisador nas missões 
hiperespectrais orbitais da Europa (EnMap, Alemanha; PRISMA, Itália) e da Agencia 
Especial Japonesa (missão hiperespectral HISUI). 

iv) organizei, coordenei e fui keynote speaker convidado, dezenas de vezes, em 
eventos nacionais e internacionais, incluindo várias versões de Congressos 
Brasileiros de Geologia, Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, IGARSS-
IEEE, International Geological Congress/IUGS (onde fui Theme Champion em 
Brisbane (34o. IGC, 2012), Africa do Sul (35o. IGC, 2016) e atuarei no da India em 
2020 (36º. IGC, 2020)). 
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Coletivamente, entendo que são indicadores importantes sobre o reconhecimento 
internacional que possuo nas minhas áreas de atuação 

Tenho um procura expressiva de estudantes externos à UNICAMP para fazer suas 
dissertações, teses ou pesquisas de pós-doutorado na nossa equipe. No período, 
orientei número razoável de alunos de Mestrado (5 dissertações concluídas; além 
de 2 defesas agendadas para Janeiro-Fevereiro/2020) e Doutorado (7 teses 
concluídas, além de 3 defesas agendadas para Janeiro-Fevereiro/2020), 
acompanhando os prazos de integralização determinados pela CAPES e pelo 
Programa de Geociências do IG-UNICAMP.  Conclui a orientação de 6 
pesquisadores de pós-doutorado (a maioria bolsistas FAPESP) e possuo 2 pós-
doutorandos ativos com bolsa FAPESP. 

Investi muito do meu tempo na quantidade e qualidade de orientações no 
mestrado, doutorado e pós-doutorado, gerando frutos muito positivos não somente 
em indicadores acadêmicos. Nossos ex-alunos de pós-graduação e pós-
doutorandos atualmente ocupam postos estratégicos em universidades, órgãos 
governamentais e empresas, e exercem liderança profissional e intelectual em seus 
campos de atividade. 

Na pós-graduação, continuei colaborando para elevação do conceito do Programa 
de Geociências na CAPES. Minha contribuição na formação de recursos humanos de 
pós-graduação e, principalmente, na produção de artigos científicos em revistas de 
alto fator de impacto (extratos A1 e A2), foi um dos pilares para mantermos o 
conceito 6 nas avaliações da CAPES. 

Nos últimos 2 anos atuei como Coordenador de Pesquisa do IG, quando tomei uma 
série de medidas pró-ativas visando auxiliar as atividades de docentes e alunos e 
aumentar a produção científica dos programas de PG do IG  - que também tiveram 
um impacto importante na manutenção da nota 6 dos programas de Geociências, 
Política Científica Tecnológica e Geografia na CAPES.

Minha participação na coordenação de projetos e responsabilidade pela nucleação 
de novas sub-linhas de pesquisa foi grande no período. No que tange a captação de 
recursos para pesquisa, ensino e infra-estrutura, nos últimos 5 anos, obtive, de 
forma isolada ou em parceria com outros docentes e pesquisadores, recursos para 
projetos de pesquisa e infra-estrutura, direta ou indiretamente aplicados ao IG e a 
UNICAMP, que ultrapassam vários milhões de Reais em investimentos - 
fomentados pelo CENPES-PETROBRAS, FAPESP, CNPq, CAPES, NASA, FAEP-
UNICAMP, etc. Nas agências de financiamento clássicas, obtive a aprovação de 
literalmente todas as principais categorias de projetos e bolsas. 

Nos últimos 3 anos, destaco, abaixo, os principais projetos aprovados e em 
execução. São projetos de infraestrutura, P&D e para formação de recursos 
humanos de pós-graduação (como é o caso do projeto de Programa de Recursos 
Humanos da ANP, no qual obtivemos 30 bolsas extras de pesquisa para o IG-
UNICAMP). Totalizam mais de R$20 milhões de investimentos que foram e estão 
sendo feitos no IG sob minha responsabilidade.

1) Proj. Estudo de Rochas Análogas dos Reservatórios do Pós-Sal e Pré-Sal por 
Meio de Sensoriamento Remoto Hiperespectral Acoplado em Drone. 06/2019- 06
/2023. Cenpes/PETROBRAS. Valor: R$ 10.728.199,37

2) Ampliação da Infraestrutura de Pesquisa do Laboratório de Espectroscopia de 
Reflectância IG-UNICAMP para Aquisição de Dados Hiperespectrais e LiDAR em 
Sequencias Análogas aos Reservatórios do Pré-Sal. 12/2018-12/2020. Cenpes
/PETROBRAS. Valor: R$3.553.721,24
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3) Implantação do Laboratório Multiusuários de Análises por Espectroscopia de 
Imageamento Hiperespectral e Microscopia Eletrônica de Varredura (LM-HiperMeV). 
12/2017-12/2022. MCTI/FINEP/FNDCT. Centros Nacionais Multiusuários. Valor: R$ 
2.411.487,00

4) Programa De Formação De Recursos Humanos Em Exploração Petrolífera E 
Geologia De Reservatórios. 7/2019-12/2024. PRH-ANP/FINEP. Valor: R$ 
3.909.430,98

5) Proj. Implantação do Laboratório Portátil de Espectroscopia no Infravermelho de 
Ondas Longas do IG-UNICAMP. C 6/2019. CAPES. R$210.000,00

Avaliação de dados no infravermelho de ondas longas (LWIR) e temperatura de 
superfície para caracterização de microexsudações de hidrocarbonetos terrestres. 2
/2019-2/2022. Agência: CNPq (Auxílio Pesquisa – Universal Faixa C). Processo: 
#437337/2018-9. R$ 95.920,00

Fui um dos responsáveis pelo estabelecimento de convênios internacionais com 
universidades e centros de pesquisa no Canadá (e.g., University of Alberta; ), na 
Europa (e.g., University of Edinburgh, Escócia; University of Twente, ITC - Faculty 
of Geo-Information Science and Earth Observation, Holanda; University of Trieste, 
Italia; Imperial College, Londres; GTK, Finlandia, Czech Geological Survey, 
República Checa ), na Austrália (Monash University, University of Queensland, 
CSIRO), nos Estados Unidos (Jet Propulsion Lab (JPL), CalTech, NASA, USGS), os 
quais têm sido utilizados para projetos em conjunto e envio de alunos de Mestrado, 
Doutorado e Pós-Doutorado para o cumprimento de programas de pós-graduação e 
pesquisa.  Também tive a oportunidade, no âmbito dessas colaborações 
internacionais, de ministrar cursos no exterior e de proferir inúmeras palestras e 
conferências. 

Participei, assiduamente, como assessor científico em vários níveis e para diversas 
instituições nacionais, com destaque para a FAPESP; CNPq, CAPES, PIBIC-CNPq, 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), FAEP-UNICAMP, Núcleos da 
UNICAMP; e internacionais, tais como JPL-NASA, CSIRO, ITC, entre outros.

Também tive uma participação importante como Editor e árbitro de revistas 
nacionais e internacionais, com destaque para minha posição como Editor 
Associado do International Journal of Applied Earth Observation and 
Geoinformation (JAG), da Revista Brasileira de Geofísica e da REM – International 
Engineering Journal. Também atuei como membro do Corpo Editorial das revistas 
Geofluids e Mathematical Geosciences. Saliento ainda a minha contribuição no 
julgamento de dezenas de artigos anualmente para várias revistas internacionais e 
nacionais de mais alto impacto do ranking QUALIS da CAPES, incluindo Nature, 
Remote Sensing of Environment, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote 
Sensing, Ore Geology Reviews, Journal of South American Earth Sciences, IEEE 
Transactions on Geoscience and Remote Sensing, entre outros. 

Meus alunos de pós-graduação receberam vários prêmios nacionais e internacionais 
no período do relatório. Destaque para os prêmios CAPES de tese recebidos em 
2014 (menção honrosa da CAPES para tese de Doutorado de Samuel Murphy), 
2018 (menção honrosa da CAPES para tese de Doutorado de Matheus Ferreira) e 
2019 (Prêmio CAPES de Tese 2019 da área de GEOCIÊNCIAS para Saeid 
Asadzadeh).  Somadas, possuo 4 premiações da CAPES pelas teses de doutorado 
orientadas entre 2009-2019.  No período sob avaliação, com meus alunos de pós-
graduação, recebemos prêmios da Geological Society and Remote Sensing and 
Photogrammetry Society/Royal Society (Inglaterra), da American Association of 
Petroleum Geologists (AAPG), da SELPER nos Simpósios Brasileiros de 
Sensoriamento Remoto de 2015 e 2017.  
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5 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO E DE INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE

5.1 - O docente realizou atividade de assessoria específica no artigo 15º 
da Deliberação CONSU-A-02/2001.

5.1.1 - O docente realizou atividade de assessoria específica no artigo 15º da 
Deliberação CONSU-A-02/2001.

sim ( ) não (X)

5.2 - Consultoria e assessoria para instituições
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5.2.1 - Consultoria e/ou assessoria à agência de fomento à pesquisa e ao ensino

Tipo de Atividade/descrição Agência/Instituição Período
Assessor Ad Hoc/Consultor ad-hoc em projetos de 
pesquisas CT-Petro/CNPq

CNPq - Conselho 
Nacional de 
Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico

Início: 01/01
/2000. 
Situação: Em 
andamento.

Consultor Ad Hoc/Conselho Assessor do PIBIC-CNPq CNPq - Conselho 
Nacional de 
Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico

Início: 01/04
/2002. 
Situação: Em 
andamento.

Consultor Ad Hoc/Consultor Programa de Políticas 
Públicas - FAPESP

Fapesp - Fapesp Início: 01/06
/2002. 
Situação: Em 
andamento.

Assessor Ad Hoc/Consultor ad-hoc da CAPES CAPES - Coordenação 
de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior

Início: 01/01
/1996. 
Situação: Em 
andamento.

Assessor Ad Hoc/Consultor ad-hoc do CNPq CNPq - Conselho 
Nacional de 
Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico

Início: 01/01
/1996. 
Situação: Em 
andamento.

Assessor Ad Hoc/Consultor ad-hoc da FINEP FINEP - Financiadora de 
Estudos e Projetos

Início: 01/01
/1996. 
Situação: Em 
andamento.

Assessor Ad Hoc/Consultor ad-hoc da FAPESP FAPESP - Fundação de 
Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo

Início: 01/04
/1996. 
Situação: Em 
andamento.

Membro de Comitê Assessor/Comite de 
Assessoramento (CA) de Engenharia e Ciências 
Ambinetais/CNPq

CNPq - CNPq Início: 01/01
/2010. 
Situação: Em 
andamento.

Membro de Comitê Assessor/FAPESB (BA) FAPESB - Fundação de 
Amparo à Pesquisa do 
Estado da Bahia

Início: 01/02
/2010. 
Situação: Em 
andamento.

Membro de Comitê Assessor/FAPEMIG (MG) FAPEMIG - Fundação de 
Amparo à Pesquisa do 
Estado de Minas Gerais 
- FAPEMIG

Início: 01/02
/2010. 
Situação: Em 
andamento.

Membro de Comitê Assessor/FAPES (ES) FAPES - Fundação de 
Apoio à Ciência e 
Tecnologia do Espírito 
Santo - FAPES

Início: 01/02
/2010. 
Situação: Em 
andamento.

Membro de Comitê Assessor/Membro do Comitê de 
Geociências para Avaliação de Bolsas de Pós-graduação 
do da Fundação de Apoio à Pesquisa no Estado de São 
Paulo (FAPESP).

Fapesp - Fapesp Início: 01/01
/2002. 
Situação: Em 
andamento.

Fonte: SIPEX (EXT01)
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5.2.2 - Consultoria e/ou assessoria a órgãos públicos municipais/estaduais
/federais
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT02)

5.2.3 - Consultoria e/ou assessoria a empresas públicas ou privadas e outras 
organizações
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT03) 

Comentários

Consultoria e assessoria técnicas a diversas empresas sob contrato 
com a FUNCAMP/UNICAMP, entre as quais: 

PETROBRAS, VALE, FOTOTERRA, Agência para o Desenvolvimento da 
Indústria Mineral Brasileira (ADIMB), Companhia de Pesquisa e 
Recursos Minerais (CPRM), NEXA, ANGLO AMERICAN

5.3 - Atividades de ensino de extensão

5.3.1 - Cursos ou disciplinas de extensão
Sem dados para este Indicador. Fonte: EXTECAMP (EXT04)

5.3.2 - Orientações de alunos de especialização em trabalho de final de curso
Sem dados para este Indicador. Fonte: EXTECAMP (EXT13)

5.4 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

5.4.1 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

5.5 - Projetos

5.5.1 - Projetos de Extensão

Título do Projeto Início Situação Agência Tipo de 
participação

Estudo das Mineralizações de Au e 
Cu Associado a Rochas Graniticas da 
Provincia Aurifera de Alta Floresta 
(MT), Craton Amazonico

04/2010 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

Agência: 
CAPES (Auxílio 
Pesquisa)

Participante

Desenvolvimento de Métodos 
Computacionais para Sistematização 
e Caracterização Estrutural de Áreas 
Deformadas com Base em Dados de 
Sensoriamento Remoto e 
Aerogeofísicos. [bolsaMS Paulo 
Eduardo Locatelli - vig 2014]

02/2012 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2014

Agência: 
CAPES (Bolsa 
Mestrado MS)

Responsavel

Sensoriamento Remoto com Sistema 
Medusa e Exploração Petrolífera 
Offshore (Bolsa de Doutorado)

03/2013 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

Agência: 
CAPES (Bolsa 
Doutorado DR)

Responsavel
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QUANTIFYING THE CONSTRAINTS 
ON THE ENVIRONMENT OF EARLY 
EARTH: THE CRADLE FOR 
EMERGING LIFE ON A YOUNG 
PLANET ([bolsa Pós Doutorado no 
país Alexey Novoselov - vig 10
/2014])

11/2011 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2014

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado 
no país PD, 
BOLSA NO 
PAIS-PD), 
Processo: n° 
2011/12682-3

Responsavel

CARACTERIZACAO ESPECTRAL DE 
MACRO E MICROEXSUDACOES DE 
HIDROCARBONETOS EM BACIAS 
CONTINENTAIS BRASILEIRAS 
([bolsa DR Luciola A Magalhaes])

04/2011 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2014

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO 
PAIS-DR-II), 
Processo: n° 
2011/00026-4

Responsavel

Sensoriamento Remoto 
Hiperespectral Aplicado à 
Identificação Remota de Solos e 
Rochas Impregnados com 
Hidrocarbonetos(Bolsa de Doutorado)

03/2013 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

Agência: CNPq 
(Bolsa 
Doutorado DR)

Responsavel

Biomarcadores de Impactos 
Ambientais e sua Detecção Através 
de Sensoriamento Remoto 
Ultraespectral e Hiperespectral - Bio 
II. [ProjPesq vig 03/2014}

03/2011 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2014

Agência: 
PETROBRAS 
(Auxílio 
Pesquisa)

Responsavel

Prospecção de Áreas com Potencial 
de Ocorrência de Exsudações de Gás 
na Bacia do Parnaíba a partir de 
Imagens de satélite Terra/ASTER e 
dados SRTM

01/2015 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

Agência: 
PETROBRAS 
(Auxílio 
Pesquisa)

Responsavel

Introduzindo modelos de gravidade 
de satélite na pesquisa de sistemas 
minerais: estudo de casos em 
sistemas de metais base e preciosos 
(Bolsa de Doutorado)

03/2016 Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

Agência: CNPq 
(Bolsa 
Doutorado DR)

Responsavel

Uso de Dados Gravimétricos e 
Magnetométricos Orbitais para 
Análise da Trama Macroestrutural de 
Sistemas Kimberlíticos ( Bolsa de 
Mestrado)

03/2017 Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: CNPq 
(Bolsa 
Mestrado MS)

Responsavel

Modelagem Espacial e Espectral 3D 
de Afloramentos Rochosos: 
Avaliação de Dados Coletados por 
VANT e Processados com base em 
Games Engine (Bolsa de Mestrado)

03/2017 Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: CNPq 
(Bolsa 
Mestrado MS)

Responsavel

Fronteiras de pesquisa em 
geociências e política científica e 
tecnológica: a experiência do IG-
UNICAMP

Responsavel Situação: 
Em 
Andamento

A
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Integração de Dados Geológicos, 
Geoquímicos, Isotópicos, Geofísicos 
e de Sensoriamento Remoto 
Aplicados à Metalogênese Regional, 
Exploração Mineral, Exploração 
Petrolífera, Monitoramento do Meio 
Ambiente e Estudos Planetários 
(Bolsa Produtividade)

03/2009 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

Agência: CNPq 
(Bolsa 
produtividade), 
Processo: n° 
303563/2008-
7

Responsavel

Análise do Potencial de geração de 
bioeletericidade, no município de 
Bambuí - MG com dados 
hiperespectrais do sensor prospectir-
VS. [bolsaMS Flavia S Mendes - vig 
2014]

02/2012 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2014

Agência: CNPq 
(Bolsa 
Mestrado MS)

Responsavel

Rochas fosfáticas na Província Ignea 
do Alto Paranaíba e Faixa de 
Dobramentos Brasília Central: 
Aplicação de espectropía de 
imageamento e associações minerais 
para mapeamento remoto (Bolsa de 
Doutorado)

08/2013 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

Agência: CNPq 
(Bolsa 
Doutorado DR)

Responsavel

Efeito de solos contaminados por 
hidrocarbonetos líquidos no 
desenvolvimento da vegetação 
(Bolsa de Doutorado)

02/2012 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

Agência: CNPq 
(Bolsa 
Doutorado DR)

Responsavel

O USO DE FRACTAIS PARA A 
ELABORACAO DE MAPAS DE 
FAVORABILIDADE MINERAL: O 
EXEMPLO DOS DEPOSITOS IRON 
OXIDE COPPER-GOLD DE CARAJAS 
(PA) (Bolsa de Mestrado)

08/2015 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Mestrado MS, 
BOLSA NO 
PAIS-MS-II), 
Processo: n° 
2015/11186-3

Responsavel

INTERNATIONAL GEOSCIENCE AND 
REMOTE SENSING SYMPOSIUM 2015 
([AuxReuniao vig 15])

07/2015 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

Agência: 
FAPESP 
(Auxilio part. 
Reunião, 
AUXILIO-
REUNIAO-
EXTERIOR), 
Processo: n° 
2015/08764-5

Responsavel

CARACTERIZACAO DAS MUDANCAS 
DIAGENETICAS INDUZIDAS POR 
ESCAPES DE HIDROCARBONETOS 
GASOSOS EM RED-BEDS: UMA 
NOVA VISAO SOBRE A TEORIA DE 
MICRO-EXSUDACOES (Bolsa de 
Doutorado)

11/2017 Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2018

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO 
EXTERIOR - 
ESTAGIO 
PESQUISA 
DR), Processo: 
n° 2017
/15700-9

Responsavel
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ITERATIVE CURVE FITTING: A 
ROBUST TECHNIQUE TO ESTIMATE 
THE WAVELENGTH POSITION AND 
DEPTH OF ABSORPTION FEATURES 
FROM SPECTRAL DATA (Auxílio 
publicação)

07/2016 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

Agência: 
FAPESP 
(Auxilio 
publicação, 
AUXILIO-
PUBLICACAO), 
Processo: n° 
2016/11551-6

Responsavel

CARACTERIZACAO E ESTUDO 
COMPARATIVO DE EXSUDACOES DE 
HIDROCARBONETOS E PLAYS 
PETROLIFEROS EM BACIAS 
TERRESTRES DAS REGIOES 
CENTRAL DO IRA E SUDESTE DO 
BRASIL USANDO SENSORIAMENTO 
REMOTO ESPECTRAL (Bolsa Estágio 
de Pesquisa no Exterior)

11/2016 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO 
EXTERIOR - 
ESTAGIO 
PESQUISA 
DR), Processo: 
n° 2016
/19024-5

Responsavel

CARACTERIZACAO ESPECTRAL DE 
SOLOS CONTAMINADOS COM 
HIDROCARBONETOS LIQUIDOS: 
APLICACOES POTENCIAIS NO 
MONITORAMENTO DE VAZAMENTOS 
EM INSTALACOES PETROLIFERAS E 
DUTOS DE TRANSPORTE 
ASSOCIADOS (Bolsa de Pós-
doutorado)

12/2015 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado 
no país PD, 
BOLSA NO 
PAIS-PD), 
Processo: n° 
2015/05728-8

Responsavel

CARACTERIZACAO E ESTUDO 
COMPARATIVO DE EXSUDACOES DE 
HIDROCARBONETOS E PLAYS 
PETROLIFEROS EM BACIAS 
TERRESTRES DAS REGIOES 
CENTRAL DO IRA E SUDESTE DO 
BRASIL USANDO SENSORIAMENTO 
REMOTO ESPECTRAL (Bolsa de 
Doutorado)

03/2016 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Doutorado DR, 
BOLSA NO 
PAIS-DR-II), 
Processo: n° 
2015/06663-7

Responsavel

AVALIACAO DE IMAGENS 
HIPERESPECTRAIS NO 
INFRAVERMELHO TERMAL PARA A 
DETECCAO E CARACTERIZACAO DE 
EXSUDACOES DE GAS 
TERMOGENICO EM SITIOS 
CONTINENTAIS (Bolsa de Pós-
doutorado)

02/2016 Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado 
no país PD, 
BOLSA NO 
PAIS-PD), 
Processo: n° 
2015/19842-7

Responsavel

SENSORIAMENTO REMOTO 
HIPERESPECTRAL APLICADO A 
DETECCAO DE PLUMAS DE METANO 
NO INTERVALO VNIR-SWIR: 
EXPERIMENTO DE CAMPO E ESTUDO 
DE CASO

09/2018 Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado 
no exterior PD, 
BOLSA NO 
EXTERIOR - 
ESTAGIO 
PESQUISA 
PD), Processo: 
n° 2018
/12969-0

Responsavel
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DETECCAO DE PLUMAS DE METANO 
UTILIZANDO DADOS 
HIPERESPECTRAIS NO 
INFRAVERMELHO DE ONDAS 
MEDIAS (3-5 UM) A PARTIR DE 
PLATAFORMA AEROPORTADA

09/2018 Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: 
FAPESP 
(Auxilio 
publicação, 
AUXILIO-
PUBLICACAO), 
Processo: n° 
2018/14029-4

Responsavel

AVALIACAO DE DADOS NO 
INFRAVERMELHO DE ONDAS 
LONGAS (LWIR) E TEMPERATURA DE 
SUPERFICIE PARA 
CARACTERIZACAO DE 
MICROEXSUDACOES DE 
HIDROCARBONETOS TERRESTRES

10/2018 Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado 
no país PD, 
BOLSA NO 
PAIS-PD), 
Processo: n° 
2017/25002-7

Responsavel

INTERNATIONAL GEOSCIENCE AND 
REMOTE SENSING SYMPOSIUM

07/2018 Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2018

Agência: 
FAPESP 
(Auxilio part. 
Reunião, 
AUXILIO-
REUNIAO-
EXTERIOR), 
Processo: n° 
2018/06718-4

Responsavel

ANOMALIAS MICRO-GEOQUIMICAS 
INDICATIVAS DE FALHAS 
TECTONICAS CONTROLADORAS DE 
CORPOS DE MINERIO EM 
MACROESCALA

03/2019 Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: 
FAPESP 
(Auxilio 
publicação, 
AUXILIO-
PUBLICACAO), 
Processo: n° 
2019/00882-0

Responsavel

GEOCHEMICAL CONSTRAINTS ON 
THE HADEAN ENVIRONMENT FROM 
MINERAL FINGERPRINTS OF 
PROKARYOTES (Auxílio publicação)

08/2017 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

Agência: 
FAPESP 
(Auxilio 
publicação, 
AUXILIO-
PUBLICACAO), 
Processo: n° 
2017/12370-8

Responsavel

FRONTEIRAS DE PESQUISA EM 
GEOCIENCIAS E POLITICA 
CIENTIFICA E TECNOLOGICA: A 
EXPERIENCIA DO IG-UNICAMP

08/2018 Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: 
FAPESP 
(Outras bolsas, 
BOLSA NO 
PAIS 
(JORNALISMO 
CIENTIFICO)-
JC-2), 
Processo: n° 
2018/06839-6

Responsavel
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REPARO DO ESPECTROMETRO NO 
INFRAVERMELHO POR 
TRANSFORMADA DE FOURIER(FTIR), 
MODELO NICOLET 6700, INSTALADO 
NO LABORATORIO DE 
ESPECTROSCOPIA DO IG-UNICAMP 
([vigência 04/2015])

05/2014 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

Agência: 
FAPESP 
(Auxílio 
Pesquisa, 
AUXILIO-
PESQUISA), 
Processo: n° 
2014/04438-3

Responsavel

UTILIZACAO DE SENSORIAMENTO 
REMOTO ULTRA/HIPERESPECTRAL 
PARA A DETECCAO PRECOCE DE 
ALTERACOES BOTANICAS NO 
SISTEMA SOLO-VEGETACAO COMO 
INDICADORES DE PEQUENOS 
VAZAMENTOS DE 
HIDROCARBONETOS LIQUIDOS EM 
DUTOS ([bolsa Pós-DR no país Ieda 
Sanches - vig 05/2014])

06/2011 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2014

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado 
no país PD, 
BOLSA NO 
PAIS-PD), 
Processo: n° 
2011/03416-8

Responsavel

MONITORAMENTO GLOBAL DE 
VULCOES COM ENFASE NA AMERICA 
DO SUL UTILIZANDO A PROXIMA 
GERACAO DE SENSORES ORBITAIS 
(Bolsa de Pós-doutorado)

06/2013 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado 
no país PD, 
BOLSA NO 
PAIS-PD), 
Processo: n° 
2013/03711-5

Responsavel

CARACTERIZACAO DE ESTADIOS 
SUCESSIONAIS EM DISTINTOS 
AMBIENTES DE FLORESTA TROPICAL 
SOB A RECENTE PERSPECTIVA 
REDD: UM EXPERIMENTO COM 
MULTIPLOS DADOS DE 
SENSORIAMENTO REMOTO ([bolsa 
Pos-Doutorado Veraldo Liesenberg - 
vig 07/2015])

08/2013 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Pos doutorado 
no país PD, 
BOLSA NO 
PAIS-PD), 
Processo: n° 
2013/05081-9

Responsavel

Mapeamento Hiperespectral de 
Assembleias Minerais Associadas a 
Mineralizações de Ouro na Serra das 
Pipocas, Sequência 
Metavulcanossedimentar de Troia, 
Ceará (Projeto de Mestrado)

Responsavel Situação: 
Em 
Andamento

A

Mapeamento mineralógico de 
superfície através de sensores 
hiperespectrais em depósitos de Au 
e W na Faixa Seridó (RN), Província 
Borborema (Projeto de Doutorado)

Responsavel Situação: 
Em 
Andamento

A

PADRÕES ESPAÇO-TEMPORAIS DE 
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E 
TRANSFORMAÇÕES 
SÓCIOAMBIENTAIS NA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO IVINHEMA 
COM BASE EM CENÁRIOS DE 
VULNERABILIDADE AMBIENTAL. 
[projpesq de Adelson Soares Filho - 
vig 2015]

Responsavel Situação: 
Concluído 
em 2015

C
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Espectroscopia de reflectancia e 
espectroscopia de imageamento 
aplicadas à identificação de 
superfícies contaminadas por 
petróleo e derivativos - um estudo 
de caso na refinaria de Paulinia (São 
Paulo) [bolsa MS Rosa Elvira Pabon - 
vig 2013]

Responsavel Situação: 
Concluído 
em 2015

C

Minute Mineral Maps: Ciphers to 
Hidden Prospects in Frontier Regions 
/ Mapas Expedidos de Potencial 
Mineral: Guia para a Prospecção de 
Depósitos em Regiões de Fronteira 
Exploratória

12/2014 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

Agência: CNPq 
(Auxílio 
Pesquisa)

Responsavel

10th EARSeL SIG Imaging 
Spectroscopy (Auxílio Viagem)

03/2017 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

Agência: 
FAEPEX 
(Auxilio part. 
Reunião)

Responsavel

A reconstrução das condições 
ambiental da Terra Hadeano: O 
berço da vida emergente na planeta 
juvenil (Bolsa de Pós-doutorado)

11/2015 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

Agência: CNPq 
(Bolsa Pos 
doutorado no 
país PD)

Responsavel

Calibração e validação do modelo 
hidrológico SWAT para a bacia do rio 
Doce: Estudo de caso do 
rompimento da barragem de 
Mariana-MG, Brasil (Bolsa de 
Doutorado)

03/2016 Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

Agência: 
CAPES (Bolsa 
Doutorado DR)

Responsavel

Fonte: SIPEX (EXT06)

5.6 - Atividades de assessoria acadêmica

5.6.1 - Atividades como editor ou membro de conselho/corpo editorial de 
periódicos

Tipo de Atividade/Descrição Editora Periódico Período
Membro do Corpo Editorial de Periódicos
/Mathematical Geology

. Mathematical 
Geology

Início: 01/02/2010. 
Situação: Em andamento.

Fonte: SIPEX (EXT07)

Comentários

Os dados atualizados são os seguintes: 

EDITOR ASSOCIADO: 
2012 - Atual: Periódico: International Journal of Applied Earth 
Observation and Geoinformation 
2017 - Atual: Periódico: Revista Brasileira de Geofísica 
2019 - Atual: Periódico: REM – International Engineering Journal 

MEMBRO DO CORPO EDITORIAL: 

2007 - Atual: Periódico: Mathematical Geosciences (Print) 
2018 - 2019: Periódico: Geofluids 
2006 - 2015: Periódico: Terrae (Campinas) 
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5.6.2 - Atividades eventuais de editoria, curadoria
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT08)

5.6.3 - Arbitragem de artigos

Periódico Editora
/Entidade

Natureza da 
Atividade

Início Término

Anais da Academia Brasileira de Ciências 
(Impresso)

AABC Revisor de 
Periódicos

01/12
/2013

Journal of Geochemical Exploration JGE Revisor de 
Periódicos

01/02
/2017

ESR Revisor de 
Periódicos

01/03
/2017

Heliyon Heliyon Revisor de 
Periódicos

01/03
/2017

Ore Geology Reviews OGR Revisor de 
Periódicos

01/08
/2012

Meteoritics & Planetary Science MPS Revisor de 
Periódicos

01/09
/2004

Petroleum Science and Technology PST Revisor de 
Periódicos

01/09
/2018

GF Revisor de 
Periódicos

01/05
/2011

TERRA Nova (Print) Teera Nova Revisor de 
Periódicos

01/05
/2011

ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote 
Sensing

ISPRS Revisor de 
Periódicos

01/05
/2017

Remote Sensing of Environment RSE Revisor de 
Periódicos

01/06
/2003

Revista Brasileira de Geociências RBG Revisor de 
Periódicos

01/06
/2006

Revista Árvore (Impresso) RA Revisor de 
Periódicos

01/07
/2006

IJGIS Revisor de 
Periódicos

01/07
/2013

Journal of South American Earth Sciences JSAES Revisor de 
Periódicos

01/07
/2013

Journal of African Earth Sciences JSAES Revisor de 
Periódicos

01/07
/2016

Scientific Reports SR Revisor de 
Periódicos

01/09
/2018

EJRS Revisor de 
Periódicos

01/09
/2018

NC Revisor de 
Periódicos

01/10
/2012

IEEE Sensors Journal ISJ Revisor de 
Periódicos

01/10
/2014

IEEE Journal of Selected Topics in Applied 
Earth Observations and Remote Sensing

IJS Revisor de 
Periódicos

01/10
/2016
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International Journal of Applied Earth 
Observation and Geoinformation

IJA Revisor de 
Periódicos

01/12
/2009

Applied Clay Science (Print) ACS Revisor de 
Periódicos

01/01
/2007

Journal of Hydro-Environment Research JHER Revisor de 
Periódicos

01/12
/2014

Remote Sensing of Environment RSE Revisor de 
Periódicos

01/01
/2014

UFRGS Revisor de 
Periódicos

01/04
/2008

Revista Brasileira de Geofísica (Impresso) RBG Revisor de 
Periódicos

01/05
/2000

Revista do Instituto Geológico RIG Revisor de 
Periódicos

01/05
/2009

PLoS ONE Plos One Revisor de 
Periódicos

01/01
/2017

IJRS Revisor de 
Periódicos

01/02
/1998

Computers & Geosciences C G Revisor de 
Periódicos

01/02
/2002

Surveys in Geophysics S G Revisor de 
Periódicos

01/03
/2013

Fonte: SIPEX (EXT09)

5.6.4 - Revisão técnica de livros
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT10)

5.6.5 - Pareceres
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT14)

5.7 - Convênios

5.7.1 - Executor de convênios

Convênio Entidade Período
Convênio Unicamp/Funcamp/Finep - 
Modernização do Lab. Multiusuário de Análises 
por Imageamento Hiperespectral e Microscopia 
Eletrônica de Varredura

Universidade Estadual de Campinas, 
Financiadora de Estudos e Projetos, 
Fundação de Desenvolvimento da 
UNICAMP

10/2017

Fonte: SIPEX (EXT11)

5.8 - Outras atividades de extensão e interação com a sociedade

5.8.1 - Outras atividades de extensão e interação com a sociedade
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT12)

5.9 - Informações Complementares

5.9.1 - Informações relevantes não contempladas nos itens anteriores.

5.10 - Autoavaliação das atividades de Extensão e Interação com a 
Sociedade

Fls. 267 



Relatório de Atividades Docente 99/117 04/12/2019 13:16

5.10.1 - Neste tópico o docente deve realizar uma análise das contribuições 
decorrentes do seu trabalho relacionados com as atividades de Extensão e de 
Interação com a Sociedade

 

Minhas atividades de extensão foram concentradas nos seguintes eixos: 

1) Assessoria para Agencias de Fomento no Brasil:

(i) participei como membro, durante 6 anos, do Comitê Assessor / Comitê de 
Assessoramento (CA) de Engenharia e Ciências Ambientais do CNPq e fui 
Coordenador do CA por dois mandatos consecutivos. 

(ii) sou membro Comitê Assessor / Comitê de Assessoramento (CA) da 
Presidência do CNPq

(iii) sou Assessor da FAPESP no Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas 
Empresas (PIPE)

(iv) sou ativo parecerista da FAPESP, CNPq, CAPES, FAPEMIG, FAPESB, entre 
outras FAPS, em vários programas

 

2) Assessoria para Programas de Fomento à Pesquisa no Exterior

(i) participei como assessor da NASA, CSIRO, Horizon 2020, Natural Sciences 
and Engineering Research Council of Canada, Belgian Federal Public Planning 
Service Science Policy, New Zealand Ministry of Business, Innovation & 
Employment como membro de comitê de assessoramento e como parecerista 
de projetos

 

3) Editor de revistas científicas

(i) após 10 anos como Editor Associado e Deputy Editor da revista Computers & 
Geosciences (Elsevier), de 2002-2012, ainda em 2012 fui convidado pela 
Elsevier para assumir, junto com o Prof Freek van der Meer (ITC-Holanda), a 
responsabilidade como Editores da revista International Journal of Applied 
Earth Observation and Geoinformation. Com nosso trabalho, essa revista, que 
figurava em 2012 com um fator de impacto próximo a 1 e era relativamente 
desconhecida, passou a um fator de impacto atual acima de 4 e figura entre as 
3 principais revistas de Sensoriamento Remoto do mundo. 

(ii) visando contribuir para elevação da qualidade de artigos veiculados em 
revistas nacionais, também sob convite, atualmente colaboro, como Editor 
Associado, das revistas REM e RBGf. 

4) Parecerista de Artigos
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(i) sou convidado e contribuo para a arbitragem de artigos para diversas 
revistas científicas quase que semanalmente.  Entre as que tive maior atividade 
recente estão as seguintes: Nature, International Journal of Applied Earth 
Observation and Geoinformation, Remote Sensing, Tectonophysics 
(Amsterdam), Applied Clay Science, Meteoritics & Planetary Science,. Remote 
Sensing of Environment, Sensors, Surveys in Geophysics, J-
STARS, International Journal of Geographical Information Science, International 
Journal of Remote Sensing, Journal of South American Earth Sciences, Journal 
of African Earth Sciences, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote 
Sensing, Anais da Academia Brasileira de Ciências, Brazilian Journal of 
Geology, Revista Brasileira de Geofísica

5) Consultoria e/ou assessoria a empresas públicas ou privadas e outras 
organizações

(i) considerando os vários possíveis desdobramentos de nossas pesquisas em 
aplicações na industria mineral e petrolífera, sou frequentemente procurado por 
empresas publicas e privadas para serviços de consultoria e assessoria. Grande 
parte desse trabalho é realizado fora do expediente, aos finais de semana e 
feriados, com intermediação financeir da FUNCAMP. Nossos principais "clientes" 
são PETROBRAS, VALE, NEXA, ANGLO AMERICAN, IMETAME, PETRA, ADIMB, 
CPRM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fls. 269 



Relatório de Atividades Docente 101/117 04/12/2019 13:16

6 - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA

6.1 - Atividades de assistência na área de Saúde

6.1.1 - Atividades de assistência na área de Saúde
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (AS01)

6.2 - Informações Complementares

6.2.1 - Outras atividades de assistência

6.3 - Autoavaliação

6.3.1 - Autoavaliação
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7 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO

7.1 - No âmbito do Departamento

7.1.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito do Departamento

Descrição (Natureza) Período Fonte
Coordenador da Linha de pesquisa Geotecnologias Aplicadas ao Estudo 
dos Recursos Naturais do Departamento de Geologia e Recursos 
Naturais do IG-UNICAMP e Líder do Grupo homônimo cadastrado no 
CNPq.(Outra)

Início :01/02
/2002. 
Situação: Em 
andamento.

SIPEX

Membro de colegiado superior (CONGREGAÇÂO do IG)(Outra) Início :01/02
/2002. 
Situação: Em 
andamento.

SIPEX

Consultor ad-hoc do FAEP-UNICAMP(Outra) Início :01/01
/1997. 
Situação: Em 
andamento.

SIPEX

Coordenador do Laboratório de Espectroscopia de Reflectância (LER)
(Outra)

Início :01/01
/1997. 
Situação: Em 
andamento.

SIPEX

Coordenador do Laboratório de Processamento de Informações Geo-
referenciadas (LAPIG)(Outra)

Início :01/01
/1998. 
Situação: Em 
andamento.

SIPEX

Fonte: DGRH/SIPEX (ADG01)

7.2 - No âmbito da Unidade
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7.2.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito de Unidade

Descrição (Natureza) Período Fonte
Assessora no processo seletivo para o PIBIC/CNPq e Bolsas 
Pesquisa SAE. (Assessoria Administrativa)

Início :01/08/2006. 
Situação: Em andamento.

SIPEX

Membro de Colegiado Superior (CID-IG) (Membro de 
Conselho)

Início :01/02/2002. 
Situação: Em andamento.

SIPEX

Coordenador do Laboratorio de Espectroscopia de Reflexao 
do IG. (Membro de Comissão/Comitê Temporário)

Início :01/03/1997. 
Situação: Em andamento.

SIPEX

Fonte: DGRH/SIPEX (ADG02)

Comentários

Dados mais precisos desse indicador encontram-se abaixo: 

Coordenador Geral de PESQUISA do IG 
Membro de Colegiado Superior (CID-IG) (Membro CONVIDADO) 
Membro da Congregação do IG (Membro CONVIDADO) 
Coordenador do Laboratorio de Espectroscopia de Reflectância (LER) 
do IG. 
Coordenador do Laboratório de Processamento de Informações 
Georreferenciadas (LAPIG) do IG. 
Coordenador do Laboratorio de Espectroscopia FTIR do IG 
Coordenador do Laboratório Multiusuários de Análises por 
Imageamento Hiperespectral e Microscopia Eletrônica de Varredura 
(HyperMeV). 

7.3 - No âmbito de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa, 
comissões e conselhos relacionados com estes órgãos

7.3.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito dos Centros e Núcleos 
Interdisciplinares de Pesquisa
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH/SIPEX (ADG03)

7.4 - No âmbito da Universidade
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7.4.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito da Universidade

Descrição (Natureza) Período Fonte
Membro do Conselho de Tecnologia de Informação e 
Comunicação(Membro de Comissão/Comitê Temporário)

Início :01/05/2010. 
Situação: Em andamento.

SIPEX

Fonte: DGRH/SIPEX (ADG04)

Comentários

Atividades administrativas e de gestão no âmbito da Universidade no 
período de 2014-2019: 

1) Representante do IG na Comissão Central de PESQUSIA (CCP) da 
UNICAMP - Coordenador Geral de Pesquisa do IG 

2) Vice-Presidente da Comissão Permanente de Dedicação à 
Docência e à Pesquisa (CPDIUEC) 

3) Representante do IG no Conselho de Orientação FAEPEX 

4) Coordenador da Área de Exatas da Comissão Executiva do 
Conselho de Orientação do FAEPEX 

5) Membro do Conselho de Tecnologia de Informação e Comunicação 

6) Assessor no processo seletivo para o PIBIC/CNPq 

7) Assessor ad Hoc da COCEM e Coordenador do Processo de 
Avaliação Institucional de Centros da UNICAMP 

8) Membro da Comissão Processante Permanente I da UNICAMP 
(CPP I)

7.5 - No âmbito externo à Unicamp, no Brasil ou no Exterior

7.5.1 - Atividades administrativas e de gestão fora da Universidade

Descrição (Natureza) Entidade
/Instituição

Período

Membro Titular - ACADEMIA DE CIÊNCIAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO ACIESP(Membro de Comissão
/Comitê Permanente)

Academia de 
Ciências do Estado 
de São Paulo

Início :01/06/2012. 
Situação: Em 
andamento.

Fonte: SIPEX (ADG05)

Comentários

Membro Titular - ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS (ABC). 
Início: 2017-atual

7.6 - Participação em bancas examinadoras
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7.6.1 - Participação em bancas examinadoras

Nome do 
candidato

Instituição Natureza Tipo de 
Participação

Data 
da 
Banca

Universidade Estadual 
de Campinas

Concurso para provimento de 
Cargo de Professor Doutor

Presidente 01/01
/2015

Universidade Estadual 
de Campinas

Concurso para provimento de 
Cargo de Professor Doutor

Presidente 01/01
/2016

Universidade Estadual 
de Campinas

Outras bancas de avaliação Presidente 01/01
/2016

Instituto de 
Geociências - Unicamp

Concurso para provimento de 
Cargo de Professor Doutor

Titular 01/01
/2015

Universidade Estadual 
de Campinas

Outras bancas de avaliação Presidente 01/01
/2015

Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul

Outras bancas de avaliação Presidente 01/01
/2019

Fonte: SIPEX (ADG06)

Comentários

Bancas de Livre Docência: 

1. SOUZA FILHO, CARLOS R.. Concurso de Livre Docência do Dr 
Enner Herenio de Alcântara - ICT/UNESP. Sensoriamento Remoto. 
2019. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. 

2. ALMEIDA, T. I. R.; SOUZA FILHO, C. R.; RIEDEL, P. S.; SANTOS, 
P. R.; QUINTANILHA, J. A.. Concurso de Livre Docência do Dr Carlos 
Henrique Grohmann de Carvalho - IG/USP. Sensoriamento Remoto e 
Geoprocessamento. 2015. Universidade Estadual de São Paulo. 

Bancas de Concurso para Professor Doutor: 

1. SOUZA FILHO, CARLOS R.; PORCHER, C. C.; WESKA, R.. 
Concurso público para preenchimento de função docente: 
PROFESSOR ASSISTENTE DOUTOR - Prospecção. 2019. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. 

2. DE SOUZA FILHO, C.R.; SGARBI, G. N. C.; ALVARENGA, C. J. S.; 
VIDAL, A. C.; SANTOS, T. J. S.. Concurso Professor Doutor na área 
de Geologia (DGRN/IG/UNICAMP): Geologia. Geologia de 
Hidrocarbonetos, Mineralogia e Geologia de Campo I. Departamento: 
DGRN. 2016. Universidade Estadual de Campinas. 

3. SOUZA FILHO, C.R.; CARVALHO, I. S.; BASILICI, G.; VIDAL, A.. 
Concurso Professor Doutor na área de Geologia (DGRN/IG/UNICAMP) 
- Fundamentos de Paleontologia, Elementos de Geologia, Geologia 
de Campo I. 2015. Universidade Estadual de Campinas. 

4. SOUZA FILHO, C. R.. Concurso para provimento de Cargo de 
Professor - Dr Dean Riley. 2014. California State University 
(System). 

7.7 - Autoavaliação das atividades administrativas e de gestão
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7.7 - Autoavaliação das atividades administrativas e de gestão

7.7.1 - Destacar a contribuição das atividades desenvolvidas no âmbito da 
Unicamp e fora dela

 

No período, minhas atividades administrativas e de gestão foram amplas, de 
alta demanda e tempo de dedicação e polarizadas entre: 

i) atividades externas à UNICAMP, em especial no CNPq, onde fui, até 2017, 
membro do Comitê Assessor (CA) de Engenharia e Ciências Ambientais (CA) e 
coordenador do CA por dois mandatos consecutivos, além de membro titular do 
Conselho da Presidência.  

ii) atividades em órgãos superiores da UNICAMP, com destaque para os papeis 
assumidos na Comissão Processante Permanente (CPP) (2 mandatos), na 
Comissão Permanente de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa - CPDI (2 
mandatos, durante 4 anos, com reuniões quinzenais),  na Coordenação da Área 
de Exatas da Comissão Executiva do Conselho de Orientação do FAEPEX 
(durante 2 anos, com reuniões quinzenais) e na Comissão Central de Pesquisa, 
e no Conselho de Tecnologia da Informação e Comunicação - ConTIC. 

iii) atividades na Coordenação de Pesquisa do IG: as atividades relacionadas à 
Coordenação de Pesquisa, cuja área foi implantada no IG há cerca de 2 anos 
(fui o primeiro Coordenador indicado pela Direção do IG) rendeu frutos 
extremamente positivos para o Instituto  Em conjunto com a equipe da 
Secretaria de Pesquisa nós conseguimos concentrar e profissionalizar uma série 
de ações de apoio à pesquisa, sem precedentes na história da unidade.  Entre 
os principais feitos, elenco os seguintes: 

- implantação de um Escritório de Apoio a Projetos visando à sistematização de 
formas de apoio para submissão de projetos de pesquisa e suporte para 
prestação de contas em todas categorias de projetos ligados à FAPESP, CNPq, 
FUNCAMP, entre outros. Com o apoio prestado, houve um crescimento 
exponencial da submissão e aprovação de projetos de grande porte no IG, 
principalmente na área de petróleo, com financiamentos que superam R$30 
milhões em projetos de infraestrutura (e.g., Petrobras, Shell, FINEP), P&D (e.
g., Petrobras, Shell, VALE, TOTAL) e apoio à formação de recursos humanos de 
graduação e pós-graduação. O Programa de Formação de Recursos Humanos 
em Exploração Petrolífera e Geologia de Reservatórios (PRH-ANP) foi aprovado 
no Edital Finep 01/2018/PRH-ANP, e concederá bolsas de Iniciação Científica, 
Mestrado, Doutorado, Pós-Doutorado e Pesquisador Visitante, no valor total de 
R$3.777.228,00 durante 5 anos.

- credenciamento do IG junto ao o Comitê da Área de Tecnologia da 
Informação (CATI) para executar atividades de P&D em Tecnologias da 
Informação e Comunicação junto às empresas habilitadas à fruição dos 
incentivos da Lei de Informática.  Esse credenciamento permitirá, por exemplo, 
que busquemos recursos de grande porte para a construção da sala de aula 
com realidades virtual e aumentada com instrumentos de última geração. 

- participação ativa no PLANES, na Avaliação Institucional e no reorganização 
dos laboratórios do IG-UNICAMP. 

- viabilização e formalização de 10 Acordos de cooperação/contratos com 
instituições estrangeiras.

- acompanhamento e identificação de oportunidades de financiamento para 
projetos de pesquisa e cooperações internacionais para ensino e pesquisa.
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- apoio à formalização, submissão e tramitação  da proposta de Plano Anual de 
Aplicação da Reserva Técnica para Infraestrutura Institucional de Pesquisa da 
Fapesp (RTI Fapesp), além de executar o Plano Anual de Aplicação da RTI 
Fapesp.

-  execução financeira de Convênios e Contratos de Pesquisa junto à Diretoria 
Geral de Administração (DGA) e à Funcamp.

Fls. 276 



Relatório de Atividades Docente 108/117 04/12/2019 13:16

DADOS QUANTITATIVOS

Graduação
Total do 
docente

Média anual do 
docente

Média anual da 
unidade

Disciplinas
/Turmas

16 3,20 3,07

Alunos 404 80,80 80,38

Nro. de Horas 630,00 126,00 152,24

Pós-Graduação Stricto Sensu

Programas de Pós-Graduação Credenciado: 2

Total do 
docente

Média anual do 
docente

Média anual da 
unidade

Disciplinas
/Turmas

8 1,60 2,00

Alunos 52 10,40 18,28

Nro. de Horas 910,00 182,00 81,25

Pós-Graduação Lato Sensu
Total do 
docente

Média anual do 
docente

Média anual da 
unidade

Disciplinas
/Turmas

0 0,00 0,03

Alunos 0 0,00 1,07

Nro. de Horas 0,00 0,00 0,75

Orientação ou Coorientação/Supervisão
Concluídos Média anual 

do docente
Média da 
unidade

Em 
andamento

Média da 
unidade

Pós-Doutorado 0 0,00 0,05 4 0,38

Doutorado 6 1,20 0,50 6 3,24

Mestrado 3 0,60 0,72 6 2,05

Lato Sensu 0 0,00 0,00 (*) (*)

Bolsas de Iniciação 
Científica

9 1,80 1,09 1 2,89

PED 15 3,00 2,10 (*) (*)

PAD 19 3,80 2,58 (*) (*)
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Produção Intelectual, Artística e Cultural
Tipo de produção Total do 

docente
Média anual 
do docente

Média da 
unidade

01.01-Artigos publicados em periódicos 
especializados arbitrados de circulação internacional

45 9,00 1,64

01.02-Artigos publicados em periódicos 
especializados arbitrados de circulação nacional

3 0,60 0,45

02.01-Trabalhos Completos publicados em anais de 
congresso Internacional

11 2,20 0,73

02.02-Trabalhos Completos publicados em anais de 
congresso Nacional

5 1,00 0,62

02.04-Resumos publicados em anais de congresso 
Nacional

1 0,20 0,78

03.01-Artigos publicados em periódicos 
especializados não arbitrados

2 0,40 0,08

04.02-Artigos publicados em periódicos não 
especializados de circulação nacional

6 1,20 0,09

06.01-Trabalhos apresentados em eventos científicos 
internacionais (oralmente)

16 3,20 1,17

06.05-Participação como ouvinte em eventos 
científicos internacionais

2 0,40 0,06

07.01-Trabalhos apresentados em eventos científicos 
nacionais (oralmente)

4 0,80 0,60

08.06-Outras publicações 1 0,20 0,06

14.02-Capítulos de livros publicados 1 0,20 0,66

17.01-Relatórios Técnicos 1 0,20 0,20

Projetos com financiamento (participação como Responsável ou 
Participante)

Concluídos Em andamento
Pesquisa 26 12

Ensino de graduação 26 12

Ensino de pós-graduação 25 12

Participação como Membro de Bancas
Na Universidade Defesa de Dissertação de Mestrado 4

Na Universidade Defesa de Qualificação de Doutorado 5

Na Universidade Defesa de Qualificação de Mestrado 7

Na Universidade Defesa de Tese de Doutorado 6

Na Universidade Exame de qualificação Geral (DOUTORADO) 1

Outras Instituições Doutorado fora da Unicamp 2

Atividades de Extensão e Interação com a Sociedade
Pareceres/Assessoria a agências de fomento 12

Executor de convênios 1

Editor ou membro de corpo editorial de periódicos 1

Arbitragem de artigos 32
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Atividades de administração
Concluídas Total de meses

(Concluídas)
Em 
Andamento

Total de Meses(Em 
Andamento)

No 
Departamento

0 0 5 300

Na Unidade 0 0 3 180

Em Centros e 
Núcleos

0 0 0 0

Na 
Universidade

0 0 1 60

Fora da 
Universidade

0 0 1 60

Parâmetros das médias

Dados utilizados para os totais do docente desde: 01/09/2014
Intervalo coberto pelos totais do docente: 5,00 anos.
O cálculo das médias da Unidade considera um total de anos equivalente 
ao intervalo dos dados individuais, arredondado para cima, até o último 
ano completo.
Período para cálculo das médias da Unidade: 2014 a 2018.
Unidade: 22 - IG
Número de docentes/ano na Unidade: 51 (2014); 56 (2015); 58 (2016); 
58 (2017); 55 (2018); (considera todos os docentes vinculados à Unidade 
mesmo que não integralmente no período).

(*) Orientações em andamento não cobertas no relatório.
(**) Total de orientações atualmente em andamento dividido pelo número mais 
recente de docentes da Unidade.
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PARECER DA RELATOR DA(O) COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

PARECER ACERCA DAS ATIVIDADES NA PÓS-GRADUAÇÃO

No período desta avaliação o Prof. Dr. Carlos Roberto de Souza Filho, ministrou regularmente a
disciplina de pós-graduação GA235 – Geotecnologias Aplicadas ao Estudo de Recursos Naturais
junto com outros docentes do programa e coordenou em 2018 a disciplina GE-006 - Seminários no
programa de Pós-Graduação em Geociências do IG/ UNICAMP. Orientou alunos de doutorado,

2014 é docentemestrado, do Programa PED no PPG - Geociências, IG/ UNICAMP. A partir de 
credenciado no Programa de Pós-Graduação em Sensoriamento Remoto do Instituto Nacional de
Pesquisas Espacial (INPE). No período participou de qualificações e defesas de mestrado e
doutorado no Brasil e no exterior, publicou 44 artigos em periódicos internacionais de alto impacto,
incluindo três publicações na revista Nature Scientific Reports. Além de cinco artigos em periódicos
nacionais e três capítulos de livro, bem como apresentou 183 resumos em eventos científicos

organizador, coordenador e internacionais e nacionais. Destaca-se a sua participação como 
 convidado em eventos científicos nacionais e internacionais. keynote speaker Proferiu palestras a

quenível nacional e internacional. O docente coordenou ou participou ativamente de projetos com 
ultrapassam vários milhões de reais em investimentos - fomentados pelo CENPES-PETROBRAS,
FAPESP, CNPq, CAPES, NASA, FAEPUNICAMP  Nos envolvendo pesquisa na pós-graduação.
últimos 2 anos é o Coordenador de Pesquisa do IG-UNICAMP

Foi contemplado com uma bolsa de Produtividade em Pesquisa Nível 1A do CNPq e nomeado
como membro Titular da Academia Brasileira de Ciências. Alunos de pós-graduação sob a sua
orientação receberam menção Honrosa do Prêmio Capes Tese em 2014 e 2018 e o Prêmio Tese
Capes em 2019 todos na área de Geociências, além de prêmios da Geological Society and Remote
Sensing and Photogrammetry Society/Royal Society (Inglaterra), da American Association of
Petroleum Geologists (AAPG), da SELPER nos Simpósios Brasileiros de Sensoriamento Remoto de
2015 e 2017.

 No período relatado realizou dois estágios de pesquisa no exterior, a saber em 2014 na University
of Edinburgh, Escócia; e em 2016 na Universita degli Studi di Trieste, U.D.S.T., na Itália. O
Professor Carlos Roberto também atuo no estabelecimento de convênios internacionais entre a
Unicamp e universidades e/ou centros de pesquisa da América do Norte, Europa e Austrália.

 Dentro das atividades de extensão o Prof. Carlos Roberto de Souza Filho atuou como Editor de
periódicos internacionais (International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation) e
nacionais (Revista Brasileira de Geofísica e International Engineering Journal), como membro do
corpo editorial (Geofluids e Mathematical Geosciences) e como árbitro de dezenas de artigos
submetidos em revistas nacionais e internacionais. Foi assessor científico em vários níveis e para
diversas instituições nacionais (FAPESP; CNPq, CAPES, PIBIC-CNPq, INPE, etc) e internacionais
(JPL-NASA, CSIRO, ITC, entre outros). Também incentivou divulgação da pesquisa dentro do IG –
UNICAMP por meio da orientação de uma bolsista de Jornalismo Científico (FAPESP) entre 2018-
2019.
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 Assim após análise das inúmeras atividades realizadas pelo Prof. Dr. Carlos Roberto de Souza
Filho dentro da Pós-graduação e pesquisa no Instituto de Geociências, UNICAMP recomendo a
aprovação do seu relatório e o parabenizo pela a sua dedicação e sucesso.

 

Fresia Ricardi-Branco

Coordenadora do PPG-Geociências

IG / UNICAMP

FRESIA SOLEDAD RICARDI TORRES BRANCO 
IG/DGRN - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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PARECER DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

Com base no parecer emitido pela Profa. Dra. Fresia Ricardi-Branco, considero 
aprovado o Relatório de Atividades de Pós-Graduação do Prof. Dr. Carlos 
Roberto de Souza Filho referente ao período entre 01/09/2014 e 31/08/2019.

 

Prof. Emilson Pereira Leite

Coordenador de Pós-Graduação do IG/UNICAMP

EMILSON PEREIRA LEITE 
IG/DGRN - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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PARECER DA RELATOR DA(O) COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

O professor Carlos Roberto de Souza Filho ministrou regularmente (2014/2S a 2018/2S, 
sempre no segundo semestre) disciplinas na graduação (16 turmas), com média anual de 1,6 
turmas, próxima à média da Unidade. No período desta avaliação, professor apresentou 
média horária anual no ensino de graduação de 80,8 h (média do IG é de 80,4 h), e 404 
alunos, em média anual, estiveram envolvidos nas disciplinas, com aulas ministradas nos 
períodos diurno e noturno nos cursos de Geologia e Geografia. As disciplinas foram GE804 
(Sistemas de Informações Georreferenciadas; obrigatória para o curso de Geologia) e 
GN207 (Introdução ao Sensoriamento Remoto; obrigatória para os cursos de Geologia e 
Geografia). Além disso, o professor esteve envolvido em supervisão de atividades práticas 
em disciplinas como GE001 (Trabalho de Conclusão de Curso; 6 alunos), GE002 (Estágio 
Supervisionado I; 4 alunos), GE003 (Estágio Supervisionado II; 4 alunos), GE005 
(Iniciação Científica I; 9 alunos), e GE006 (Iniciação Científica II; 8 alunos). Orientações 
no Programa de Estágio de Capacitação Docente (PED; 15 alunos) e no Programa de Apoio 
ao Ensino de Graduação (PAD; 19 alunos) foram também atividades regulares 
desenvolvidas pelo docente.

No tocante às avaliações do corpo discente, o docente foi  bem avaliado pelos alunos, e 
destacou em sua autoavaliação sua busca por gerar e manter atualizado um material didático 
de alto padrão, na forma digital, o qual, na sua totalidade, é disponibilizado para os 
estudantes na internet/Moddle, com destaque para as disciplinas Introdução ao 
Sensoriamento Remoto (diurno/noturno) e Sistemas de Informações Geográficas (diurno).

No período deste relatório, o professor Carlos Roberto de Souza Filho foi muito ativo em 
atividades de extensão e pesquisa ligadas à graduação. Eu destacaria dentre elas, que, em 
2019, como fruto de um projeto proposto e submetido pelo professor ao Programa de 
Recursos Humanos (PRH) da Agência Nacional de Petróleo (ANP), o IG-UNICAMP foi 
agraciado com 9 bolsas de iniciação científica, que serão implementadas a partir do 1S de 
2020. Ainda no que diz respeito à graduação, o professor Carlos Roberto manteve 
participação assídua como Membro Titular do Comitê Assessor Local PIBIC/CNPq das Pró-
Reitorias de Pesquisa e de Graduação. Considerando o seu desempenho em atividades 
relacionadas à Graduação, o professor recebeu, em 2016, o “Prêmio de Reconhecimento 
Docente pela Dedicação ao Ensino de Graduação”, da Universidade Estadual de Campinas.

Com base no exposto, considero o relatório de atividades do professor Carlos Roberto de 
Souza Filho excelente em todos os aspectos relativos à graduação, e recomendo sua 
aprovação.

 

Professor Dr. Wanilson Luiz Silva

 

 

WANILSON LUIZ SILVA 
IG/DGRN - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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PARECER DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

Relatório quinquenal do Professor Dr. Carlos Roberto de Souza Filho, referente 
às atividades de graduação, “Aprovado” de acordo com o parecer do Prof. Dr. 
Wanilson Luiz Silva.

WANILSON LUIZ SILVA 
IG/DGRN - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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PARECER DA RELATOR DA(O) CONSELHO DEPARTAMENTAL / 
INTEGRADO

Conclusão: Aprovado

Comentários

O professor Carlos Roberto de Souza Filho apresentou relatório que demonstra 
ótimo desempenho no período dos últimos cinco anos. Professor titular muito 
ativo, recebeu pareceres positivos da graduação e da pós-graduação, além de 
apresentar produção acadêmica compatível com seu nível. No conjunto da 
produção acadêmica, destacam-se as publicações em periódicos arbitrados 
internacionais, com excepcional média de 9 artigos por ano (contra média do 
Instituto de 1,63), sem contar publicações em periódicos nacionais e em 
eventos internacionais. É pesquisador 1A do CNPq há 10 anos e foi 
recentemente indicado membro da Academia Brasileira de Ciências. Ademais, 
apresenta orientações regulares em pós-graduação, participa ativamente de 
eventos internacionais e é editor de periódicos de prestígio.

É atualmente Coordenador de Pesquisa do IG e tem trazido sistematicamente 
projetos com financiamento externo. Coordena grupo de pesquisa e laboratório 
multi-usuário com funções de ensino, pesquisa e extensão.

Sua contribuição para a produção acadêmica é robusta e sua dedicação ao 
Instituto e à Universidade tem sido igualmente importante nas frentes de 
ensino, pesquisa, extensão e administração.

Manifesto-me assim favoravelmente à aprovação do Relatório.

 

SERGIO LUIZ MONTEIRO SALLES FILHO 
IG/DPCT - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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PARECER DA CONSELHO DEPARTAMENTAL / INTEGRADO

Conclusão: Aprovado

Comentários

Conforme deliberação do Conselho Departamental em reunião extraordinária de 26 de novembro de 
2019 foi APROVADO por unanimidade o relatório de Atividades Docentes do Prof. Dr. Carlos 
Roberto de Souza Filho relativo ao período de 01/09/2014 a 31/08/2019.

Prof. Dr. Alfredo Borges de Campos 

Chefe do Departamento de Geologia e Recursos Naturais

ALFREDO BORGES DE CAMPOS 
IG/DGRN - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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Vicente Eudes referente ao estágio de pós-doutorado e relatório de atividades de 
Andrei Cornetta. 

 
 
 

Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 
 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
04 de dezembro de 2019. 

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Raul Reis Amorim 
Chefe do Depto de Geografia 
IG/UNICAMP-Matric.:308705 

 
 
 
 
 
 
 

Fls. 287 



Fls. 288 



Fls. 289 



Fls. 290 



 
 

Relatório Técnico da pesquisa “Ajustes espaciais e fronteira agrícola: uma análise sobre 

o agronegócio e a “modernização ecológica” no Centro-Norte do Brasil”, em nível de 
pós-doutorado (CNPq/PDJ. Processo 151731/2018-7). 

 

 

 

 

 

Instituição: Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas 
(IG/Unicamp) 

 

 

 

 

Beneficiário: Andrei Cornetta 

 

 

 

Pesquisador responsável: Vicente Eudes Lemos Alves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campinas, setembro de 2019 

Fls. 291 



 
 

Índice 

 

 Resumo do plano inicial..................................................................................................03 

 Resumo do trabalho desenvolvido..................................................................................04 

 Estado da questão............................................................................................................ 09 

Trabalhos de campo...................................................................................................................17 

Disciplina ministrada.................................................................................................................22 

 Tópicos especiais em Geografia: Formação Territorial da Amazônia............................22 

Palestras ministradas.................................................................................................................28 

Grupos de estudos e pesquisa....................................................................................................29 

Participação em eventos acadêmicos........................................................................................30 

I Simposio de Estudios Espaciales Contemporáneos de la Amazonia y Patagonia: 

geografías y fronteras en movimento..............................................................................30 

IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de Geografia 

Agrária.............................................................................................................................31 

Organização de eventos acadêmicos.........................................................................................31 

I. Ciclo de aulas abertas AGB-Campinas..............................................................31 

II. I Simposio de Estudios Espaciales Contemporáneos de la Amazonia y 

Patagonia: geografías y fronteras en movimento...............................................33 

Produção de documentário........................................................................................................34 

Artigos publicados......................................................................................................................34 

“Modernização ecológica, políticas territoriais e ajustes na produção: uma discussão   

sobre a fronteira agrícola frente às mudanças climáticas”..............................................34 

“A expansão da pecuária e de grandes projetos de exploração de recursos naturais e os 

conflitos socioambientais na Amazônia Brasileira” .......................................................54 

Artigos em elaboração................................................................................................................79 

 Temática 1: Colonização privada e o agronegócio na Amazônia mato-grossense..........80 

 Temática 2: A densificação da fronteira agropecuária....................................................82  

Anexos..........................................................................................................................................84 

 

 

Fls. 292 



 

3 
 

Resumo do plano inicial 

 

A proposta inicial foi pesquisar o avanço da fronteira agrícola no Centro-Norte do 

Brasil, particularmente sobre os processos de territorialização do capital que vem 

tomando forma nas últimas duas décadas nesta porção do país, com atenção especial para 

o adensamento de capital fixo no território que ocorre por meio da incorporação de 

tecnologias direcionadas pela perspectiva da modernização ecológica. O “ajuste 

espacial”, desde o início desta pesquisa, tem adquirido importância central nas análises 

sobre os movimentos da fronteira na referida região: em primeiro lugar, enquanto um 

processo de reestruturação geográfica que envolvem volatilidade inter-regional e 

redirecionamento do fluxo de capital entre diferentes espaços; em seguida, no sentido de 

compreender os movimentos internos a essa fronteira no que diz respeito à criação de 

novos canais de acumulação, que surgem com base em determinada agenda política 

ambiental associada ao empreendedorismo e a precisão técnica; e por fim como tais 

movimentos se configuram enquanto uma forma de resolução (temporária) em relação às 

contradições internas do capitalismo. O objetivo, nesta proposta, é estabelecer um quadro 

analítico sobre as temporalidades da fronteira agrícola no Centro-Norte do Brasil, 

considerando as interações entre os componentes materiais, espaciais e tecnológicos 

como parte importante do movimento interno da fronteira e a decorrente territorialização 

do capital.  
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Resumo do trabalho entre agosto de 2018 e julho de 2019 

 

De agosto de 2018 até o final de julho de 2019, a pesquisa “Ajustes espaciais e 

fronteira agrícola: uma análise sobre o agronegócio e a “modernização ecológica” no 

Centro-Norte do Brasil” avançou em muitas frentes, graças ao financiamento contínuo do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a estrutura 

oferecida pelo Instituto de Geociências da Unicamp.  

As atividades realizadas nesse período não apenas observam o cronograma 

apresentado no projeto original, mas superam em importantes aspectos as previsões 

primeiras do trabalho. Em linhas gerais, repetindo aqui apenas o essencial, a proposta foi 

pesquisar os movimentos da fronteira no Centro-Norte do Brasil, enquanto fenômeno 

geográfico, portanto conjugando análise das dinâmicas territoriais e político-econômicas 

em perspectiva histórica.  

A noção de “fronteira” que, neste estudo, visa à precisão teórica pela convergência 

de especulação conceitual com o estudo de caso desenvolvido entre os vales do Araguaia 

e Xingu, leste do Mato Grosso, beneficiou-se até agora, via análise, de alguns dados 

fundamentais. Esses dados dizem respeito, de um lado, de uma análise histórica da frente 

pioneira que se deslocou para esta porção do estado no início dos anos 1970, levada a 

cabo por cooperativas de colonização agrícola do Rio Grande do Sul, compondo a 

fronteira em seu momento de criação de uma nova sociabilidade, fundada no mercado e 

na contratualidade das relações sociais; de outro lado, dizem respeito aos movimentos 

mais recentes da fronteira, que se estabeleceram e expandiram para o Centro Norte do 

Brasil nas últimas duas décadas, manifestando-se na densificação de capital fixo interno 

a essa fronteira, particularmente no que diz respeito à criação de novas materialidades e, 

em particular, as tecnologias orientadas pela modernização ecológica1 em associação a 

um conjunto de inovações tecnológicas da chamada “agricultura de precisão”2, que certos 

setores vem adotando. Dividiu-se, portanto, com esse objetivo, a pesquisa inicialmente 

em dois momentos: o primeiro para investigar as políticas territoriais, sobretudo as 

 
1 Arthur P. J. Mol é um dos maiores representantes do pensamento da “ecological modernization”, tendo 

influenciado diversos trabalhos que apontam para uma direção em que a “reforma ecológica pode contribuir 

para uma renovação dentro das instituições da tecnologia moderna, da economia de mercado e da própria 

intervenção estatal” (MOL, 1997). 
2 Trata-se de um “sistema de manejo integrado de informações e tecnologias, fundamentado nos conceitos 

de que as variabilidades de espaço e tempo influenciam nos rendimen tos dos cultivos” (EMBRAPA, s/d). 

Basicamente a agricultura de precisão envolve o emprego de ferramentas baseadas em tecnologias 

espaciais, tais como sistemas de satélites e informação geográfica. Para maiores detalhes ver “Rede 

Agricultura de Precisão da Embrapa”. Disponível em: <goo.gl/PGCnJj>. Acesso em 28 set. 2017. 
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vinculadas a perspectiva da modernização ecológica, adotadas pelos estados do Mato 

Grosso, Maranhão e Tocantins, mais atento aos aspectos econômicos de condução destas 

políticas, e seus respectivos desdobramentos territoriais; o segundo para explorar a frente 

pioneira em configurações históricas do tema.  

Começando pela densificação da fronteira e a perspectiva da modernização 

ecológica. A análise sobre os movimentos da fronteira agrícola naquela região, mais 

especificamente sobre os ajustes espaciais internos a essa fronteira – configurados nas 

últimas duas décadas –, esteve focada nas particularidades em relação a incorporação da 

perspectiva da modernização ecológica pelas agendas políticas das Unidades Federativas 

mencionadas. Nota-se que uma série de políticas tem sido desenhadas com base nos 

preceitos da “modernização ecológica” com intuito de estabelecer uma suposta 

equalização entre a produtividade agropecuária e as emissões de gases de efeito estufa do 

setor. A incorporação desta perspectiva nos textos legislativos, tem norteado uma série 

de iniciativas levadas a cabo por certos grupos do setor agropecuário, que buscam a partir 

das novas demandas que se criaram especialmente no contexto das mudanças climáticas, 

incorporar inovações e ajustes em seus sistemas produtivos.   

A hipótese de fundo, nesta pesquisa, supõe que, a fronteira não se caracteriza 

apenas por seu movimento expansionista em termos absolutos, sua “expansão” também 

ocorre internamente, dentro dos próprios limites da reprodução do capital. Isto é, ao 

mesmo tempo em que a fronteira amplia os processos de acumulação de capital por meio 

do alargamento da lógica capitalista, também o faz internamente, intensificando 

investimentos em busca de novas fontes de acumulação, a exemplo do que vem 

acontecendo com a incorporação de preceitos da modernização ecológica.  

Como discute Oliveira (2011), tanto a abertura de fronteiras “externas” como as 

“internas”, possuem papel idêntico dentro das dinâmicas de expansão do capitalismo, 

sobretudo na formação de periferias. As diferenças, no entanto, estão nos processos de 

acumulação do capital que envolve tanto a absorção de arranjos espaciais “externos”, que 

no limite estão baseados em relações sociais não capitalistas, quanto no adensamento em 

configurações espaciais que já estão inseridas nas dinâmicas do sistema. Pode-se afirmar, 

assim, que os distintos movimentos da fronteira, seja na conquista de territórios externos 

ou no aumento da exploração interna, envolvem mecanismos de acumulação que se 

realizam entre a expansão e a intensificação. Ainda dentro hipótese, entende-se que estes 

movimentos podem ser caracterizados como algo próximo daquilo que Harvey (1990) 

denomina por “ajustes espaciais”, isto é, processos de reestruturações geográficas que 
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envolvem volatilidade inter-regional e redirecionamento do fluxo de capital entre 

diferentes espaços (HARVEY 1990; BUNKER 2004; ARRIGHI, 2008). Tais processos, 

como discutem estes autores, dependem fundamentalmente do papel mediador das 

instituições financeiras e estatais, no sentido de viabilizar a construção de novas 

configurações espaciais e o decorrente adensamento de capital fixo no território. 

 Um primeiro artigo desta frente, intitulado “Modernização ecológica, políticas 

territoriais e ajustes na produção: uma discussão sobre a fronteira agrícola frente às 

mudanças climáticas”, foi publicado no último número da Revista AGB-TL. Este 

trabalho, resultado de uma análise preliminar destas questões, dedicou-se a discutir os 

processos de adensamento de capital no território, que abrange não apenas a incorporação 

de grandes estruturas de armazenagem e escoamento da produção de commodities 

agrícolas, mas também a incorporação de inovações direcionadas pela perspectiva da 

modernização ecológica. Dentro disso, destaca-se o uso de tecnologias de compensação 

de gases de efeito estufa (GEE) no interior deste modelo agrícola/agrário como um capital 

fixo distinto, cujos processos recentes de inovações impulsionaram reorganizações 

produtivas no setor agroexportador. Trata-se de uma análise sobre o avanço da fronteira 

agrícola naquela região, mais especificamente sobre os ajustes espaciais internos a essa 

fronteira no que diz respeito à criação de novos canais de acumulação, que surgem na 

interface entre as mudanças climáticas e os imperativos das commodities agrícolas.   

 Atualmente, outro artigo dentro desta frente de análise encontra-se em fase de 

elaboração, em conjunto com o professor Vicente Lemos Eudes Alves, supervisor da 

presente pesquisa. Este artigo pretende aprofundar algumas questões referentes aos 

processos de densificação desta fronteira, em termos de investimentos em capital fixo por 

certos setores do agronegócio. Trata-se de uma análise que busca aprofundar o 

entendimento sobre os ajustes espaciais relacionados com tal perspectiva por algumas 

empresas empreendedoras do agronegócio, e seus decorrentes desdobramentos em termos 

de renda territorial. Sobre este último aspecto, a pesquisa levantou uma série de autores 

que vêm discutindo novas formas de renda da terra, além da literatura especializada sobre 

a produção científica, as inovações e o empreendedorismo voltados ao agronegócio.  

É preciso dizer, neste momento, que os textos dedicados à esta análise de modo 

algum descuidam dos processos históricos da fronteira, particularmente da frente 

pioneira, enquanto um movimento modernizador do território. Um entendimento mais 

detalhado sobre como a frente pioneira, conduzida por projetos de colonização privada 

no Mato Grosso no início dos anos 1970, converteu-se em um dos principais centros de 
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produção de commodities agrícolas do Brasil, foi possível a partir dos dados levantados 

e das entrevistas realizadas durante o primeiro trabalho de campo, na cidade de Canarana, 

entre 28 de janeiro e 06 de fevereiro de 2019, viabilizado pela reserva técnica da bolsa 

PDJ/CNPq e pelo veículo disponibilizado pela Seção de Infraestrutura Operacional e 

Manutenção do IG/Unicamp.  

Durante as incursões no trabalho de campo, foi possível identificar uma ampla 

gama de documentos relacionados ao projeto de colonização privada, além de conhecer 

alguns pioneiros da região, que fizeram parte do projeto de colonização original, e que 

seria de extrema importância entrevista-los para o devido aprofundamento sobre os 

processos históricos da frente pioneira no Mato Grosso. Mesmo com tempo hábil escasso 

para este levantamento, foi possível, neste primeiro trabalho de campo, recolher e 

registrar materiais importantes para o desenvolvimento de um artigo relacionado as 

temporalidades da fronteira agrícola naquele estado, sobretudo em sua porção oriental.  

Esse levantamento, em conjunto com a leitura da bibliografia que discute os 

movimentos da fronteira em sua diversidade histórico-geográfica, vêm servindo de base 

para a elaboração de um artigo voltado a análise do processo histórico da colonização 

privada entre os vales do Araguaia e do Xingu, entendendo enquanto um movimento de 

expansão da frente pioneira conduzida por cooperativas agrícolas do Rio Grande do Sul. 

Além deste aspecto, o artigo busca discutir as maneiras pelas quais está colonização 

privada, iniciada em princípios dos anos 1970, se transformou no principal centro 

produtor de commodities agrícolas. Para isso, o trabalho busca identificar elementos para 

entender este processo histórico no papel do trabalho familiar, no uso de tecnologias e na 

atual densificação de capital fixo no território e suas relações com as demandas dos 

mercados externos.  

Parte das discussões relacionadas com esta frente, especialmente questões teóricas 

sobre os conceitos de fronteira e acumulação por espoliação, foram abordadas no artigo 

“A expansão da pecuária e de grandes projetos de exploração de recursos naturais e os 

conflitos socioambientais na Amazônia Brasileira”, escrito por um conjunto de 

pesquisadores vinculados a pesquisas orientadas pelo professor Vicente Eudes Lemos 

Alves.  

Uma palavra ainda sobre os artigos: para chegar às conclusões expostas atrás e a 

outras mais, para formular novas hipóteses e dar seguimento ao trabalho, foi necessário 

acumular, anotar e verificar a viabilidade crítica de muitas leituras, de bibliografias 

primárias e secundárias, por um lado, e da permanente relação, do constante diálogo com 
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as informações levantadas e analisadas nos estudos de campo. As dificuldades se impõem 

em ambos os casos, mas sobretudo determina a pesquisa uma questão prática, isto é, o 

tempo hábil para o aprofundamento das investigações em campo, não apenas pelas 

distâncias percorridas, mas pela diversidade de materiais possíveis de serem analisados. 

Assim foram avançados na medida do possível alguns debates específicos de cada 

contexto e momento histórico, questões que ultrapassam as observações dos elementos 

empíricos para entrar em qualidades teóricas da pesquisa, especialmente no que diz 

respeito as relações entre os conceitos de fronteira e ajuste espacial.  

Vale mencionar, que não foram incluídas as transcrições das entrevistas realizadas 

nos trabalhos de campo porque elas tornariam este relatório excessivamente extenso. 

Cabe dizer, contudo, que essas entrevistas, organizadas em blocos temáticos, guardam 

um importante material, reflexões que não couberam, por enquanto, nas versões atuais 

dos artigos produzidos. Também vale notar que, embora a versão atual dos artigos 

corresponda a um estágio de desenvolvimento significativo para uma pesquisa de apenas 

um ano, não significa que alcançaram o acabamento desejado.  

Mas, para além dos artigos, que dependeram basicamente desse trabalho contínuo 

de leituras, pesquisa de campo, reflexão e redação, foi também essencial até o momento 

a disciplina “Formação territorial da Amazônia”, ministrada para o curso de licenciatura 

e bacharelado em Geografia do Instituto de Geociência da Unicamp. Além das leituras 

propostas pelo curso que estão em diálogo com a pesquisa, a troca de ideias em sala de 

aula com os discentes contribuíram sobremaneira com algumas reflexões desenvolvidas 

até o momento, especialmente alguns temas que foram abordados a partir de uma leitura 

teórico metodológica baseado nos conceitos de ajustes espaciais, fronteira e acumulação 

por espoliação.  

Igualmente importante, as conversas com o supervisor da pesquisa, professor 

Vicente Eudes Lemos Alves, foram fundamentais para escolher os rumos da pesquisa, 

assim como as estratégias de investigação teórica e empírica. Além disso foi motivador, 

em geral, o modo como foram recebidas as ideias articuladas pela pesquisa nesses 

diálogos. As falas foram acolhidas quase sempre com muito interesse e respeito pelo 

trabalho realizado.  

 

 

 

 

Fls. 298 



 

9 
 

Estado da questão 

 

Durante o trabalho descrito neste relatório de pesquisa, considerando o diálogo 

com outros pesquisadores, com o supervisor da pesquisa, mas também as reiteradas 

leituras, as consultas em acervos on-line, as descobertas do trabalho de campo, surgiram 

novos horizontes de pesquisa e apresentaram-se novas perspectivas de investigação.  

Houve boas surpresas, nesse sentido, no encontro com pesquisas afins e atuais, 

por exemplo, na tese de doutoramento de Alexandre Rodrigues Ribeiro, A colonização 

promovida por empresas e famílias do centro sul do Brasil na Amazônia Mato-

Grossense, defendida em 2013 no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade 

Federal do Pará (NAEA/UFPA), no título de Wendy Jepson, Private agricultural 

colonization on a Brazilian (Journal of Historical Geography, 2006), no artigo de Martin 

Coy, Michael Klingler e Gerd Kohlhepp, From frontier to post-frontier: pioneer regions 

in Brazil within the process of spatio-temporal and socio-ecological transformation 

(Confins, 2017) ou ainda nos artigos publicados na coletânea Mato Grosso: a 

(re)ocupação da terra na fronteira amazônica (Século XX), organizada por João Carlos 

Barrozo (EdUFMT,2010), que, em comum, estudam movimentos da fronteira agrícola na 

Amazônia mato-grossense sob diferentes perspectivas analíticas.  

 Também estimulou muito a pesquisa, a leitura dos livros Uma cruz em Terra 

Nova, de Norbeto Schwantes, Diamantes, organizado por Augusto Dunck e Coletânea da 

fé e da cultura de um povo, de Guido Afonso Rauber, todos sobre histórias da frente 

pioneira conduzida por um projeto de colonização privada levada a cabo pela cooperativa 

COOPERCOL. Estes livros foram adquiridos durante a primeira viagem a campo no 

município de Canarana. Além dos referidos títulos, a pesquisa levantou alguns mapas e 

croquis do projeto de colonização original, fotografias e alguns recortes de jornais. No 

entanto, a atividade de campo realizada até o momento não conteve tempo hábil para um 

levantamento mais detalhado no acervo da Fundação Pró-memória de Canarana. 

Certamente que a continuidade deste trabalho permitirá um maior aprofundamento sobre 

o entendimento das temporalidades da fronteira agrícola no Mato Grosso, especialmente 

questões relacionadas à frente pioneira e seus decorrentes desdobramentos territoriais.  

 Sobre este aspecto, a pesquisa passou a se dedicar a algumas leituras relacionadas 

àquilo que o geógrafo Rogério Haesbaert entende por “rede regional gaúcha”, ao se referir 

a territorialização de migrantes do sul do Brasil que se espalharam pelo Centro-Norte do 

Brasil.  Conforme Haesbaert entende, a “diáspora gaúcha”, impulsionada para o interior 
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do país através do dilema da concentração da terra e dos programas oficiais e privados de 

colonização, resultaram em uma espécie de rede capitalista dos migrantes mais ricos que 

se espraiou para diversas áreas de transição entre o Cerrado e a Amazônia, difundindo 

“um amálgama cultural e mesmo político entre os mais diversos segmentos da população 

sulista migrante” (HAESBAERT, 1996, 22).  

 A análise desta “rede regional gaúcha” revela-se em fluxos/redes que adquirem 

feições territoriais distintas, desde os bairros interioranos de um município, até feições 

mais amplas e complexas como na fundação de cidades baseadas em poderes políticos e 

econômicos sulistas, a exemplo de Canarana, município criado a partir da expansão da 

frente pioneira gaúcha no início dos anos 1970.  

 A expansão do modelo agrícola adotado por esta frente pioneira (monoculturas 

mecanizadas) resultou naquilo que se configura atualmente na produção de grãos 

(especialmente soja) que se deslocam entre os vales do Araguaia e Xingu, no leste mato-

grossense. Este movimento que se expandiu nas duas últimas décadas para os estados do 

Centro-Norte, mais especificamente para aqueles que compõe o acrônimo MATOPIBA, 

vêm incorporando diversas inovações tecnológicas e reorganizações produtivas, entre 

elas algumas que são orientadas pela perspectiva da modernização ecológica, e das 

almejadas soluções compensadoras de emissões de gases de efeito estufa (GEE).     

Tal fato vem se revelando na introdução nos sistemas produtivos de uma série de 

tecnologias voltadas para fontes energéticas alternativas, incluindo o reaproveitamento 

das sobras da produção, a metrificação e a decorrente venda de créditos compensatórios 

de GEE, o manejo de pasto, com objetivo de fixação de carbono no solo, além da 

apropriação de uma imagem “ambientalmente responsável”, oportuno a um setor 

acostumado às degradações.  

Nota-se que tais movimentos internos a fronteira, podem ser caracterizados como 

algo próximo daquilo que Harvey (1990) entende por “ajustes espaciais”, isto é, processos 

de reestruturações geográficas que envolvem volatilidade inter-regional e 

redirecionamento do fluxo de capital entre diferentes espaços (HARVEY 1990; 

BUNKER 2004; ARRIGHI, 2008). Tais processos, como discutem estes autores, 

dependem fundamentalmente do papel mediador das instituições financeiras e estatais, 

no sentido de viabilizar a construção de novas configurações espaciais e o decorrente 

adensamento de capital fixo no território. 
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A pesquisa “Ajustes espaciais e fronteira agrícola: uma análise sobre o 

agronegócio e a “modernização ecológica” no Centro-Norte do Brasil” investiu na análise 

das temporalidades da fronteira e nas influências da modernização ecológica nos 

movimentos atuais da fronteira agrícola no leste do Mato Grosso. Apresentaram-se, neste 

primeiro estágio, resultados que dizem respeito tanto à observação histórica como à 

análise formal.  Mas além disso feições que organizam uma continuidade na história da 

frente pioneira, marca a expressão da contemporaneidade dos tempos históricos. A 

análise realizada revelou uma dialética do espaço, onde as temporalidades da fronteira 

mostram-se na unidade do diverso, manifesta nos encontros e desencontros, nos conflitos 

sociais, na alteridade. O limite, aqui, é tão analítico como a prática, mas vem desdobrada 

de reflexões, descrições, anotações de campo, tempos de se demoram de toda ordem, 

favoráveis a maturação da análise científica. Infelizmente, a renovação da bolsa PDJ do 

CNPq não foi aprovada pela agência, o que possibilitaria avançar justamente nesse 

sentido, tendo em vista as possibilidades de análises e de aprofundamento do estudo que 

se abriram neste um ano de investigação.  

O trabalho concentrou-se em torno das temporalidades da fronteira e seus 

desdobramentos histórico-geográficos, e assim pode avançar na análise sobre o atual 

estágio de desenvolvimento do agronegócio no Centro-Norte do Brasil, em particular no 

estado do Mato Grosso. Parte-se das análises feitas até agora para aprofundar no 

conhecimento dos recursos interpretativos que caracterizam a fronteira enquanto 

fenômeno geográfico. O objetivo é desenvolver artigos em três etapas analíticas 

complementares, antecedido de uma discussão especulativa sobre os tempos da fronteira 

agrícola. A seguir, expõe-se as orientações dos artigos e as coordenadas teóricas que o 

embasam e justificam. 

 

Temporalidades da fronteira: O tema das temporalidades da fronteia vem sendo tratado 

no artigo em elaboração com o professor Vicente Eudes Lemos Alves, supervisor desta 

pesquisa. O artigo tem o mérito de descrever e analisar o processo histórico de avanço da 

frente pioneira, levado a cabo por cooperativas de colonização privada do Rio Grande do 

Sul, em particular migrantes descendentes de alemães e italianos do município de Tenente 

Portela. Entretanto, o trabalho de campo realizado até o presente momento, revelou uma 

ampla gama de informações, entre documentos históricos e protagonistas daquele 

período, que poderia ampliar as informações primarias da pesquisa, mediante novas 
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entrevistas e levantamento de documentos históricos3. Este levantamento mostra-se de 

central importância, na medida em que a análise de tais entrevistas e documentos 

históricos proporcionaria uma compreensão mais profunda dos processos histórico-

geográficos que conduziram a atual configuração do agronegócio nesta porção do Brasil.  

Aqui pretende-se aprofundar a análise sobre a relações entre trabalho e família, 

como fatores chave para a compreensão atual do agronegócio e seus desdobramentos 

espaciais na região estudada. Na geografia que se produziu a partir de projetos de 

colonização privada naquela porção do estado – ou mesmo na rede regional gaúcha que 

se formou no interior do Brasil, como entende Haesbaert (1996, 1998, 2015) – a economia 

não se separa do familismo. Na medida em que famílias camponesas, descendentes de 

alemães e italianos do Sul do País, que não conseguiam se manter na terra devido a sua 

escassez4 deparam-se com amplas áreas para cultivo, o emprego de tecnologia ganha 

centralidade. Na Sociologia da infância na fronteira de José de Souza Martins, descrita 

em “Regimar e seus amigos”, a relação entre trabalho, família e terra aparece da seguinte 

maneira:  

 

A área maior de terra lança o pequeno agricultor numa outra escala de 
relacionamento com o capital. A diferença entre a situação atual e a 
anterior é que lá no Sul o crescimento da família e o crescimento dos 
filhos geravam uma escala de necessidade que não podia ser atendida 
pelo trabalho. Fosse porque a terra disponível não absorvesse a força de 
trabalho existente, ou porque retribuísse com produção 
proporcionalmente menor do que o trabalho nela investido. Já no Mato 
Grosso, a terra pode absorver todo o trabalho da família. Mais ainda, o 
trabalho é insuficiente para ocupar toda a terra existente. Essa 
insuficiência é suprida por tecnologia (MARTINS, 2009, 111).  

 

No sentido deste entendimento, a análise sobre o papel da tecnologia dentro das 

relações que se formaram entre família, trabalho e terra no leste do Mato Grosso, assim 

como nos espaços produzidos a partir da frente pioneira no Centro Norte do país, 

merecem ser aprofundados, exigindo um esforço das investigações de campo e na 

decorrente análise de documentos e da literatura nativa que foram atualizadas ao longo 

deste primeiro ano de pesquisa.  

 
3 Este levantamento será realizado na Fundação Pró-memória de Canarana, e pretende levantar os seguintes 

materiais: fotografias, recortes de jornais e revistas, mapas e plantas dos projetos de colonização da 

COOPERCANA e COOPERCOL e documentos dos projetos de colonização.  
4 Interessante observara que este argumento de fundo malthusiano é identificado tanto na literatura nativa, 

quanto nas entrevistas realizadas até o momento.  
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Como descrito anteriormente, e no relatório das atividades realizadas até o 

momento, a análise sobre o papel da tecnologia no agronegócio do Centro Norte do país  

ficou restrita as questões relacionadas à modernização ecológica e os mecanismos 

políticos que se criaram para impulsionar rearranjos produtivos. Embora esta d iscussão 

já tenha sido sistematizada em artigo publicado, ela ainda se mostra insuficiente diante 

das possibilidades analíticas que surgem com o uso dos conceitos ajustes espaciais e 

fronteira, elaborados e discutidos por autores como David Harvey e José de Souza 

Martins, respectivamente.  

O uso deste par conceitual no aprofundamento das análises sobre o papel da 

tecnologia para o agronegócio pode resultar em uma publicação mais robusta, com o 

objetivo de detalhar melhor os processos pelos quais a produção do espaço rural no 

Centro-Norte do Brasil vem sendo conduzida nas últimas décadas.  

A complexidade histórico-geográfica do Centro-Norte do Brasil suscita uma 

análise a respeito das dinâmicas da fronteira, assim como dos movimentos que a 

caracterizam como “lugar da alteridade e das relações sociais de data diversa” 

(MARTINS, 1996). Nesse sentido, a pesquisa busca aprofundar a sua análise a respeito 

das contradições entre os diferentes movimentos da fronteira, considerando seu momento 

de embate inicial entre duas realidades conflitantes, mas principalmente a sua 

continuidade por meio de processos de redefinição das fronteiras internas de reprodução 

do capital. Para essa análise, a pesquisa busca trabalhar com autores como Martins (1996; 

2009) e Oliveira (2011), sobretudo com seus escritos a respeito das contradições que 

marcam os movimentos da fronteira agrícola no Brasil.  

A fronteira, assim, não se caracteriza apenas por seu movimento expansionista em 

termos absolutos, ela também se caracteriza por seu adensamento endógeno, dentro dos 

próprios limites da reprodução do capital. Isto é, ao mesmo tempo em que a fronteira 

amplia os processos de acumulação de capital por meio do alargamento da lógica 

capitalista, também o faz internamente, intensificando investimentos em busca de novas 

fontes de acumulação, a exemplo do que vem acontecendo com a incorporação de 

preceitos da modernização ecológica.  

 

Modernização ecológica e o empreendedorismo do agronegócio: Este momento da 

pesquisa, deve envolver a retomada da discussão sobre a modernização ecológica e o 

empreendedorismo do agronegócio, a partir das discussões previamente feitas sobre as 

temporalidades da fronteira. Pretende-se levar adiante nesse sentido o estudo dos tempos 
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da fronteira com a observação de seu momento atual, atento para os novos rearranjos 

produtivos de certos setores do agronegócio.  

A partir deste movimento analítico, a pesquisa poderá trazer novos elementos em 

relação aos atuais movimentos da fronteira agrícola no Centro-Norte do Brasil, com 

especial atenção aos processos de densificação desta fronteira em termos de 

investimentos em capital fixo, inovações e rearranjos produtivos. Dentro deste universo, 

analisa-se o investimento em tecnologias pautadas pela perspectiva da modernização 

ecológica, tais como o reaproveitamento das sobras da produção, metrificação de 

emissões de gases de efeito estufa e o emprego de tecnologias espaciais. Trata-se de uma 

análise que busca aprofundar o entendimento sobre os ajustes espaciais relacionados com 

tal perspectiva, que partem de algumas empresas empreendedoras do agronegócio, e seus 

decorrentes desdobramentos em termos de renda territorial.  

Nesse sentido, a continuidade das investigações justifica-se pela urgência e 

complexidade que suscita o tema, o que se reflete em inúmeros questionamentos que 

surgem em função das relações entre trabalho, família e terra, discutidas anteriormente, 

sobretudo em relação ao papel que a tecnologia desempenha no interior desta relação. 

Contudo, ainda é preciso aprofundar questões sobre a maneira como o Estado vem 

institucionalizando regras para a consolidação da fronteira agrícola no Centro-Norte do 

Brasil, e seu decorrente alargamento para o Norte enquanto região estratégica para o 

escoamento de commodities. Paralelamente, é preciso entender as maneiras pelas quais 

se instituem as relações entre os produtores de commodities agrícolas, o núcleo de 

decisões políticas do País e as demandas internacionais por grãos. Isto é, quais os 

principais desdobramentos territoriais que surgem a partir das inovações adotadas pelo 

agronegócio, especialmente aquelas pautadas pela modernização ecológica? Por fim, 

questiona-se sobre tais processos e seus rebatimentos em termos de ajustes espaciais e do 

surgimento de novas formas de renda territorial.  

Para responder estes questionamentos e desenvolver uma argumentação 

substancial, a pesquisa se vale de uma leitura teórica crítica sobre o papel das inovações 

nos sistemas produtivos (SCHUMPETER, 1982; ROSENBERG, 2006), assim como a 

função das inovações tecnológicas e da reorganização produtiva dentro das dinâmicas de 

reprodução do capital mostram que tais processos surgem, no primeiro momento, como 

um elemento perturbador que desencadeia “desvios do equilíbrio” (HARVEY 1990; 

ARRIGHI, 2008; BAÈZ, 2009). Na análise sobre as relações entre as políticas e a 

incorporação por parte do agronegócio de inovações tecnológicas orientadas pela 
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modernização ecológica, verificou-se que certo setores da agricultura capitalista ganham 

fôlego ante a concorrência e se portam de maneira transversal ao ciclo produtivo com 

uma série de iniciativas, tais como: a elaboração de inventários de gases de efeito estufa, 

a participação em programas voluntários de redução de emissões, o desenvolvimento de 

projetos de compensação de emissões, as adoções de metas internas de redução e as ações 

de pesquisa e desenvolvimento na área climática.  

Agora seria o caso de aprofundar esse tratamento, no sentido de entender aspectos 

relacionados a renda territorial frente aos ajustes espaciais do agronegócio, ao mesmo 

tempo em que desenvolver teoricamente argumentos sobre novas formas de renda 

territorial e seus desdobramentos na produção do espaço rural no Centro-Norte do Brasil.  

 

Movimentos da fronteira e a questão indígena no MT: O terceiro e último momento 

da pesquisa, ao voltar sua atenção para os registros de campo, desdobra o estudo em uma 

nova temática, não prevista no projeto original, mas que se mostrou de fundamental 

importância para o entendimento da fronteira enquanto lugar de alteridade. Em acordo 

com a teoria da fronteira de Martins (1996, p. 25), esta é marcada, simultaneamente, como 

“lugar da alteridade e expressão da contemporaneidade dos tempos históricos. A unidade 

do diverso, pressuposto metodológico da dialética, encontra aí o lugar mais adequado e 

mais rico para a investigação científica”. 

 Nesse sentido, a questão indígena, especialmente as questões territoriais, 

apresenta-se como um elemento importante para a compreensão das temporalidades da 

fronteira, considerando os primeiros movimentos da frente pioneira, até seus movimentos 

atuais. Na medida em que os territórios indígenas aparecem como “barreiras espaciais” 

para o movimento de expansão da fronteira, essa passa a se densificar no território por 

meio da incorporação de capital fixo e inovações. Longe do entendimento do espaço 

enquanto receptáculo, entende-se que ele é simultaneamente um significado de produção, 

uma condição de produção, uma barreira para produção, um custo de produção e um 

obstáculo para a circulação de mercadorias.  

 Como explica Harvey (1990), o resultado do desenvolvimento da economia 

espacial do capitalismo se vê, a todo momento, assediada por tendências contraditórias. 

De um lado, busca-se superar as barreiras geográficas e as distinções regionais, por outro, 

os meios para alcançar tal feito, resultam em novas heterogeneidades, que formam novas 

barreiras que tem de ser superadas. 
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 Frente a complexa geografia que se formou entre os vales do Araguaia e do Xingu, 

a partir da expansão da frente pioneira dos anos 1970 e 1980, questiona-se sobre o papel 

dos territórios indígenas dentro das dinâmicas atuais da fronteira. Isto é, de que maneira 

se configuram os atuais embates entre as diferentes concepções de vida e visões de 

mundo, entre monocultores de soja e os diferentes grupos indígenas? De que maneira o 

agronegócio na região vem criando estratégias econômicas de superar o curso da 

expansão frente aos territórios indígenas demarcados? Quais os fluxos que existem entre 

estes diferentes mundos, e de que maneira se desdobram espacialmente? 

 Para o devido tratamento destas questões, a pesquisa realizou algumas entrevistas 

durante o primeiro trabalho de campo com lideranças indígenas do Xingu. Embora estas 

entrevistas encontrem-se em análise, já é possível verificar que se trata de um material 

preliminar que poderá servir de base para a redação de um artigo sobre esta temática. 

Nesse sentido, a continuidade da pesquisa se justifica, também, com a possibilidade de 

analisar e redigir um artigo sobre esta temática, na medida em que haverá tempo hábil 

para novos trabalhos de campo e registros de depoimentos com diferentes lideranças 

indígenas da região. A ideia é registrar o entendimento que os diferentes grupos indígenas 

têm em relação aos atuais movimentos do agronegócio que circundam seus territórios e, 

partir disso, construir uma análise sobre os traços atuais da alteridade da “velha fronteira” 

do Mato Grosso.  
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Trabalhos de campo 

 

Conforme o cronograma das atividades de pesquisa do projeto original, dois 

trabalhos de campo foram realizados ao longo de um ano da pesquisa. Como mencionado, 

o primeiro realizado entre os dias 28 de janeiro e 06 de fevereiro do corrente ano; o 

segundo, realizado entre os dias 22 e 30 de julho. Ambos percorreram os municípios do 

Mato Grosso de Barra do Garças, Canarana, Cocalinho e Primavera do Leste. Importante 

dizer que o segundo trabalho de campo contou com a participação de Izabella de Oliveira 

Rodrigues, Patrícia Gregner e Mawanaya Waurá, alunos do curso de graduação em 

Geografia da Unicamp. A participação dos alunos teve como objetivo o levantamento 

inicial de informações para a elaboração de projetos de iniciação científica relacionados 

a questão indígena na região, além da importância da participação nesta atividade na 

formação dos alunos, enquanto futuros pesquisadores no campo da Geografia. Além do 

apoio para os registros de campo, os discentes fizeram uma série de registros fotográficos, 

que agora passa por um processo de seleção e curadoria para uma futura exposição no 

Instituto de Geociências da Unicamp. Importante mencionar o apoio que a exposição 

conta do Laboratório de Investigações Geográficas e Planejamento Territorial (Geoplan) 

e da Associação dos Geógrafos Brasileiros - Seção Campinas 

Em relação ao primeiro trabalho de campo, o foco das atividades foi o 

levantamento preliminar de documentação histórica, e uma série de entrevistas realizadas 

com diferentes sujeitos sociais em Cocalinho, Canarana e Barra do Garças, municípios 

de extrema importância para se entender o processo de colonização na porção oriental do 

estado do Mato Grosso. Esta primeira investigação de campo, levantou uma série de 

novas questões em relação as temporalidades da fronteira agrícola no Mato Grosso, 

especialmente no que diz respeito as características do trabalho e da tecnologia que se 

desenvolve nas atuais produções de commodities agrícolas da região. Sobre estes 

aspectos, tanto o levantamento de documentação, quanto o trabalho de entrevistar 

diferentes sujeitos sociais, mostraram-se de fundamental importância para o 

aprofundamento da análise realizada até o momento. O trabalho iniciado no acervo da 

Fundação Pró-Memória, no município de Canarana, revelou-se de grande importância 

para o aprofundamento da pesquisa histórica, não só pela quantidade, mas pela qualidade 

dos materiais – entre jornais, fotos, documentos, mapas e plantas da colonização –, 

encontrados durante esta primeira viagem a Canarana. Naquele momento, o levantamento 

no acervo da Fundação ficou restrito a um período do dia, devido a agenda de entrevistas 
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previamente programada. Frente a quantidade expressiva de materiais encontrados, julga-

se que este primeiro levantamento na Fundação Pró-memória de Canarana foi 

insuficiente, considerando as possibilidades que o acervo oferece para o devido 

aprofundamento das análises aqui propostas. Em relação as entrevistas, dentre os 

diferentes sujeitos que foram entrevistados nos referidos municípios estão: o presidente 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STTR) de Canarana, a secretária de Agricultura 

de Canarana, técnicos e consultores de uma fazenda de gado em Cocalinho, o fundador 

da Fundação Pró-memória de Canarana e lideranças do movimento indígena do Xingu.  

A seguir será apresentado os roteiros das viagens de campo, seguido de alguns 

mapas dos trajetos das viagens entre Campinas e o leste do Mato Grosso. 

 

Roteiro I: 

28/01/2019 

- Saída Unicamp para Barra do Garças (MT) 

29/01/2019 

- Viagem de Barra do Garças (MT) para Cocalinho (MT) 

- Visita e entrevistas na Fazenda Agropecuária Água Viva 

30/01/2019 

- Acompanhamento do trabalho de campo da Embrapa na Fazenda Água Viva sobre 

pecuária de baixo carbono. Estudo sobre capacidade de estocagem de carbono em 

pastagens.  

31/01/2019 

- Viagem de Cocalinho para Canarana (MT) 

- Entrevista com presidente do STTR de Canarana 

01/02/2019 

Canarana (MT) 

- Entrevista com presidente da Associação Terra Indígena do Xingu (Atix) 

- Entrevista com a secretaria de agricultura da prefeitura de Canarana 

- Levantamento de documentos na Fundação Pró-memória de Canarana 

02/02/2019 

Canarana (MT) 

- Entrevista com fundador da Fundação Pró-memória de Canarana 

- Entrevista com diretor de defesa territorial da ATIX 

03 /02/2019 
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- Trabalho de campo na divisa do Parque indígena do Xingu 

- Visita a aldeias Kalapalo 

- Entrevistas com lideranças Kalapalo 

04/02/2019 

- Viagem de Canarana para Barra do Garças (MT) 

- Visita a Associação Wará Xavante 

- Entrevista com liderança Xavante 

05/02/2019 

- Viagem de Barra do Garças (MT) para Campinas (SP) 

06/02/2019 

- Chegada à Unicamp.  

 

Roteiro II: 

22/07 segunda-feira 

- Saída da Unicamp em direção à Barra do Garças  
 
23/07 terça-feira 

- Viagem de Barra do Garças à Canarana 
Almoço 

- Visita e entrevista com presidente da ATIX (Assoc. terra indígena do Xingu) 
- Conhecer o trabalho da diretoria de defesa territorial do Xingu (PIX).  
 

24/07 quarta-feira 

- Viagem de Canarana ao PIX 

- Visita e entrevista em aldeias Kalapalo. 
- Retorno do PIX à Canarana 
 

25/07 quinta-feira 

- Levantamento de documentos na Fundação Pró-memória de Canarana  

-  Registro fotográfico na cidade de Canarana 
Almoço 
- Entrevista com pioneiros da colonização de Canarana 

- Entrevista com posseiro anterior à frente pioneira 
 

26/07 sexta-feira 

- Viagem de Canarana ao PIX, aldeia Waurá.  
 

27/07 sábado 

- Visita e entrevistas na aldeia Pyulaga, Waurá 

 
28/07 domingo 

- Retorno do PIX à Canarana. 

 
29/07 segunda-feira 
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- Saída de Canarana para Barra do Garças 

Almoço 
- Reunião na Associação Xavante Wará 

 

30/07 terça-feira 

- Visita e entrevistas na TI Sangradouro, Xavante. 

 
31/07 segunda-feira 

- Retorno de Barra do Garças para Campinas 
 
01/07 terça-feira 

Chegada na Unicamp.  
 

*** 
 

Mapa 1: Trabalho de Campo 1. Trajeto entre Unicamp e Canarana, MT 

 

Elaboração: Andrei Cornetta. 2018.  
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Mapa 2. Trabalho de campo 1. Trajeto entre a sede do município de Canarana e a divisa 

do Parque Indígena do Xingu e Terra Indígena do Naruvötu.  

 
Elaboração: Andrei Cornetta. 2018.  

 

 

Mapa 3. Trabalho de campo 2. Trajeto entre Campinas e Barra do Garças, MT / Pontos 
de pesquisa

 
Elaboração: Patrícia Gregner. 2019. 
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Disciplina ministrada5 

 

Como parte do estágio de pós-doutoramento, foi ofertada uma disciplina para 

alunos dos cursos de bacharelado e licenciatura em Geografia do Instituto de Geociências 

da Unicamp, no primeiro semestre do corrente ano. Trata-se de uma disciplina eletiva 

dentro da matriz curricular do curso de Geografia, que contou no presente semestre com 

a matrícula de 31 alunos de diferentes períodos, sendo que 27 a concluíram. A seguir 

apresenta-se o Programa original.  

*** 

 

Tópicos Especiais em Geografia IG220: Formação territorial da Amazônia 

Carga horária semestral: 30 h 

Créditos: 02 

Professor Doutor Andrei Cornetta 

 

EMENTA 
Apresentação e discussão sobre a formação territorial da Amazônia brasileira face aos 

ciclos sistêmicos de acumulação mundial. Discutir aspectos históricos da formação 
territorial amazônica, com atenção especial aos desdobramentos no espaço rural e as 
disputas por recursos na Amazônia em um contexto de crise do capital. Analisar e debater 

as políticas de desenvolvimento regional dirigidas à Amazônia, os movimentos da 
fronteira, além da territorialização dos processos sociais em termos de criação de 

infraestrutura, conflitos sociais e ressignificação territorial.  
 

I. OBJETIVOS 
 
- Apresentar e discutir diferentes perspectivas do pensamento geográfico e suas 

interpretações sobre a formação territorial da Amazônia brasileira. 
- Construir análises críticas e instrumentais teóricos e práticos sobre a realidade 

geográfica amazônica. 
- Entender os processos geográficos de territorialização do capital na região. 
- Compreender alguns dos aspectos teóricos e metodológicos da Geografia regional. 

- Compreender e estudar as escalas de operação das políticas de desenvolvimento regional 
e as possíveis regionalizações da Amazônia. 

- Enfatizar as transformações recentes na Amazônia, sobretudo no que diz respeito às disputas 
por recursos e os processos de ressignifcação territorial. 
 

II. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Participação em classe: discussões de textos e vídeos, em grupo, entre outros (2,5 
pontos) 

2. Resenhas e fichamentos (2,5 pontos) 

3. Avaliação individual (2,5) 
4. Trabalhos em grupo e seminário (texto em formato de artigo e apresentação) (2,5 

pontos) 

 
5 Ver anexo I 
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Obs: Os seminários irão tratar sobre diferentes temas ligados ao contexto 

contemporâneo da Amazônia brasileira, frente à complexidade socioambienal, 
econômica e cultural que se desenha no atual contexto regional. Propõe-se um 

trabalho em grupo em que ocorram trocas de experiências de pesquisas sobre 
diferentes temas e abordagens envolvendo a questão regional amazônica. Isso poderá 
ser realizado através de revisão bibliográfica de artigos, documentário ou filme, 

entrevista com pesquisadores e migrantes da região amazônica, relatórios ou bases 
governamentais sobre umas das temáticas escolhida pelo grupo e que seguem 

listadas: 
a) A geografia agrária: aspectos e características da questão fundiária amazônica.  
b) Planejamento e políticas de desenvolvimento regional na Amazônia Legal. 

c) A urbanização e processos espaciais da Amazônia. 
d) Grandes projetos e disputa por recursos. 

e) Os movimentos da fronteira agropecuária na Amazônia. 
f) Domínios das terras baixas florestadas da Amazônia e políticas ambientais. 
g) A hidrogeomorfologia amazônica e a regulação do clima.   

 

III. PROGRAMA 
 
Parte I:  

1 – Aspectos e caracterização geográfica geral da Amazônia: possíveis regionalizações.   
2 – O processo de colonização e a formação territorial da Amazônia. 
3 – Ciclos cumulativos sequenciais e as economias extrativas da Amazônia. 

4 – Evolução urbana na Amazônia 
Parte II: 

5 – Planejamento e Desenvolvimento Regional Amazônico 
6 – Movimentos da fronteira e os projetos de colonização 
7 – Extrativismo mineral e a corrida por recursos 

Parte III: 

8 - Territórios em disputa I: grandes projetos e políticas públicas na Amazônia 

9 – Territórios em disputa II: questão fundiária e direitos territoriais 
10 – Territórios em disputa III: movimentos da fronteira agropecuária e a questão 
indígena na Amazônia.  

Parte IV: 

11 – A produção histórica da floresta amazônica e o direito territorial 

12 – A “crise ambiental” e a ressignificação da floresta no século XXI 
 

IV. PROGRAMAÇÃO DAS AULAS 

 
15/3 – Apresentação geral 

CUNHA, Euclides da. Judas Ahseverus. 1909. Disponível em: 
<http://www.aedmoodle.ufpa.br/pluginfile.php/238860/mod_resource/content/1/Judas_
Ashaverus_-_Euclides_da_Cunha.pdf>.  

 
22/3 – Aspectos e caracterização geográfica geral da Amazônia 

AB´SABER, A. Amazônia brasileira: um macrodomínio. In: AB´SABER, A. Os 
domínios de natureza no Brasil. Potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê, 2003.  
 

29/3 - O processo de colonização e a formação territorial da Amazônia 
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SCHMINK, M.; WOOD, C. Conflitos sociais e a formação da Amazônia. Belém: Ed. 

UFPA, 2012. (Cap. 1. Refazendo a Amazônia).  
Texto complementar: 

CARVAJAL, G. de. Descobrimentos do rio das Amazonas. In: Coleção Brasiliana. Vol. 
203. Rio de Janeiro: Editora Nacional, 1941. 
 

05/4 – Ciclos cumulativos sequenciais e as economias extrativas da Amazônia. 
SANTOS, R. História Econômica da Amazônia. São Paulo: T.A Queiroz, 1980. (Cap. 1 

e 2) 
 
29/3 - Ciclos cumulativos sequenciais e as economias extrativas da Amazônia. 

BUNKER, S. J. Os fatores espaciais e materiais da produção e os mercados globais. In: 
Novos Cadernos do NAEA. vol. 7. n. 2. dez. 2004. Belém: NAEA/UFPA, 2004. 

Texto complementar:  
BUNKER., S. G; CINCATELL, P. S. Globalization and the race for resources. 
Baltimore: John Hopkins University Press, 2005. (Capítulos 1 e 2).   

 
5/4 - Evolução urbana na Amazônia 

CORRÊA, R. L. A periodização da rede urbana da Amazônia. In: Revista Brasileira de 
Geografia. Rio de Janeiro, v. 49, n. 3, p. 39-68, jul./set. 1987.  
 

12/4 - Planejamento e Desenvolvimento Regional Amazônico 

VALVERDE, O. O problema florestal da Amazônia brasileira. Petrópolis: Vozes, 1980.  

Texto complementar: 
BECKER, B. K. A ciência frente a atuais projetos de desenvolvimento para a Amazônia 
brasileira. Conferência – Política ambiental, movimentos sociais e ciência para a 

Amazônia brasileira. Universidade de Chicago, 2009.  
 

19/4 – Feriado 
 
26/4 - Palestra "Povos tradicionais e lutas por autonomia territorial na Amazônia 

Maranhense."  
Prof. Dr. Josoaldo Lima Rego - Departamento de Geociências (DG/UFMA) 

 

3/5 - Movimentos da fronteira e os projetos de colonização 

MARTINS, J. de S. O tempo da fronteira. Retorno à controvérsia sobre o tempo histórico 

da frente de expansão e da frente pioneira. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 
8(1): 25-70, maio de 1996. 

Texto complementar: 
HÉBETTE, J.; ACEVEDO, Colonização e fronteira. Articulações no nível econômico e 
no nível ideológico [1979]. In: HÉBETTE, J.. Cruzando a fronteira. 30 anos de estudo 

do campesinato na Amazônia. Vol 1. Belém: Editora da Universitária UFPA, 2004.  
 

10/5 - Avaliação individual 

 
17/5 - Territórios em disputa I: grandes projetos e políticas públicas na Amazônia 

HEBETTE, J. O cerco está se fechando. In: HÉBETTE, J. Cruzando a fronteira. 30 anos 
de estudo do campesinato na Amazônia. Vol. III. Belém: Editora da Universitária UFPA, 

2004.  
Texto complementar: 
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BUNKER, S. J. Da castanha-do-pará ao ferro: os múltiplos impactos dos projetos de 

mineração na Amazônia brasileira. In: Novos Cadernos do NAEA. v.6. n.2. dez. 2003. 
Belém: NAEA/UFPA, 2003.  

 
24/5 - Territórios em disputa II: questão fundiária e direitos territoriais 

ALMEIDA. A. W. Territórios e territorialidades específicas na Amazônia. Entre a 

“proteção” e o “protecionismo”. In: CADERNO CRH, Salvador, v. 25, n. 64, p. 63-71, 
Jan./Abr. 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ccrh/v25n64/05.pdf>.  

 
31/5 - Territórios em disputa III: movimentos da fronteira agropecuária e a questão 

indígena na Amazônia. 

OLIVEIRA, A. U. de. A Amazônia e a nova geografia da produção da soja. In: Terra 
Livre. n. 26 (1): 13-43, 2006. Disponível em: 

<http://www.agb.org.br/publicacoes/index.php/terralivre/article/view/206/190>.  
 
07/6 - A “crise ambiental” e a ressignificação da floresta no século XXI 

DESCOLA, P. Ecologia e cosmologia. In: DIEGUES, A. C. (org.) Etnoconservação. 
Novos rumos para a proteção da natureza nos trópicos. São Paulo: 

Annablume/Nupaub/Hucitec, 2000.  
Texto complementar: 
SILVA, L. F. M. E.; CORNETTA, A. Ideologías geográficas y producción de la 

naturaleza: elementos para pensar la resignación de los bosques frente a la crisis del 
capital. In: ÍCONOS, v.61, p.115 - 133, 2018. FLACSO: Quito, 2018. Disponível em: 

<http://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/2984/2239>  
 
14/6 - Seminários 

 

21/6 - Feriado 

 
28/6 – Seminários 
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Palestras ministradas 

 

No início deste ano uma palestra sobre colonização privada e o agronegócio no 

estado do Mato Grosso foi proferida na Universidade Metropolitana de Santos, durante a 

semana de acolhimento do semestre letivo. A palestra concentrou-se na experiência do 

primeiro trabalho de campo da pesquisa, além de uma reflexão preliminar sobre os 

movimentos da fronteira agrícola naquele estado. Mais recentemente foi agendada uma 

palestra dentro da disciplina “Regionalização, Modernização Agropecuária e 

Urbanização na Formação da Fronteira Agrícola Brasileira”, do Programa de Pós-

Graduação em Geografia do Instituto de Geociências da Unicamp. No entanto, por 

incompatibilidade de agendas com o professor Vicente Eudes Lemos Alves, responsável 

pela disciplina, a palestra será realizada ainda no segundo semestre do corrente ano, e 

abordará o tema “A questão ambiental, a apropriação comunitária, dos bens da natureza 

e as populações agroextrativistas na fronteira agrícola”.  

 

• Universidade Metropolitana de Santos6 

Data: 14/02/2019 

Local: Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES) 

Título da palestra: “Agronegócio e colonização na Amazônia matogrossense”.  

 

• Universidade Estadual de Campinas7 

Data: 14/02/2019 

Local: Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas (IG/Unicamp) 

Título da palestra: “A questão ambiental ,a apropriação comunitária, dos bens da natureza 

e as populações agroextrativistas na fronteira agrícola”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Ver anexo II 
7 Ver anexo III 
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Grupos de estudos 

 

• Grupo de Estudos Comparativos Amazônia-Patagônia (GECAP)8 

 

Trata-se de uma proposta de um grupo de pesquisas comparativas, cujo objetivo 

é o de promover discussões e analises conjuntas entorno de questões geográficas 

contemporâneas verificadas nestas duas regiões chave para o continente sul americano, 

plenas de diversidade e contradições, sob as quais recaem o peso de potentes ideologias 

geográficas, construídas e reconstruídas ao longo da história. Ressalta-se a importância 

da troca de experiências entre pesquisadores que atuam nestas regiões que são estratégicas 

para o continente, no sentido de formular reflexões críticas que possam auxiliar na 

construção de alternativas políticas e socioespaciais. 

No que diz respeito aos debates relacionados com a presente pesquisa, destaca-se 

ainda a importância deste grupo como um importante espaço de analises geográficas, 

sobretudo as discussões relacionadas com o conceito de fronteira. Até o presente 

momento, o debate no interior deste grupo resultou em três artigos em co-autoria com 

Luiz Fernando de Matheus, professor doutor da Escola de Geografia da Universidad 

Austral de Chile, e um artigo com em conjunto com o professor doutor Josoaldo Lima 

Rêgo, do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Maranhão 

(DG/UFMA). A parceria com o professor Rêgo, resultou no artigo “Uma geografia 

política do ouro: sobre garimpeiros, despossessão e o grande capital na volta grande do 

Xingu”, que se encontra em análise na revista Geographia (UFF/Brasil). Dentre os 

trabalhos em conjunto com o professor de Matheus, um já se encontra publicado na 

Íconos, Revista de Ciencias Sociales de FLACSO Ecuador, com o título “Sobre ideologías 

geográficas y la producción de la naturaleza: elementos para pensar la resignación de los 

bosques frente a la crisis del capital”. Os otros dois, “A apropriação e a produção 

(capitalista) da natureza conservada na América do Sul: uma discussão sobre 

ressignificação territorial” e “Valoración de la naturaleza (conservada) y resignificación 

del espacio rural: conservación y rentas territoriales en la Amazonia brasileña y en la 

cordillera austral chilena”, encontram-se em fase de avaliação pelas revistas Sociedade & 

Natureza (UFU/Brasil) e Investigaciones Geográficas (UNAM/México), 

respectivamente.  

 
8 Ver anexo IV. 
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Importante mencionar que este grupo está vinculado ao Núcleo de Estudos 

Geográficos da Universidade Federal do Maranhão (NEGO/UFMA), como uma linha de 

pesquisa coordenada pelo professor Josoaldo Lima Regô. O Núcleo de Estudos 

Geográficos, com origem na Universidade Federal do Maranhão, surge com a proposta 

de criar um espaço de reflexão sobre a multiplicidade do conhecimento geográfico. Grupo 

desenvolve estudos e pesquisas que abordam os seguintes temas: Espaço e Poder; 

Território e Novas Territorialidades; Espaço e Cultura; Geografia e Literatura; Geografia 

e Gênero; Movimentos Sociais; Teorias da Paisagem; Teorias e Métodos da Geografia; 

Geografia e Economia; Geografia e Filosofia.  

 

Participação em eventos acadêmicos 

 

Conforme previsto nos resultados esperados descritos no projeto original, as primeiras 

análises da pesquisa serão apresentadas e discutidas em eventos científicos nacionais e 

internacionais, com o objetivo de amadurecer certas discussões, sobretudo a partir de 

interlocuções possíveis com colegas que estarão discutindo questões relacionadas aos 

movimentos da fronteira a partir de diferentes análises empíricas e conceituais sobre o 

tema. Importante dizer que a apresentação de resultados da pesquisa em eventos 

acadêmicos, irá ocorrer apenas no segundo semestre, devido ao tempo da investigação 

que não foi possível realizar todos os levantamentos documentais e bibliográfico, além 

da pesquisa de campo, a tempo de enviar propostas para eventos dentro do período de 

vigência do primeiro ano da bolsa. Nos dois eventos programados para o segundo 

semestre, serão apresentados trabalhos orais em mesa de debate e grupo de trabalho, além 

do envio do artigo completo a ser publicado nos anais dos seguintes eventos:  

 

• I Simposio de Estudios Espaciales Contemporáneos de la Amazonia y Patagonia: 

geografías y fronteras en movimento9.  

 

Data: 26 a 28 de setembro de 2019. 

Local: Universidade Autral. Valdívia, Chile 

Mesa: Frontera, acumulación por desposesión y políticas territoriales 

 
9 Ver anexo V. 
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Trabalho: Sobre a frente pioneira e a densificação da fronteira: considerações sobre a 

colonização privada e o agronegócio na Amazônia mato-grossense.  

 

• IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária e X Simpósio Nacional de 

Geografia Agrária10 

 

Data: de novembro de 2019 

Local: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

Grupo de Trabalho: Reestruturação produtiva e processos migratórios no campo  

Trabalho: Entre a Amazônia e o Cerrado: uma discussão sobre os movimentos da 

fronteira agrícola no Centro-Norte do Brasil.  

 

Organização de eventos acadêmicos 

 

*** 

• Ciclo de aulas abertas AGB-Campinas  

 

O Ciclo de aulas abertas AGB-Campinas, realizado no primeiro semestre de 2019, 

contou com o apoio do Laboratório de Planejamento Territorial do Instituto de Geociência 

da Unicamp e esteve vinculado como uma atividade paralela a disciplina “Tópicos 

especiais em Geografia: Formação territorial da Amazônia”. Ao todo foram quatro aulas 

ministradas por professores e pesquisadores da Amazônia Legal, cujos temas tratavam de 

questões territoriais contemporâneas, especialmente vinculados aos movimentos da 

fronteira agropecuária, direitos territoriais de populações tradicionais e indígenas e os 

novos projetos de infraestrutura que se desenham na região.  

 

1. Aula aberta “No Bico do Papagaio: apontamentos sobre o campesinato 

[posseiro] de fronteira”11. 

 

Aula ministrada por Rogerio Almeida, professor da Universidade Federal do 

Oeste do Pará (UFOPA) do Curso de Gestão Pública e Desenvolvimento Regional da 

Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) foco em grandes projetos. A aula do 

 
10 Ver anexo VI. 
11 Ver Anexo VII. 

Fls. 321 



 

32 
 

professor tratou sobre os conflitos sociais decorrentes do avanço da fronteira agropecuária 

no sudeste do estado do Pará, e suas implicações nas dinâmicas territoriais na região 

conhecida como Bico do Papagaio, que abrange as faixas de contato entre os estados 

Tocantins, Maranhão e Pará.  

Data: 22/03/2019 
Horário: 19 horas 

Local: sala IG220 – Instituto de Geociências da Unicamp (Rua Carlos Gomes, 250, 
Cidade Universitária Zeferino Vaz) 

 

2. Aula aberta com Hiparidi Top’tiro: O avanço do agronegócio no Cerrado e 

a gestão territorial Xavante12.  

 

Esta aula recebeu Hiparidi Dzutsi Wa Top’tiro, liderança xavante (Terra Indígena 

Sangradouro e Associação Xavante Warã, de Barra do Garças, MT) e geógrafo formado 

pela PUC-SP, para a aula aberta com o tema O avanço do agronegócio no Cerrado e a 

gestão territorial Xavante. Participaram da atividade o Prof. Dr. Andrei Cornetta, na 

condição de debatedor, e o Prof. Dr. Vicente Eudes Lemos Alves, diretor da AGB-

Campinas e docente do Departamento de Geografia da Unicamp e do Laboratório de 

Investigações Geográficas e Planejamento Territorial (Geoplan). 

Data: 02/04/2019 
Horário: 16 horas 

Local: sala IG216 – Instituto de Geociências da Unicamp (Rua Carlos Gomes, 250, 
Cidade Universitária Zeferino Vaz) 

 

 

3. Aula aberta “Povos tradicionais e lutas por autonomia territorial no 

Maranhão”13. 

 

A aula aberta desta vez recebeu o geógrafo Josoaldo Lima Rêgo, professor da 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA), para uma fala relacionada a questão dos 

povos tradicionais e a luta por autonomia territorial no Maranhão. O professor ainda 

abordou questões relacionadas a investigação científica no campo da Geografia Humana 

e suas interlocuções com a Antropologia. A organização foi realizada em parceria com a 

 
12 Ver anexo VIII. 
13 Ver anexo IX. 

Fls. 322 



 

33 
 

AGB-Campinas e o Laboratório de Investigações Geográficas e Planejamento Territorial 

(Geoplan), do Departamento de Geografia do IG/Unicamp. 

Data: 26/04/2019 
Horário: 19 horas 
Local: sala IG220 – Instituto de Geociências da Unicamp (Rua Carlos Gomes, 250, 

Cidade Universitária Zeferino Vaz) 

 

4. Aula aberta “A dinâmica da produção de commodities agrícolas e as relações 

entre o rural e o urbano em Santarém (PA) pós anos 2000”14. 

 

A última aula do ciclo recebeu a professora Elen Cristina da Silva Pessoa, da 

Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) e doutoranda no Instituto de Economia 

da Unicamp. A aula tratou das questões relacionadas as dinâmicas da produção de 

commodities agrícolas e os decorrentes desdobramentos nas relações entre o rural e o 

urbano no munícipio de Santarém, estado do Pará, pós anos 2000. Além deste aspecto 

central, a professora abordou questões relacionadas aos atuais investimentos em 

infraestrutura na região Amazônica, que vem sendo liderado pela China dentro de uma 

perspectiva de articulação econômica entre economia regionais e os mercados do 

Pacífico.  

Data: 07/06/2019 
Horário: 20:30 horas 

Local: sala IG220 – Instituto de Geociências da Unicamp (Rua Carlos Gomes, 250, 
Cidade Universitária Zeferino Vaz) 
 

• I Simposio de Estudios Espaciales Contemporáneos de la Amazonia y 

Patagonia: geografías y fronteras en movimento15 

 

O I Simposio de Estudios Espaciales Contemporáneos de la Amazonia y Patagonia, 

que será realizado entre os dias 26 e 28 de setembro de 2019, é resultado direto das 

atividades do referido grupo de estudos GECAP. A organização deste evento é feita pelos 

professores Luis Fernando de Matheus, da Universidade Austral do Chile (UACH), 

Josoaldo Lima Rêgo, da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e por Andrei 

Cornetta como representante vinculado a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).  

Data: 26 a 28 de setembro de 2019. 

Local: Universidad Austral, Valdívia, Chile.  

 
14 Ver anexo X. 
15 Ver anexo XI. 
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Produção de documentário: 

 

Alteridades da fronteira: o que pensam os xinguanos sobre o agronegócio (28’30’’)  

 

O documentário traz uma série de entrevistas com lideranças do Alto Xingu a 

respeito do avanço da produção de commodities agrícolas no entrono do Território 

Indígena do Xingu. Editado a partir de imagens captadas durante os trabalhos de campo 

da pesquisa “Ajustes espaciais e fronteira agrícola”, o documentário aborda diferentes 

temas envolvendo a expansão da fronteira agrícola no Mato Grosso, e seus 

desdobramentos enquanto processo modernizador do território.  
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Artigos publicados 

 

*** 

 

MODERNIZAÇÃO ECOLÓGICA, POLÍTICAS TERRITORIAIS E 

AJUSTES NA PRODUÇÃO: UMA DISCUSSÃO SOBRE A 

FRONTEIRA AGRÍCOLA FRENTE ÀS MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS16 

 

ECOLOGICAL MODERNIZATION, TERRITORIAL POLICIES 

AND PRODUCTION ADJUSTMENTS: A DISCUSSION ON THE 

AGRICULTURAL FRONTIER IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE 

 

MODERNIZACIÓN ECOLÓGICA, POLÍTICAS 

TERRITORIALES Y AJUSTES EN LA PRODUCCIÓN: UNA 

DISCUSIÓN SOBRE LA FRONTERA AGRÍCOLA FRENTE AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Andrei Cornetta17 

 

RESUMO: A partir de uma perspectiva crítica, este artigo busca discutir o avanço da fronteira 

agrícola no Centro-Norte do País, particularmente sobre os processos de territorialização do 

capital que vêm tomando forma nas últimas duas décadas nesta porção do Brasil. Em detalhe, 

discute-se sobre os processos de adensamento de capital no território, que abrange não apenas a 

incorporação de grandes estruturas de armazenagem e escoamento da produção de commodities 

agrícolas, mas também a incorporação de inovações direcionadas pela perspectiva da 

modernização ecológica. Dentro disso, destaca-se o uso de tecnologias de compensação de gases 

de efeito estufa (GEE) no interior deste modelo agrícola/agrário como um capital fixo distinto, 

cujos processos recentes de inovações impulsionaram reorganizações produtivas no setor 

agroexportador. Trata-se de uma análise sobre a fronteira agrícola naquela região, mais 

 
16 Artigo publicado na “Revista AGB-TL” (dez/mai) 2019 (ISSN: 1808 2653). 
17 Pós doutorando em Geografia Humana do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de 

Campinas (IG/Unicamp). CNPq/PDJ (151731/2018-7). 
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especificamente sobre os ajustes espaciais internos a essa fronteira no que diz respeito à criação 

de novos canais de acumulação, que surgem na interface entre as mudanças climáticas e os 

imperativos das commodities agrícolas.   

PALAVRAS-CHAVE: modernização ecológica; políticas territoriais; ajustes espaciais; 

agronegócio; mudanças climáticas; fronteira agrícola.    

 
ABSTRACT: With a critical perspective, this paper seeks to discuss the advance of the 

agricultural frontier in the Center-North of the Country, particularly on the processes of 

territorialization of capital that has been taking shape in the last two decades in this portion of 

Brazil. In detail, we discuss the processes of fixed capital accumulation in the territory, which 

includes not only the incorporation of large structures of storage and disposal of agricultural 

commodities, but also the incorporation of technologies directed by the perspective ecological 

modernization. Within this perspective, the use technologies of greenhouse gas compensation 

within this agricultural/agrarian model as a distinct fixed capital stands out, whose recent 

processes of technological innovations have propelled productive reorganizations in the agro-

export sector. It is an analysis on the agricultural frontier in that region, more specifically the 

spatial adjustments internal to that border with regard to the creation of new channels of 

accumulation that emerge at the interface between climate changes and the imperatives of 

commodities agricultural activities. 

KEYWORDS: ecological modernization; territorial policies; spatial fix; agribusiness; climate 

changes; agricultural frontier. 

 

RESUMEN: A partir de una perspectiva crítica, este artículo busca discutir el avance de la 

frontera agrícola en el Centro-Norte del país, particularmente sobre los procesos de 

territorialización del capital que viene tomando forma en las últimas dos décadas en esta porción 

de Brasil. En detalle, se discute sobre los procesos de densificación de capital en el territorio, que 

abarca no sólo la incorporación de grandes estructuras de almacenamiento y salida de la 

producción de commodities agrícolas, sino también la incorporación de innovaciones dirigidas 

por la perspectiva de la modernización ecológica. Dentro de eso, se destaca el uso de tecnologías 

de compensación de gases de efecto invernadero en el interior de este modelo agrícola / agrario 

como un capital fijo distinto, cuyos procesos recientes de innovaciones impulsaron 

reorganizaciones productivas en el sector agroexportador. Se trata de un análisis sobre la frontera 

agrícola en esa región, más específicamente sobre los ajustes espaciales internos a esa frontera en 

lo que se refiere a la creación de nuevos canales de acumulación, que surgen en la interfaz entre 

el cambio climático y los imperativos de las commodities agrícola. 
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PALABRAS CLAVE: modernización ecológica; políticas territoriales; ajustes espaciales; 

agroindustria; cambios climáticos; frontera agrícola. 

INTRODUÇÃO 

 

Diante da complexidade que vem se desenhando com os movimentos da fronteira 

agrícola no Centro-Norte do Brasil, uma série de questões tem se levantando em relação 

aos desdobramentos de um modelo de desenvolvimento rural que impõe uma 

reorganização territorial homogeneizadora, tendo como expoente desse processo a 

expansão e o adensamento de um complexo produtor de monoculturas. 

Além das questões centrais para a economia (sobretudo em relação à balança 

comercial), surgem perguntas importantes para se entender os movimentos internos da 

fronteira agrícola no Centro-Norte, especialmente em relação ao modo pelo qual o capital 

vem se territorializando de maneira particular entre os domínios do Cerrado e da 

Amazônia.  

Dentro deste contexto amplo, que envolve uma geografia complexa (embora se 

manifeste na paisagem de maneira monótona), surgem algumas particularidades que se 

referem a determinada postura do setor agropecuário frente às mudanças climáticas. 

Nesse sentido, questiona-se as maneiras pelas quais políticas territoriais voltadas às 

mudanças climáticas se relacionam com esse setor. 

São políticas, em geral, que apontam para uma “economia de baixa emissão de 

gases de efeito estufa”, em que se prevê inúmeras ações, tais como: a substituição de 

combustíveis fósseis, a contabilidade e o rastreamento das emissões de gases de efeito 

estufa de uma dada produtividade, inovações tecnológicas de co-geração de energia, 

sequestro e armazenamento de carbono, entre outras ações relacionadas a 

redução/compensação de emissões de GEE.  

Nesse sentido, uma série de políticas foram desenhadas no âmbito do governo 

federal com base nos preceitos da “modernização ecológica”18 com intuito de estabelecer 

uma suposta equalização entre a produtividade agropecuária e as emissões de gases de 

efeito estufa do setor. A incorporação desta perspectiva nos textos legislativos, como será 

apresentado ao longo do artigo, tem norteado uma série de iniciativas levadas a cabo por 

certos grupos do setor agropecuário, que buscam a partir das novas demandas que se 

 
18 Arthur P. J. Mol é um dos maiores representantes do pensamento da “ecological modernization”, tendo 

influenciado diversos trabalhos que apontam para uma direção em que a “reforma ecológica pode contribuir 

para uma renovação dentro das instituições da tecnologia moderna, da economia de mercado e da própria 

intervenção estatal” (MOL, 1997). 
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criaram no contexto das mudanças climáticas, incorporar inovações e ajustes em seus 

sistemas produtivos.   

Apesar de uma mudança substancial de perspectiva sobre as questões climáticas 

com a troca do governo federal em 2019 – mostrando-se com um posicionamento cético 

em relação ao fenômeno19 –, nota-se que os setores que aderiram aos ajustes da 

“modernização ecológica”, particularmente no que se refere as inovações para compensar 

GEE, continuam desenvolvendo projetos e práticas ligadas a pauta das mudanças 

climáticas. Evidentemente que tais práticas estão relacionadas a um contexto de 

competitividade no mercado exterior, conforme vêm mostrando diferentes estudos e 

entidades representativas de setores do agronegócio (JANK, 2018; BOLFE, 2018; 

KRUGLIANSKAS; PINSKY, 2017; MOZZER, 2011).   

Diante desta complexidade e das perspectivas econômicas que se inauguram no 

contexto político-econômico das mudanças climáticas, o presente texto busca analisar os 

mecanismos que estão por detrás deste movimento, debatendo mais especificamente 

como as práticas e os discursos construídos em torno das mudanças do clima, e a 

decorrente necessidade de reduzir/compensar emissões de GEE, vêm impulsionando 

novos traços a produção do espaço rural brasileiro.   

Para esta análise, o artigo se vale de uma perspectiva crítica, baseada nos conceitos 

de ajustes espaciais e fronteira, elaborados e discutidos por autores como David Harvey 

e José de Souza Martins, respectivamente. Utiliza-se tais conceitos como um par 

conceitual, com o objetivo de entender as particularidades atuais da reprodução do capital 

no Centro-Norte do Brasil, materializado nos movimentos internos da fronteira 

agropecuária. Além desses autores, o artigo traz ainda uma análise sobre o papel das 

inovações e da reorganização produtiva no contexto das mudanças climáticas, e suas 

influências nos movimentos internos da fronteira, a partir da leitura de autores como 

Giovanni Arrighi e Joseph Schumpeter.  

Entende-se que as políticas para mudanças climáticas, particularmente aquelas 

que contribuem para a estruturação da chamada “economia de baixo carbono”, tem 

apontado para um adensamento da fronteira agrícola, a partir de determinados ajustes 

 
19 A ponto de o Brasil retira r a sua candidatura para sediar a próxima Conferência das Partes sobre 

Mudanças Climática (COP) em dezembro de 2019. A COP-25 será realizada em Santiago do Chile entre 

os dias 2 e 13 de dezembro de 2019. Para mais detalhes sobre os posicionamentos do atual governo no 

cenário político internacional, ver ENCARNACIÓN, 2019; TRINKUNAS, 2018.  
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espaciais que têm se configurado naquela porção do País, em função das demandas 

externas por commodities agrícolas.  

Trata-se, assim, de uma análise sobre os movimentos da fronteira agrícola, mais 

especificamente sobre os ajustes espaciais internos a essa fronteira no que diz respeito à 

criação de novas materialidades, e que se constituem com base em determinada agenda 

política ambiental.  

Por outro lado, é importante não perder de vista que, ao mesmo tempo em que as 

exportações de commodities agrícolas possuem grande relevância para a economia 

nacional, e que há esforços em equacionar algumas questões ambientais do setor 

agropecuário, surgem um sem número de desdobramentos territoriais que vêm 

comprometendo negativamente outros modelos de produção, como o camponês e o 

indígena, assim como impulsionam o desmatamento e a apropriação de bens comuns. 

Como bem observa Martins (1996) sobre o avanço da fronteira, esse não é marcado 

apenas pelo deslocamento de agricultores empreendedores, comerciantes, cidades, 

estruturas jurídicas, etc.:  

 

Ele inclui nessa definição também as populações pobres, rotineiras, não 
indígenas ou mestiças, como os garimpeiros, os vaqueiros, os 
seringueiros, castanheiros, pequenos agricultores que praticam uma 
agricultura de roça antiquada e no limite do mercado (MARTINS, 1996, 
p. 28).  

 

Diante desse contexto, próprio dos movimentos da fronteira, tanto as políticas no 

âmbito federal, quanto estadual, têm se preocupado em assegurar um modelo produtivo 

que, juntamente a sua expansão homogeneizadora voltada às demandas do mercado 

internacional, busca equalizar seus desdobramentos territoriais negativos (entendidos 

enquanto “externalidades”) por meio de mecanismos de compensação.  

Este antagonismo também se manifesta quando o foco é político fundiário. Isto é, 

ao mesmo tempo em que o governo federal flexibiliza o uso das terras agricultáveis para 

grandes proprietários (talvez o exemplo mais patente disso esteja nas diretrizes do Novo 

Código Florestal20) possui uma série de obrigações legais que preveem a garantia dos 

direitos territoriais de populações tradicionais e indígenas, historicamente atingidas pela 

expansão de monoculturas e grandes empreendimentos.  

 
20 Para uma análise mais detalhada sobre a questão ver: SOARES-FILHO, 2019.  
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Do lado da política destinada à expansão das commodities agrícolas, a orientação 

dada por uma agenda política de tom ambiental tem chamado a atenção, sobretudo pelo 

discurso conciliatório entre “desenvolvimento econômico” e a “preservação dos recursos 

naturais”, como pode ser constatada nas políticas direcionadas à “economia de baixo 

carbono”.   

Alinhado a essa perspectiva, em 2012, como parte das estratégias do governo 

federal para cumprir as metas de redução de emissões de GEE assumidas durante a 

Conferência de Copenhague (COP-15), realizada em 2009, foi lançado o “Plano setorial 

de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas para a consolidação de uma 

economia de baixa emissão de carbono na agricultura”, o chamado “Plano ABC”, que 

será abordado mais adiante no texto.   

Seguindo esta tendência de quantificação e adoção de metas em relação a emissões 

de gases de efeito estufa, a COP-21, realizada em Paris, no ano de 2015, ficou marcada 

não apenas por ter estabelecido um tratado vinculante, isto é, com metas a serem 

cumpridas pelos países que ratificaram o acordo, a exemplo do que foi o Protocolo de 

Kyoto, mas pelos países terem apresentado suas metas de redução de emissões até 2015 

ou 2030 – a pretendida Contribuição Nacionalmente Determinada (iNDC, sigla em 

inglês).  

 No caso brasileiro, o compromisso assumido durante a COP-21 aponta para a 

redução de 37% de suas emissões até 2025 e, subsequentemente, de 43% até 2030, tendo 

como referência as emissões de 2005. Para tanto, os esforços do Brasil concentram-se em 

ações que promovam a redução do desmatamento, particularmente na Amazônia e no 

Cerrado. Entretanto, outras ações que envolvem mudanças na produção agropecuária, o 

aumento da participação da hidroeletricidade e do etanol carburante, além de outras fontes 

vegetais no total da matriz energética, estão incluídas em sua Contribuição 

Nacionalmente Determinada (iNDC, na sigla em inglês). Se, por um lado, estas iniciativas 

podem contribuir para a redução das emissões totais do Brasil, por outro, podem levar a 

desdobramentos significativos para a sua geografia econômica, especialmente para o 

espaço rural brasileiro, na medida em que novos canais de acumulação se abrem neste 

contexto.  

Nesse sentido, o artigo discute tais aspectos a partir de uma perspectiva crítica da 

Geografia, atentando para as relações que se constituem a partir da incorporação de 

políticas voltadas para a modernização ecológica (como o “Plano ABC”) e seus 

desdobramentos territoriais, como foco no Centro-Norte do Brasil. 
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O AJUSTE ESPACIAL E AS DINÂMICAS INTERNAS DA FRONTEIRA 

AGRÍCOLA NO CENTRO-NORTE DO BRASIL 

 

A complexidade histórico-geográfica do Centro-Norte do Brasil suscita uma 

reflexão a respeito das dinâmicas da fronteira, sobretudo por sua marca enquanto “lugar 

da alteridade e das relações sociais de data diversa”, conforme entende Martins (1996; 

2009). Nesse sentido, esta primeira parte do artigo, discute as contradições entre os 

diferentes movimentos da fronteira, considerando seu momento de embate inicial entre 

duas realidades conflitantes, mas principalmente a sua continuidade por meio de 

processos de redefinição das fronteiras internas de reprodução do capital.  

A fronteira, assim, não se caracteriza apenas por seu movimento expansionista em 

termos absolutos, sua “expansão” também ocorre internamente, dentro dos próprios 

limites da reprodução do capital. Isto é, ao mesmo tempo em que a fronteira amplia os 

processos de acumulação de capital por meio do alargamento da lógica capitalista, 

também o faz internamente, intensificando investimentos em busca de novas fontes de 

acumulação, a exemplo do que vem acontecendo com a incorporação por parte do setor 

agropecuário de preceitos da modernização ecológica, em função do contexto político das 

mudanças do clima.  

Neste cenário, é importante considerar aquilo que Oliveira (2011) discute em 

relação às fronteiras “internas”, como um movimento idêntico a abertura de fronteiras 

“externas”, dentro das dinâmicas de expansão do capitalismo. As diferenças, no entanto, 

estão nos processos de acumulação do capital que envolve tanto a absorção de arranjos 

espaciais “externos”, que no limite estão baseados em relações sociais não capitalistas, 

quanto no adensamento em configurações espaciais que já estão inseridas nas dinâmicas 

do sistema. Pode-se afirmar, assim, que os distintos movimentos da fronteira, seja na 

apropriação de territórios externos ou no aumento da exploração interna, envolvem 

mecanismos de acumulação que se realizam entre a expansão e a intensificação. 

 É nesse sentido, que na parte seguinte do texto se particulariza tais questões 

olhando para o processo de alargamento de um modelo agrícola/agrário no Brasil sob os 

auspícios do Estado, onde, de um lado, se expande para a zona de contato dos estados do 

Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, região geoeconômica denominada pelo acrônimo 

MATOPIBA, e, de outro, se densifica na “fronteira velha” do Mato Grosso, onde se 

iniciaram os projetos de colonização privada ao longo dos anos 1970.  
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Como parte desses movimentos da fronteira no Centro-Norte, observa-se a adesão 

de determinados grupos pela incorporação de inovações tecnológicas e reorganizações 

produtivas do agronegócio, vinculadas à perspectiva da modernização ecológica, e das 

almejadas soluções compensadoras de emissões de GEE.    

Tal fato vem se revelando na introdução nos sistemas produtivos de uma série de 

tecnologias voltadas para fontes energéticas alternativas, incluindo o reaproveitamento 

das sobras da produção, a metrificação e a decorrente venda de créditos compensatórios 

de GEE, o manejo de pasto, com objetivo de fixação de carbono no solo, além da 

apropriação de uma imagem “ambientalmente responsável”, oportuno a um setor 

acostumado às degradações.  

Nota-se que tais movimentos internos a fronteira pode ser caracterizados como 

algo próximo daquilo que Harvey (1990) entende por “ajustes espaciais”, isto é, processos 

de reestruturações geográficas que envolvem volatilidade inter-regional e 

redirecionamento do fluxo de capital entre diferentes espaços (HARVEY 1990; 

BUNKER 2004; ARRIGHI, 2008). Tais processos, como discutem estes autores, 

dependem fundamentalmente do papel mediador das instituições financeiras e estatais, 

no sentido de viabilizar a construção de novas configurações espaciais e o decorrente 

adensamento de capital fixo no território. Segundo Harvey (1990), a reestruturação 

geográfica poderia ser uma alternativa para a resolução temporária de crises de 

sobreacumulação:  

 

As diferentes formas de mobilidade geográfica [...] interatuam no 
contexto da acumulação e se constroem, fragmentam e esculpem 
configurações espaciais na distribuição de forças produtivas, e geram 
diferenciações similares nas relações sociais, ajustes institucionais, etc. 
Ao fazê-lo o capitalismo apoia frequentemente a criação de novas 
distinções sobre formas antigas (HARVEY, 1990, p. 420) (tradução 
própria). 

 

Nesse sentido, a fronteira agrícola, como discute Alves (2015, p. 13), “é 

depositária dessas múltiplas contradições que merece atenção da Geografia, na medida 

em que sua constituição mais recente mobiliza expressivos volumes de capital e revela 

novas dinâmicas espaciais”). 

Dentro dessas dinâmicas, observa-se que o movimento da fronteira agrícola no 

Centro-Norte do Brasil relaciona-se com uma nova etapa de reprodução do capitalismo 

no campo brasileiro. Em outras palavras, a chamada “acumulação primitiva” volta a ter 
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centralidade no atual momento, embora manifesta territorialmente de forma diversa. O 

conceito emprestado de Marx, explicaria um momento de gênese do capitalismo em que 

a expropriação do campesinato seria uma das condições prévias para a acumulação 

capitalista e seu decorrente desenvolvimento. Entretanto, trata-se de um processo em que 

não necessariamente se expropria a propriedade, mas “se expropria o excedente que se 

forma pela posse transitória da terra” (OLIVEIRA, 2011, p. 43) (grifo do autor).  

Além desse aspecto central, Oliveira (2011, p. 43) chama a atenção para o fato de 

que, nestes termos, a acumulação primitiva não ocorre apenas na gênese do capitalismo, 

mas se mostra como um fenômeno estrutural, sobretudo “quando esse capitalismo cresce 

por elaboração de periferias”.   

Levando-se em conta este entendimento, a abertura de fronteiras constitui-se 

numa questão central ao modo pelo qual o capital se expande a partir de um movimento 

contínuo de espoliação, ou seja, como um movimento contínuo e estrutural para que o 

“pecado original”, que séculos antes tornara possível a acumulação de capital, “teria 

eventualmente de ser repetido, a fim de evitar que o motor da acumulação parasse de 

súbito” (ARENDT, 2012, p. 178). 

Numa leitura sobre a fronteira amazônica do início da década de 1970, Velho 

(1976, p. 136) argumenta que a manutenção dos mecanismos de acumulação primit iva, 

como parte constituinte do capitalismo autoritário (persistindo no Brasil mesmo após o 

fim do Estado Novo, assim como do período da ditadura militar), pode ser oportuna para 

reforçá-lo, “particularmente durante momentos cruciais do seu desenvolvimento, tal 

como em seus estágios iniciais”. 

A ênfase no movimento das fronteiras, legitimado pela ação do Estado – que se 

converteriam em uma espécie de cânone das políticas territoriais do Brasil – reforçaram 

o aspecto autoritário da almejada “unidade nacional”.  

No entanto, ao mesmo tempo em que o capital avança atualmente em direção ao 

Centro-Norte, torna-se mais denso territorialmente pela introdução de uma agricultura 

altamente tecnificada, que vem absorvendo certas convenções da modernização 

ecológica, sobretudo aquelas que apontam para inovações e a decorrente apropriação de 

mais-valia relativa.  

Sobre o papel das inovações nos sistemas produtivos, Schumpeter (1982, pp. 48-

50) vai discutir que estas não se restringem às mudanças no padrão tecnológico, mas que 

se relacionam à distribuição dos fatores produtivos e à gerência ou arranjo de novas 

funções de produção e gestão. São exemplos disso, desde a incorporação de novas 
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tecnologias no sistema produtivo, a abertura de novos mercados e inovações comerciais, 

a criação de uma organização de compra e descarte de produtos, entre outros artifícios 

que impulsionam novas combinações para a produção. 

Autores que analisam a função das inovações tecnológicas e da reorganização 

produtiva dentro das dinâmicas de reprodução do capital mostram que tais processos 

surgem, no primeiro momento, como um elemento perturbador que desencadeia “desvios 

do equilíbrio” (SCHUMPETER, 1982; HARVEY 1990; ROSENBERG, 2006; 

ARRIGHI, 2008; BAÈZ, 2009). Entretanto, esses mesmos autores mostram que a própria 

inovação conduz à crise não só pelo esgotamento de seus efeitos – pelas próprias 

características estruturais da produção e a escassez de recursos –, mas fundamentalmente 

pelos seus efeitos sobre a taxa de lucro. 

Notadamente, a ocorrência dessas reorganizações produtivas e o decorrente lucro 

extraordinário (momentâneo) incorporam condições específicas para sua obtenção; 

evidentemente o conhecimento técnico-científico conectado à esfera produtiva, seguido 

pela reestruturação ligada às inovações tecnológicas e o decorrente diferencial 

mercadológico obtido pelo capitalista individual frente à concorrência.  

Diante dessa diversidade de questões e dos interesses em jogo no contexto político 

das mudanças climáticas, o acompanhamento e a análise do Estado enquanto mediador e 

agente chave do ordenamento territorial se mostra central para a compreensão dos 

movimentos da fronteira no Centro-Norte do Brasil, particularmente no que se refere as 

relações que se estabeleceram nas última décadas entre o setor agropecuário e as políticas 

para mudanças climáticas. Estas, como será tratado a seguir, resultam em uma forma 

particular de controle territorial, amparada por determinada visão sobre o clima e suas 

transformações, assim como por uma política voltada à metrificação de emissões de gases 

de efeito estufa.  

 

AGRONEGÓCIO, POLÍTICAS TERRITORIAIS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

  

Nas últimas duas décadas, os movimentos em relação ao avanço das monoculturas 

no Centro-Norte do Brasil têm chamado a atenção, sobretudo pelos desdobramentos 

territoriais que decorrem do processo modernizador da agricultura capitalista. A partir 

dos anos 2000 (especialmente após 200821) diversos investidores estrangeiros são atraídos 

 
21 “Dados de 2016 da plataforma Land Matrix, que monitora grandes aquisições de terras, revelam que, de 

2000 a 2015, 42,2 milhões de hectares foram negociados por empresas estrangeiras, sobretudo no Sul global 
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para aquela região, com vistas pelo preço baixo da terra, pelas condições edafoclimáticas 

e planas do solo, propícias para a mecanização e rápido crescimento das monoculturas, 

além dos imperativos das exportações e da apropriação de terras agricultáveis.  

Percebendo o avanço das monoculturas no Centro-Norte do País, o governo 

federal lançou uma série de incentivos para o setor agroexportador, com atenção especial 

ao incremento de infraestruturas de escoamento22 (PEREIRA, C. N.; CASTRO C. N.; 

PORCIONATO, G. L. 2018).  

Dentro dessa atuação, é emblemática a delimitação oficial do MATOPIBA como 

uma região geoeconômica configurada a partir dos imperativos das exportações e da 

apropriação de terras agricultáveis. Em termos práticos, tal reconhecimento se expressa 

como a primeira etapa de um planejamento voltado à região, criando programas de 

fomento, linhas de crédito, assistência técnica, entre outras medidas que impulsionam o 

avanço das monoculturas nesta porção do território brasileiro.   

Juntamente com as Unidades Federativas que compõe o referido acrônimo, o 

estado do Mato Grosso se destaca neste cenário por dispor de algumas das principais áreas 

de interesse de grandes aquisições de terras23, assim como oferece a possibilidade de 

inversões em termos de capital fixo, que se densifica territorialmente com a difusão de 

novas tecnologias.  

Somado a este aspecto, surgem funções específicas (novos significados) dentro 

das atuais estratégias de acumulação de capital no contexto das mudanças do clima; desde 

o aproveitamento das sobras indesejáveis da produção, a metrificação da floresta e da 

agricultura, a decorrente venda de créditos de carbono nos mercados especializados, os 

ajustes na produção, além dos ganhos extras advindos de uma boa reputação nos índices 

de sustentabilidade.  

A partir de leituras como as de Schumpeter (1982) e Harvey (1990), é possível 

observar que estas inovações que o agronegócio vem absorvendo, de maneira abrangente, 

envolvem: 1) a introdução de um novo bem, ou uma nova qualidade de um bem; 2) a 

incorporação de um novo método de produção, ou seja, um método que ainda não tenha 

sido testado pela experiência no ramo próprio da atividade envolvida; 3) a conquista de 

 
– o número também inclui intenções de compra. [...]. Usando outra metodologia, a  ONG Grain contabiliza 

28,9 milhões de hectares envolvidos em transações em 79 países desde 2008” (BARROS, 2018, s/p). Para 

mais detalhes ver: GRAIN. 2018; MATHIAS, 2017.  
22 Ver: MAPA. Infraestrutura e Logística. 10 jan. 2019. Disponível em: <https://bit.ly/2Z1qLYq>. Acesso 

em 10 mai. 2019.  
23 Sobre a compra de terras por estrangeiros no Brasil ver: HAGE; F. A. S.; PEIXOTO, M. et al. 2012. 
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uma nova fonte de oferta de matérias-primas, independentemente de sua existência ou 

descoberta prévia, o que inclui a economia de insumos de capital constante, além do uso 

eficiente de insumos de energia e matérias-primas; 4) a abertura de um novo mercado, ou 

seja, de um mercado em que determinado ramo ainda não tenha atuado; 5) o 

estabelecimento de uma nova organização industrial, como a criação de uma posição de 

monopólio (por exemplo, pela trustificação) ou a fragmentação de uma posição de 

monopólio); 6)  a invenção de novas estratégias de marketing (diferenciação de produtos, 

publicidade, etc.) (SCHUMPETER, 1982, pp. 48; 49; HARVEY, 1990, p. 127).  

 Como discutido introdutoriamente, os caminhos traçados pela modernização 

ecológica e sua decorrente absorção pelo agronegócio brasileiro em termos de inovação 

e rearranjos produtivos, tem sido substanciado, em grande medida, por políticas que 

relacionam a expansão da agricultura capitalista com uma transição para a “economia de 

baixa emissão de carbono”. No âmbito federal, uma das principais políticas relacionadas 

a essa perspectiva, está o “Plano ABC”, mencionado anteriormente. Trata-se, segundo o 

documento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),  

 

De uma política pública que apresenta o detalhamento das ações de 
mitigação e adaptação às mudanças do clima para o setor agropecuário, 
e aponta de que forma o Brasil pretende cumprir os compromissos 
assumidos de redução de emissão de gases de efeito estufa neste setor 
(MAPA, 2012, p. 13). 

 

Em acordo com estas resoluções, as políticas destinadas ao agronegócio pelos 

governos de Unidades Federativas do Centro-Norte, como Mato Grosso, Maranhão e 

Tocantins, passaram a incorporar diretrizes voltadas à reorganização produtiva, 

especialmente às direcionadas à contabilidade de suas externalidades (sobretudo gases de 

efeito estufa, mas não só), a eficiência energética, a fixação de carbono e o 

reaproveitamento das sobras da produção.24 

Dentre estes estados, Mato Grosso é um dos que vem ganhando maior projeção 

por suas políticas para agroexportação, e com a particularidade de promover discussões 

entre entidades envolvidas com questões ambientais, especialmente ONGs e setores do 

agronegócio. Desde 2009, o Mato Grosso vem desenvolvendo diversas ações 

relacionadas a modernização ecológica e a economia de baixo carbono em particular, 

especialmente após a criação do Fórum estadual para Mudanças Climáticas. No mesmo 

 
24 Ver: MAPA. Maggi destaca projetos de Agricultura de Baixo Carbono e de i rrigação para melhorar 

produção. 20 nov. 2017. Disponível em: <http://bit.ly/2I6eLwG>. Acesso em 28 fev. 2018).  
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ano o estado promoveu o XIV Katoomba Meeting25, contando com a participação de 

diversas entidades do terceiro setor, empresários, representantes de estados amazônicos, 

além de membros do Governo Regional de Loreto, Peru, e do governador do 

Departamento de Santa Cruz, Bolívia. O encontro foi resultado da “Carta de Cuiabá”, 

elaborada durante a 8.a Conferência Internacional de Áreas Úmidas, realizada na capital 

do estado em julho de 2008, que defende propostas e experiências de redução de 

desmatamento por meio de mecanismos de pagamentos por serviços ambientais26. 

Já Tocantins e Maranhão são estados pioneiros da região a criar um Fórum de 

discussões sobre mudanças climáticas e biodiversidade, assim como na implementação 

de Planos de Agricultura de Baixo Carbono. De modo geral, os investimentos previstos 

nestes planos destinam-se para atividades de recuperação de pastagens degradadas; 

sistemas de integração lavoura-pecuária, lavoura-floresta, pecuária-floresta ou lavoura-

pecuária-floresta; manejo de florestas comerciais, inclusive aquelas destinadas ao uso 

industrial ou à produção de carvão vegetal; sistemas de tratamento de dejetos e resíduos 

oriundos da produção animal para a geração de energia e compostagem; e uso da fixação 

biológica do nitrogênio.  

A recuperação de pastagens degradas, por exemplo, é associada ao plantio de soja 

com a perspectiva de fixação de nitrogênio no solo. Outro exemplo são as práticas de 

incorporação de determinadas “sobras” da produção (como dejetos e resíduos da 

produção animal) dentro do processo produtivo, sobretudo para a geração de energia.  

Nota-se que os ajustes proporcionados pelo Programa nas diversas atividades 

agropecuárias conectam os diferentes usos do solo em direção a um processo de expansão 

de monoculturas e da inserção crescente de determinadas atividades agropecuárias ao 

mercado de energia elétrica.  

Evidentemente que estes não são fatores determinantes no avanço do agronegócio 

na região, assim como nos outros estados que vêm adotando a agricultura de baixo 

carbono. Entretanto, pode-se dizer que fazem parte de um processo de avanço de práticas 

que conciliam práticas supostamente “sustentáveis” com o avanço das monoculturas e 

 
25 Para maiores detalhes sobre o referido evento, ver “Katoomba Global Meeting: Mato Grosso lança 

programas e ações”. Disponível em: <https://bit.ly/2QvYnK8>. Acesso em 20 mai. 2019.  
26 Diversas entidades assinaram a Carta, dentre elas a Associação dos Produtores de Soja do Estado de Mato 

Grosso, Biofílica Investimentos Ambientais, Ecomapuá Conservação Ltda, Federação de Agricultura e 

Pecuária do Estado de Mato Grosso, Forest Trends, Instituto de Conservação e Desenvolvimento 

Sustentável do Amazonas, Iniciativa Internacional para Ação frente à Mudança Climática, Instituto de 

Pesquisa Ambiental da Amazônia, Katoomba Group, Natura Cosméticos, The Nature Conservancy, Woods 

Hole Research Center, entre outras (CORNETTA, 2017, p. 255). 

Fls. 337 



 

48 
 

pecuária, especialmente se considerado o contexto em que se inserem estes estados da 

chamada fronteira “MATOPIBA”27. 

Embora estas diretrizes tenham ganhado maior sustentação a partir de 2015, 

notadamente em função dos compromissos assumidos em Paris, durante a COP-21, a 

perspectiva de inserção do setor agropecuário na economia de baixo carbono já era 

debatida no âmbito acadêmico, assim como pelas próprias entidades representativas do 

setor, há algum tempo.  

Destaca-se o estudo “O aquecimento global e a nova geografia da produção 

agrícola no Brasil”, lançado em 2008, pela Embrapa, em parceria com a Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp)28. Este estudo, além de mostrar projeções futuras de 

uma nova espacialização dos principais cultivos do Brasil, frente a um cenário de 

elevação da temperatura nas próximas décadas, aponta para uma série de medidas a serem 

tomadas pelo setor, especialmente em relação às ações mitigatórias:  

 

Os cenários futuros projetados para a agricultura brasileira neste 
estudo podem parecer assustadores e até desanimadores à 

primeira vista, mas é importante ressaltar que eles só vão 
acontecer com tanta intensidade se o modo de produção do país 
permanecer da forma como é feito hoje [...] é possível adotar medidas 
de mitigação, assim como adaptar as culturas para as novas situações. 
Tais atitudes podem fazer com que a agricultura passe de grande 
emissora de gases de efeito estufa a um grande sumidouro de carbono 
(PINTO; ASSAD, 2008, p. 75). 

 

 No mesmo sentido em compreender as oportunidades de inovação que surgem no 

contexto das mudanças do clima, entidades representativas do agronegócio brasileiro 

marcaram presença na COP-21, com intuito de seguir com os trabalhos iniciados em 

200929, durante a Conferência de Copenhague, e aprofundar as discussões sobre os ajustes 

na produção a partir de práticas “conciliatórias” entre a produção agrícola intensiva e a 

redução de emissões de GEE.  

 
27 Sobre este aspecto, verifica -se que as agroindústrias de maior porte estão localizadas ao longo do eixo da 

Rodovia Belém-Brasília  (BR-163), formando parte de um corredor de exportação com a Ferrovia Norte-

Sul e com a futura hidrovia do rio Tocantins. Grande parte da soja que é escoada por estas vias dirige -se ao 

Porto do Itaqui, no Maranhão, principal destino da produção de grãos dos estados que compõem a referida 

sigla. Para uma leitura sobre diferentes pontos de vista a respeito da fronteira agrícola no Centro Norte do 

Brasil, ver ALVES, 2015.  
28 Para a leitura completa deste estudo, acessar: <https://bit.ly/2D4gEce>. Acesso em 21 mar. 2019. 
29 Dentre algumas entidades que participam da Aliança Brasileira pelo Clima estão: ABAG – Associação 

Brasileira de Agribusiness; ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel; BRACELPA – 

Associação Brasileira de Celulose e Papel; UNICA – União da  Indústria de Cana-de-Açúcar. 
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Além desta participação, em um evento paralelo às reuniões oficiais da COP-21, 

a Sociedade Rural Brasileira (SRB) promoveu um debate sobre o “uso sustentável das 

terras no Brasil”. O evento intitulado “Sustainable Land Use in Brazil” teve como 

objetivo criar um “ambiente que leve o Brasil a ser reconhecido pela comunidade 

internacional como um dos países mais sustentáveis do mundo para atrair investimentos, 

conciliando ainda mais a produção agrícola e a preservação ambiental”30. Para Gustavo 

Diniz Junqueira, presidente da Sociedade Rural Brasileira, o país “vem desenvolvendo 

mecanismos de valorização da produção em consonância com a floresta preservada, de 

modo a criar as diretrizes de uma economia competitiva e fundamentada em baixa 

emissão de carbono”. O executivo ainda chama a atenção para a necessidade de os países 

reconhecerem “que o avanço nas discussões sobre as metas climáticas e o uso sustentável 

da terra não pode ser dissociado das negociações comerciais”31. 

Em relação à atuação de setores do governo brasileiro, é importante mencionar o 

envolvimento do MAPA dentro das políticas para mudanças climáticas. Poucos meses 

antes da COP-21, o ministério lançou o projeto “Rural Sustentável” como parte das 

estratégias do país em cumprir as metas de redução de gases efeito estufa assumidas 

naquela Conferência. O projeto foi lançado a partir de um protocolo de entendimento 

firmado entre “a [então] ministra Kátia Abreu; o ministro-conselheiro do Reino Unido, 

Wasim Mir; a representante do BID no Brasil, Daniela Carrera-Marquis; e o diretor de 

Agronegócio do Banco do Brasil, Clênio Severio Teribele”32. 

As atividades vinculadas com as estratégias de mitigação de GEE são cada vez 

mais incorporadas por empresas que investem em práticas relacionadas à eficiência 

energética, aproveitamento de sobras da produção e reajustes em seus processos 

produtivos33.  

As tecnologias e inovações que possibilitam a compensação de emissões de gases 

de efeito estufa são as mesmas que flexibilizam os negócios, que permitem a redução com 

gastos com capital constante (sobretudo com a eficiência energética e com o 

 
30 Ver “O agronegócio brasileiro vai à COP-21 em busca de reconhecimento à sua produção sustentável e 

investidores globais”. Disponível em: <https://bit.ly/2YXDNX7>. Acesso em 20 mar. 2019.  
31 Idem.  
32 Para maiores detalhes sobre a solenidade de lançamento deste projeto ver: “Projeto Rural Sustentável 

ajudará Brasil a  cumprir objetivos da COP-21”. Disponível em: <https://bit.ly/2UmjBiQ>. Acesso em 21 

mar. 2019. 
33 As relações entre setores do agronegócio e a chamada “economia de baixo carbono” foram abordadas em 

pesquisas que desenvolvi anteriormente e que analisaram o setor sucroenergético, no noroeste paulista 

(CORNETTA, 2012) e, no extremo sul da Bahia, o setor de papel e celulose (CORNETTA, 2014).  
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reaproveitamento das sobras da produção) e que conferem uma visibilidade simbólica 

“sustentável” para determinados setores e empresas do agronegócio34.   

Observa-se que as políticas relacionadas às mudanças climáticas globais, 

particularmente aquelas que se ocupam com a “transição” para uma economia de baixo 

carbono, ao mesmo tempo em que cumprem importante papel no que se refere a 

redução/compensação de emissões de GEE, reafirmam uma perspectiva política que 

privilegia um modelo agrícola/agrário baseado na difusão de monoculturas no campo, na 

medida em que inovações e ajustes na produção são incorporadas pelo agronegócio no 

contexto político-econômico das mudanças climáticas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da discussão desenvolvida ao longo do texto, é possível levantar algumas 

questões em relação à produção do espaço rural brasileiro contemporâneo, sobretudo no 

que diz respeito às maneiras pelas quais as terras agricultáveis vêm sendo inseridas 

progressivamente nos atrativos de investimento que surgem no contexto da modernização 

ecológica. Questiona-se, assim, sobre a crescente importância desses atrativos no 

contexto dos negócios envolvendo as mudanças do clima, ao mesmo tempo em que 

legitimam (ambientalmente) o agronegócio. Trata-se, pelo discurso oficial estabelecido 

internacionalmente, das oportunidades de se aplicar estratégias de vantagens competitivas 

que surgem no contexto da chamada “economia de baixo carbono”. 

No caso das mercadorias vinculadas à mitigação das emissões de gases de efeito 

estufa, é importante reforçar a ideia de que seu valor de uso está diretamente relacionado 

com uma visão específica sobre mudanças climáticas e os fatores com que o fenômeno 

tende ao aquecimento do planeta. Isto é, a utilidade tanto das inovações voltadas a 

eficiência energética de substituição de matrizes fósseis, assim como dos projetos de 

fixação de carbono e reaproveitamento das sobras da produção, justifica-se, a priori, pela 

capacidade que estas atividades teriam em reduzir ou compensar emissões. 

 
34 Dentre os diversos setores do agronegócio, nota -se uma maior inserção nas questões sobre mudanças 

climáticas de representantes dos setores voltados ao mercado de energia, sobretudo os setores 

sucroenergético. Para uma leitura mais completa sobre os processos de flexibilização da ind ústria 

canavieira, ver CARVALHO, 2009. Para uma leitura sobre inovações tecnológicas no setor canavieiro 

vinculadas a estratégias de flexibilização a partir da incorporação de projetos de compensação de GEE, ver 

CORNETTA, 2012.  
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No entanto, verifica-se que os ganhos que levam uma determinada empresa a 

adotar medidas de contabilidade de carbono35, ou mesmo a introdução de um 

reordenamento produtivo, vão além da mera redução de suas emissões. Nota-se que o 

ganho extra impulsionado pela introdução de atividades como essas provém da 

diversificação de produtos que se obtém por meio de inovações tecnológicas, como é o 

caso das empresas que investem na substituição de matrizes fósseis, a exemplo da 

cogeração de energia elétrica.  

Neste caso, na medida em que atividades ligadas ao contexto das mudanças 

globais do clima incorporam dispositivos de compensação de gases de efeito estufa, 

surgem novos elementos na produção que podem ser expressos em uma alteração da 

composição orgânica do capital. Como Harvey (1990, p. 134) explica, “Marx 

aparentemente teria intenção de reservar o termo ‘composição orgânica’ para indicar as 

mudanças tecnológicas que que afetam a composição do valor do capital dentro de uma 

empresa”. A composição do capital, como Marx evidencia, deve ser compreendida em 

duplo sentido: 

 

Da perspectiva do valor, ela é determinada pela proporção em que se 
reparte em capital constante ou valor dos meios de produção e capital 
variável ou valor da força de trabalho, soma global dos salários. Da 
perspectiva da matéria, como ela funciona no processo da produção, 
cada capital se reparte em meios de produção e força de trabalho viva; 
essa composição é determinada pela proporção entre, por um lado, a 
massa dos meios de produção utilizados e, por outro lado, o montante 
de trabalho exigido para seu emprego. Chamo a primeira de 
composição-valor e a segunda de composição técnica do capital. Entre 
ambas há estreita relação (MARX, 1984, p. 187). 

 

Sobre às atividades que incorporam a cogeração de energia, ou mesmo novos 

mecanismos de absorção de resíduos ao ciclo produtivo – como as tecnologias que 

permitem uma maior eficiência energética –, em geral são tecnologias que não surgiram 

no contexto da modernização ecológica, tampouco da economia de baixo carbono. No 

entanto, este mercado vem proporcionando, sobretudo para as firmas com maior potencial 

de atrair capitais adicionais, elementos que podem alterar a composição orgânica do 

capital. O exemplo da inovação tecnológica, que permite atender a demanda interna de 

energia a partir de sua própria externalidade, em si, proporciona uma alteração na 

composição técnica do valor. 

 
35 Para uma leitura mais aprofundada sobre a contabilidade do carbono ver: MORENO, C.; SPEICH, D.; 

FUHR, L. 2016. 
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No contexto político das mudanças do clima, ou mesmo dentro daquilo que já se 

tornou convencional chamar de “capitalismo verde”, o processo de degradação ambiental, 

próprio de como o capitalismo se desenvolveu ao longo de dois séculos, volta-se 

internamente ao processo de acumulação do capital e este passa a incorporar suas 

incongruências produtivas convertendo-as em novas fontes lucrativas.   

Nesse sentido, a necessidade constante que o capitalismo possui de dispor de algo 

“externo” às suas dinâmicas pode ser atendida com a chamada “crise ambiental”. É por 

meio das diversas políticas e difusões ideológicas que tal “crise” vem exercendo pressões 

sobre modelos produtivos baseados na alta emissão de gases de efeito estufa, 

impulsionando a criação de novos valores de uso – como no caso do aproveitamento das 

sobras da produção – e o surgimento de novas oportunidades lucrativas dentro da busca 

incessante por uma mais-valia relativa. 
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A expansão da pecuária e de grandes projetos de exploração de 

recursos naturais e os conflitos socioambientais na Amazônia 

Brasileira36 

Vicente Eudes Lemos Alves37, Andrei Cornetta 38, Erick Gabriel Jones Kluck39, Carolina Moreira Jacon40 

Resumo 

Objetiva-se, nesse texto, abordar os diversos conflitos socioambientais na Amazônia 

brasileira decorrentes da presença de grandes projetos de exploração econômica na 

região, sobretudo nas últimas cinco décadas. Tal movimento de modernização capitalista, 

conduzido pela aliança entre o capital nacional e o transnacional, teve amplo apoio das 

políticas estatais e dele derivou os grandes empreendimentos empresariais de exploração 

dos recursos naturais amazônicos. Busca-se, especialmente, colocar em foco a 

participação da pecuária como atividade de grande relevância no avanço da ocupação do 

espaço da fronteira agropecuária, onde se encontra a Amazônia, produzindo 

desmatamento e conflitos com as populações agroextrativistas regionais.          

 Introdução 

O avanço da pecuária e de grandes projetos de exploração agrícola e extrativa na 

Amazônia brasileira não se separa de outros processos que se imbricam com a própria 

constituição e conformação desse complexo espaço regional, o qual possui grande 

diversidade florestal e de povoamento. Além de uma contextualização recente de 

ocupação, torna-se relevante, para análise desse texto, à compreensão das distintas forças 

que atuaram, sobretudo nos últimos 50 anos, para garantir um amplo processo de 

exploração das riquezas naturais dessa região, bem como os resultados produzidos por 

uma ocupação marcada por ações violentas e predatórias contra a natureza e os povos que 

ali habitam, em especial, as populações agroextrativistas. Certamente o Estado brasileiro 

possui grandes responsabilidades pelos conflitos e a degradação ambiental observados 

 
36 Artigo no prelo em “Conflictividad ambiental y territorial en América Latina y Europa”, coletânea 

organizada pelo professor Luis del Romero, da  Universidade de Valencia. Este trabalho foi desenvolvido a 

partir da cooperação de um grupo de pesquisadores orientados pelo professor Vicente Eudes Lemos Alves.   
37 Professor de Geografia Humana no Instituto de Geociências (IG) - Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp).  
38 Pós doutorando em Geografia Humana no Instituto de Geociências (IG) - Unicamp, Cnpq/PDJ 

(151731/2018-7).    
39 Pós doutorando em Geografia Humana do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, 

PNPD/Capes. 
40 Licenciada em Geografia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 
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atualmente na região, na medida em que nas últimas décadas fomentou diversas políticas 

destinadas ao processo de espoliação da região cujos grandes empreendimentos 

econômicos (imobiliários, minerais, madeireiros, minerais agrícolas, pecuários etc) 

tornam-se os principais beneficiados por esse processo.     

No caso da pecuária , objeto de maior atenção nesse texto, atua de maneira 

combinada e simultânea com os outros diversos empreendimentos, mas, sem dúvida, essa 

atividade econômica possui suas particularidades na forma pela qual se territorializa no 

contexto regional amazônico tanto no se refere ao avanço sobre a floresta quanto no 

tamanho de área utilizada para a sua manutenção. O que verifica, entretanto, é que em 

muitos casos ela toma a linha de frente no avanço de ocupação territorial contribuindo 

para a remoção da cobertura vegetal substituída rapidamente por extensas áreas de 

pastagens. Em outros casos, o que é muito comum no contexto regional,  a atividade 

pecuária é precedida pelo desmatamento efetuado por madeireiras, frequentemente 

exploração realizada de maneira ilegal, e que geralmente abre flancos para a entrada dos 

monocultivos de soja. No entanto, esse processo não é nada pacífico e natural, abarcando 

um longo histórico de violência contra povos preexistentes e também provocando rastros 

de destruição da natureza com grandes prejuízos para os ecossistemas e para as 

populações regionais. 

Propõe-se, assim, para esse texto analisar inicialmente a expansão da fronteira 

agrícola amazônica como parte da ação estatal de planejamento regional no Brasil, 

destacando daí alguns dos conflitos e formas críticas desse processo. 

Em seguida, destacaremos como a pecuária se constituiu como um processo 

fulcral na territorialização do capital e na formação territorial do Brasil com foco na 

Amazônia e, além disso, apresentaremos alguns dados recentes da produção pecuária no 

contexto do país e da região em tela. 

Por fim, abordaremos a diversidade de formas de espoliação de recursos e dos 

povos constituindo os graves conflitos recentes na Amazônia, que para além da pecuária 

abarcam outros interesses produtivos ou não em franca expansão, como é o caso dos 

monocultivos agroflorestais, da produção energética, da mineração e da exploração 

madeireira.  Enfoca-se, especialmente, a dimensão de alguns conflitos agrários que 

produziram um número expressivo de mortes de trabalhadores rurais e de pessoas 

pertencentes às comunidades agroextrativistas que habitam a região.  
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Expansão da fronteira agrícola amazônica: marco da ampliação dos conflitos 

regionais 

A Amazônia é um complexo geográfico formado por um grande conjunto 

florestal biodiverso, onde se encontram muitos povos originários e outros remanescentes 

de processos de ocupação diferenciados, sendo que essa ampla região possui um histórico 

de ocupação nada pacífico, envolvendo a exploração e expropriação de recursos naturais 

e as populações agroextrativistas.  

Após um longo período de ocupação durante a colonização portuguesa (1500-

1822), incentivada pela exploração de recursos minerais e florestais, atendendo aos 

desígnios daquilo que (Prado Jr., 1979) denominou de o “sentido da colonização”,  as 

incursões para a região no final do século XIX e início do XX foram impulsionadas por 

novas demandas mundiais de recursos para as quais foram introduzidas atividades 

predatórias na região, como é o caso da extração de látex, dos monocultivos agropecuários 

e projetos de mineração e extração madeireira. Embora neste artigo busca-se abordar os 

aspectos mais recentes associados a pecuária, não possível tratar dessa questão sem que 

se analise o processo mais amplo de dilapidação dos recursos naturais e de expropriação 

dos povos, o qual reflete nos conflitos em larga escala que acontecem na região. Nesse 

texto, utilizaremos a delimitação da Amazônia Legal (Mapa 1), para caracterizar os 

espaços de domínios naturais de floresta equatorial e ecótonos, mas ela é também uma 

região criada a partir de um dispositivo político (Lei 1.806, de 06/01/1953) cujo objetivo 

foi o de criar um espaço de intervenção de políticas do Estado Brasileiro para a promoção 

do planejamento e desenvolvimento regional. 
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Mapa 1. Área de Abrangência da Amazônia Legal - Brasil 

 

Um marco histórico importante da participação direta do Estado na ocupação 

amazônica se deu nos anos 1960 com os projetos de colonização promovidos pelo 

governo militar. Muitas frentes de expansão do capital foram abertas, estabelecendo 

formas violentas de apropriação das riquezas dos povos da região, como descrito por José 

de Sousa Martins (1996) e Otávio Guilherme Velho (2013) em suas análises sobre o 

processo de ocupação da Amazônia brasileira e as áreas do seu entorno. 

O programa brasileiro para integrar a Amazônia com as demais regiões do país 

possui raízes profundas no nacionalismo, tornando-se explícito já no final dos anos 1930, 

durante o governo constitucionalista de Getúlio Vargas. Naquele momento tornou-se 

evidente as políticas estatais direcionadas para um novo ciclo de povoamento da região, 

como ocorreu com o Programa governamental denominado “Marcha para o Oeste”, no 

qual se tinha a intenção de conquista da região amazônica, até então considerada a “mais 

alta tarefa do homem civilizado”, ou “o verdadeiro sentido de brasilidade”, nas palavras 

do presidente Getúlio Vargas (VELHO, 1976; MORAN, 1975). 

Neste contexto, marcado por uma nova etapa de reprodução do capitalismo no 

Brasil, tal como Francisco de Oliveira (2011[1972]) entende em sua “Crítica à razão 
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dualista”, a chamada “acumulação primitiva” volta à cena. Dentro das estratégias 

econômicas traçadas no período, a oferta elástica de terras e o enorme contingente de 

mão-de-obra transferido  para a região através de ações do Estado visando a construção 

de infraestrutura, sobretudo em obras associadas à integração nacional do território 

brasileiro. Assim, Oliveira (2011[1972], p. 43) argumenta que tal fato é caracterizado por 

“um complexo de soluções cujo denominador comum reside na permanente expansão 

horizontal da ocupação com baixíssimos coeficientes de capitalização e até sem nenhuma 

capitalização prévia: numa palavra, opera como uma sorte de ‘acumulação primitiva’.”  

Tal ideia, assemelha-se com o que David Harvey discute em sua obra “O novo 

imperialismo”, na qual apresenta o conceito de “acumulação por espoliação”. Como 

explica Harvey “alguns dos mecanismos de acumulação primitiva que Marx enfatizou 

foram aprimorados para desempenhar hoje um papel bem mais forte do que no passado” 

(HARVEY, 2004, p. 122). Tendo como base a teoria da acumulação de Rosa 

Luxemburgo, Harvey apura esse debate, questionando como a acumulação por 

espoliação, isto é, a acumulação primitiva, entendida como um fenômeno estrutural 

dentro das dinâmicas capitalistas, ajuda a resolver o problema crônico da 

sobreacumulação.  

Assim, a abertura dos espaços brasileiros, no que se denominou de fronteira 

agropecuária, constitui-se numa questão central relativa ao modo pelo qual o capital se 

expande a partir de um movimento contínuo de espoliação. Para Velho (1976), a 

manutenção dos mecanismos de acumulação primitiva, como parte constituinte do que o 

referido autor denomina de capitalismo autoritário41  - persistindo no Brasil mesmo após 

o fim dos períodos denominados de “Estado Novo” (1937-1945) e de “ditadura militar” 

(1964-1985) -, pode ser oportuna para reforçá-lo, “particularmente durante momentos 

cruciais do seu desenvolvimento, tal como em seus estágios iniciais” (Idem, p. 136). 

Embora Velho não entre nesse mérito de maneira direta, as relações entre a 

lógica territorial e a lógica capitalista do poder, em sua forma contraditória, configuram 

 
41 O capitalismo autoritário – ou, mais rigorosamente, o capitalismo de dominância autoritária – segundo o 

autor, “é herdeiro direto se sistemas de repressão da força de trabalho sem nenhum corte revolucionário 

interveniente. Todavia, é capitalismo, não se a lterando no que têm de mais geral as características e leis do 

movimento do capital. Assim, enquanto modo de produção no sentido restrito é da mesma natureza que o 

capitalismo burguês clássico. A diferença diz respeito a outro nível, o da política, e particularmente às 

formas de dominação e de articulação entre a política e a economia. Rigorosamente, não cabe distinções a 

não ser aí” (VELHO, 1976, pp. 42; 43). 
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as formas de dominação e de articulação entre a política e a economia. Sobre tais aspectos, 

Harvey (2004) argumenta que no momento em que o “controle político se altera no 

âmbito da lógica territorial, os fluxos de capital também têm de se alterar para adaptar-se 

a isso”. Cria-se, neste sentido, “uma base para desenvolvimentos geográficos desiguais, 

lutas geopolíticas e diferentes formas de política imperialista” (HARVEY, 2004, p. 149). 

Mesmo que a abertura de fronteiras internas a uma unidade nacional não seja 

entendida enquanto prática imperialista, justamente por esta última estar associada ao 

nível supranacional, o caráter central, isto é, a exploração das condições geográficas 

desiguais, é conservado pelas políticas oficiais de colonização e expansão da fronteira 

agropecuária. 

Vale ressaltar, que as pressões do sistema internacional, as do centro do poder 

capitalista, associado com o autoritarismo político interno, fizeram com que o Brasil – 

sobretudo a partir daquele período entendido como de “transição”, entre as décadas de 

1930 e 1950 –, implementasse uma série de políticas de ocupação do interior do território 

nacional sob argumento da “integração” ou da “unidade” nacional, impulsionando 

inúmeros processos de acumulação por espoliação. 

A ênfase no movimento de ocupação dos espaços da fronteira se converterem 

em uma espécie de cânone das políticas territoriais do Brasil, tendo seu auge nos governos 

militares, os quais reforçaram o aspecto autoritário da almejada “unidade nacional”. 

Como bem definem Hébette e Marin (2004[1979]), “a colonização, portanto, é a versão 

política e ideológica da fronteira”. 

No caso da Marcha para o Oeste, o movimento da fronteira direcionou-se para a 

ocupação do Centro-Oeste, como uma etapa preliminar de ocupação da Amazônia. Esta 

política de colonização, podendo ser entendida como a segunda do gênero na história do 

Brasil, marca o declínio da frente de expansão, em favor do aumento da frente pioneira, 

conduzida pela intervenção direta do Estado, em direção a territórios pouco explorados. 

Como explica Martins (1996, p. 43):  

Tipicamente, a  frente de expansão foi constituída de populações ricas e pobres que se deslocavam em 

busca de terras novas para desenvolver suas atividades econômicas: fazendeiros de gado, como ocorreu 

na ocupação das pastagens do Maranhão por criadores originários do Piauí; seringueiros e  castanheiros 

que se deslocaram para vários pontos da Amazônia. E mesmo agricultores. Levaram consigo seus 

trabalhadores, agregados sujeitos a formas de dominação pessoal e de exploração apoiadas no 

endividamento e na coação. 
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A partir de 1943, a frente de ocupação sob o comando de grupos econômicos 

que, em outras regiões, como é o caso do Sudeste do país, se movia impulsionada pelos 

interesses imobiliários do grande capital, das empresas ferroviárias e da grande 

agricultura de exportação, como o café, na Amazônia passa a depender da iniciativa do 

governo federal. Tal movimento de ocupação ganha características próprias nas novas 

terras, conforme apontam  Hébette; Marin ( 2004 [1979], p. 83):  

Assim, no início dos anos 1940, diversas medidas foram tomadas no sentido de efetivar as políticas de 

colonização oficial como uma ação permanente e estruturada sob a tutela do Estado. Já em 1938, foi criado 

dentro do Ministério da Agricultura, a  Divisão de Terra e Colonização, cuja principal atribuição era a de 

direcionar os fluxos migratórios internos para o Norte, em direção à Amazônia e de limitar, por meio de 

cotas, a  entrada de imigrantes estrangeiros. Naquele mesmo ano, instituiu -se o Conselho de Imigração e 

Colonização como aporte para a efetivação de tais medidas. Pouco tempo depois, em 1941, por meio do 

Decreto-lei n. 3.059, institui-se uma legislação específica para as chamadas “Colônias Agrícolas 

Nacionais. 

A grosso modo, os projetos de colonização levados a cabo pelo movimento de 

ocupação da fronteira agropecuária encontram sua legitimidade não apenas nos discursos 

da integração ou unidade territorial, mas, também, nas perspectivas de desenvolvimento 

econômico, no povoamento, no amparo aos trabalhadores, especialmente aos 

trabalhadores rurais. Assim, as colônias acabam desempenhando um papel simbólico de 

áreas novas – desprovidas de desenvolvimento –, que passam a ser conectadas com as 

chamadas “ilhas econômicas” do País. Dessa maneira, justificam-se os esforços para a 

abertura de estradas em nome da fixação na terra de trabalhadores rurais pobres para, num 

momento posterior, dar lugar ao latifúndio e à expansão da agropecuária capitalista. 

Particularmente a pecuária passa a ter um papel central na expansão da fronteira, em 

especial na Amazônia e regiões vizinhas, na medida em que se constituiu em uma 

atividade que toma a dianteira na abertura da floresta e no seu lugar instala-se fazendas 

com pastagem para a alimentação do gado. Becker (1982, p. 170) destaca a importância 

da pecuária para a ocupação da fronteira, conforme relata: 

A pecuária permanece como principal atividade na expansão da fronteira, como aquela que permite a 

ocupação de grandes extensões sem grandes investimentos, preenchendo o grande cinturão em torno da 

Amazônia (Becker e Bernardes, 1979), e cristalizando-se como elo da articulação do espaço ao capital. 

Conforme mencionado pela autora acima, a pecuária  permitiu abrir novos 

espaços para a acumulação capitalista a partir de acesso a recursos públicos que exigiam 

poucos riscos para o capital, tendo em vista que se tratava de uma política direcionada 

para isenções fiscais e obtenção créditos subsidiados, via órgãos governamentais, como 

é o caso da SUDAM (Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia). Esses mecanismos 

contribuiram para a atração de agentes econômicos nacionais e estrangeiros de grande poder 
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financeiro e que passam a apropriar de maneira desmedida das terras e de outros recursos naturais 

existentes antes de usufruto das populações extrativistas regionais. A maneira pela qual a pecuária 

participa dessa articulação com vistas a garantir a ocupação dos espaços amazônicos para os 

grupos empresariais é apontada por Oliveira (2005, p. 791): 

A partir da década de 1960, a Amazônia Legal  conheceu a expansão da pecuária. A frente d e expansão 

que caracterizava a maior parte de seu território, composta basicamente de posseiros vindos de Goiás e do 

Nordeste, passou a compartilhar o espaço com novos personagens sociais. Não se tratava de latifundiários 

tradicionais, a  nova frente era formada por empresários do Centro-Sul, fortes grupos econômicos nacionais 

ou multinacionais. Essa ocupação representou uma expansão acelerada do capitalismo na região, por meio 

de vultosos projetos agropecuários. Linhas de crédito foram fornecidas pelo governo e chegavam a cobrir 

até 70% do capital das empresas, pela política de incentivos fiscais da Sudam, além da isenção de impostos 

e outras vantagens. Como contrapartida, as empresas teriam deveres e obrigações, como: ampliação e 

criação de novos empregos na região; formação de pastagens e criação de determinado número de cabeças 

de gado, em prazo preestabelecido, no geral dez anos; e a construção de obras de infra -estrutura para 

possibilitar o desenvolvimento regional.  Entretanto, a  maior parte dessas co -responsabilidades ficou no 

papel. O que ocorreu, salvo raras exceções, foi apenas a ocupação, por meio da grilagem legalizada, das 

terras indígenas e dos posseiros.      

Este movimento, comum aos desdobramentos da fronteira, tem possibilitado a 

abertura para novas fontes de acumulação que, invariavelmente, recorrem ao confisco de 

bens da população regional, especialmente a terra, assim como a apropriação do tempo 

de trabalho mediante a ampliação da margem de trabalho não pago (MARTINS, 1996, p. 

52). De maneira semelhante, Oliveira (2011 [1972]) entende que, tanto nos movimentos  

internos ou externos da fronteira, há uma transferência de “trabalho morto” para o 

proprietário das terras, ou por aqueles que se apropriam dela num momento posterior à 

frente de ocupação, portanto, momento em que a terra já foi devidamente preparada pelos 

primeiros que a ocuparam. Vale ressaltar, que estes processos são intensificados na 

medida em que a expansão da fronteira passa a ter mais força nas políticas territoriais do 

governo federal, sobretudo durante os governos militares. A respeito da ocupação da 

Amazônia, a apropriação de suas terras e os seus distintos contextos econômicos, políticos 

e socioambientais dos quais resultaram na constituição de um espaço de fronteira,   

Oliveira (2005, p.68) novamente esclarece: 

O processo de ocupação da Amazônia apresenta vários níveis. O primeiro refere-se aos caminhos do 

acesso à titulação da terra, o comércio desses títulos e o consequente envolvimento dos segmentos sociais 

que ocupavam o poder no Estado. Assim foram desenhados os mecanismos de grilagem [apropriação 

irregular de terras públicas] e corrupção que envolvem as diferentes rotas de acesso à terra. Em seguida, 

os projetos agropecuários e agroindustriais incentivados pela Suda m, que, em grande parte, se 

constituíram em golpes contra o erário público. Depois, a  contra -reforma agrária com a implantação dos 

projetos de colonização privados e públicos, e, ironicamente, o processo de implantação da reforma agrária 

do I PNRA – Plano Nacional de Reforma Agrária – de 1985. E, finalmente, a  grande expansão madeireira 

e a chegada da agricultura dos grãos do agronegócio. Por esse processo todo passa a violência contra os 

povos indígenas, posseiros, garimpeiros, colonos, peões e, sobretudo, contra a natureza. 

A sonhada integração da “inóspita” Amazônia, vislumbrada dentro do programa 

Marcha para o Oeste, torna-se realidade somente em 1965 quando ocorreu a conclusão 
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da rodovia Belém-Brasília (BR-153), ligando as regiões centro-sul ao norte do país. A 

construção da Transamazônica (BR-230, oficializada em 1970), rodovia que também foi 

importante para a maior integração regional, construída no sentido leste-oeste, permitiu a 

ligação da região Nordeste com a Amazônia. No que se refere aos efeitos para a 

Amazônia, especialmente associados aos conflitos nos espaços subregionais, produzidos 

pela construção dessas duas rodovias, Porto-Gonçalves (2017, p.36) aponta que: 

[...] O entrecruzamento da [rodovia] Belém-Brasília  com a [rodovia] Transamazônica se transformou 

numa das regiões de maior intensidade de conflitos do Brasil: no sul e sudeste do Pará, no sul do Maranhão 

e no norte de Tocantins. Afinal, o novo padrão de ocupação se fez com base na soberba colonial, ignorando 

a região em sua geografia e cultura de seus povos/culturas, com base numa geopolítica que vê o espaço, 

mas não vê seu povo, com seus efeitos tão devastadores como perversos.   

As descrições registradas em “A selva amazônica: do inferno verde ao deserto 

vermelho?” realizadas pelos ecólogos Robert Goodland e Howard Irwin (1975, p. 26), 

sobretudo os trechos em que analisam os programas governamentais, prenunciam uma 

série de transformações e permanências (algumas identificáveis na própria paisagem de 

hoje), que, por si, revelam ou, ao menos, apontam para a complexidade agrária ao longo 

da faixa Transamazônica. 

O período da década de 1970 marca, nesse sentido, um novo padrão de 

desenvolvimento com bases na ocupação territorial da Amazônia e é levado a cabo pelo 

governo federal por meio dos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs). No caso de 

sua aplicação na região, Porto-Gonçalves (2001) também ressalta que se trata de uma 

“verdadeira política de intervenção regional, de clara inspiração geopolítica do segmento 

militar”. Segundo o autor, os instrumentos básicos dessa estratégia geopolítica de 

ocupação da Amazônia baseavam-se nos incentivos fiscais para capitais (sobretudo 

estrangeiros) que quisessem investir na região e, como o capital não se valoriza por si 

mesmo, incentivou o deslocamento populacional para aquela região que se entendia como 

um “vazio demográfico”, legitimando a ousada manobra demográfica no território 

brasileiro. 

As políticas direcionadas para Amazônia a partir da década de 1970 buscavam 

uma nova organização espacial. Isto é, uma organização diferente daquela rio-várzea-

floresta, com propósitos de ampliar a apropriação da Amazônia e seus bens comuns 

dentro de uma lógica capitalista explícita. Nesse sentido, o escopo integração-energia-

mineração guiou as intervenções do Estado na região amazônica, sobretudo com as obras 

de integração do território nacional. A abertura de novas vias de circulação, os programas 
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de colonização agrária, a ampliação da pecuária extensiva, assim como os projetos de 

mineração, subsidiados com incentivos fiscais de toda ordem, resultaram em um 

desmatamento estimado de 17% da Amazônia Legal “e à criação de paisagens agrárias 

variadas perto dos eixos viários, onde se concentra a maioria da população rural” 

(HURTIENE, 2005, p. 20). 

Essa política expansionista em direção a fronteira agropecuária, orientada pela 

tríade integração-mineração-hidroeletricidade e pela implantação de monocultivos 

agroflorestais e de áreas para criação de gado bovino, resultou em inúmeras 

consequências adversas sociais e ecológicas, particularmente em relação ao 

desmatamento, sobretudo com o avanço da pecuária e da exploração madeireira em “terra 

firme”, a inundação de inúmeras áreas habitadas por populações ribeirinhas, além da 

espoliação dos inúmeros recursos minerais. 

Além disso, as consequências adversas as milhares de famílias e distintas 

culturas que coexistem em toda extensão destes rios, não diferem do período ditatorial – 

indígenas, comunidades ribeirinhas, quilombolas, pescadores, extrativistas, oleiros, 

pequenos garimpeiros são alguns dos principais grupos (entre categorias e modos de vida 

específicos) que sofrem com os desdobramentos territoriais que envolvem a corrida por 

recursos na Amazônia brasileira. 

Neste novo contexto, o processo de acumulação por espoliação de bens comuns 

se expressa de maneira diversa e em distintas escalas de usurpação; desde as pequenas 

apropriações de terras de camponeses e a perda de seus recursos de subsistência, incluindo 

a absorção de capital excedente no momento de transferência da posse da terra, até os 

grandes barramentos e o decorrente aprisionamento da energia dos cursos d’água, da 

escavação profunda em busca de minérios dos mais variados tipos e qualidades, além da 

conversão de florestas em áreas de pastagens e monoculturas (CARVALHO, 2011). 

Todas essas dimensões de ocupação da Amazônia resultam em aumento de formas de 

tensões e de conflitos explícitos e latentes na região. O avanço da pecuária para esse 

espaço de constituição de fronteira, como uma atividade econômica, conforme nos 

lembrou Becker (1982), de baixo investimento e que ocupa grandes extensões de áreas 

representa um importante vetor de geração de conflitualidades no espaço em tela.          

A expansão da pecuária para a Amazônia Legal e seus reflexos econômicos e 

socioambientais 
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De acordo com Furtado (1967), a pecuária se constituiu na mais importante 

atividade econômica da formação territorial brasileira, tornando-se condutora do 

movimento de povoamento de vastos espaços do país, principalmente posicionando-se 

tanto como economia subsidiária à produção de cana-de-açúcar na zona litorânea do 

Nordeste quanto da mineração no interior do país. O fato de ter se constituído em uma 

economia itinerante, contínua e em diversas direções, contribuiu para que o povoamento 

atingisse áreas do Maranhão ainda no século XVIII, tal estado é a “porta de entrada” para 

a região Amazônica, conforme nos esclarece Abreu (1969, p.158): “Em 1751 a Capitania 

[do Maranhão] contava oito freguesias, cinco engenhos de açúcar, duzentas e três 

fazendas de criar gado, das quais quarenta e quatro em Pastos Bons e trinta e cinco em 

Aldeias Altas”.  

Os povoadores constituídos de arrendatários de terra e de gado e de pequenos 

produtores agrícolas habitavam os extensos domínios por onde avançava a atividade 

pastoril em precárias condições de vida, tendo o isolamento e a pouca frequência de 

comunicação com os centros urbanos do litoral como fator de destaque. Constrói-se desse 

movimento uma sociedade assentada em formas rústicas de vida, no isolamento social e 

na formação dispersa de núcleos urbanos, caracterizando um modo de vida 

essencialmente agrário.  

Além da rápida difusão em condições itinerantes e com grande volume de 

produção de gado bovino e cavalar a atividade pecuária foi também favorecida pelos 

baixos investimentos de capital e de pessoal para o seu funcionamento. A atividade 

contou frequentemente com grandes extensões de terras do interior do país onde havia 

disponibilidades de recursos naturais favoráveis, tais como, a presença de recursos 

hídricos, de terras com predominância de superfícies planas ou levemente onduladas e 

abundância de pastagens naturais favoráveis a criação de animais soltos (PRADO JR., 

1979 [1949]).  

Historicamente, a expansão da atividade pastoril no Brasil foi marcada pela 

concentração da propriedade fundiária, característica formada ainda no período colonial 

e que se mantém na atual fase de expansão dessa atividade no país, com destaque para os 

espaços dos biomas de cerrados e floresta equatorial. O expressivo rebanho de animais e 

a comercialização das mercadorias derivadas dessa atividade deixaram heranças 

importantes na formação socioespacial brasileira, sendo que algumas delas, em certa 

medida, ainda persistem, embora com alterações substanciais nas últimas cinco décadas. 
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As alterações verificadas no processo produtivo pecuário estão associadas ao 

rápido crescimento industrial e urbano em expansão no país, especialmente a partir de 

1970 (OLIVEIRA, 2011 [1996]). Embora as formas de criação dos animais, em condições 

extensivas, ainda continuem prevalecendo, sobretudo em áreas de avanço da fronteira 

agropecuária, essa atividade apresentou nas últimas décadas mudanças substanciais no 

que diz respeito a quantidade de rebanhos, a organização produtiva no espaço de criação 

dos animais, a partir da introdução de novas pastagens  e de sistemas sanitários. Verificou-

se também avanços técnicos no processamento industrial dos produtos derivados da 

pecuária (leite, carne e couro), melhoramento genético dos animais e no volume de 

exportações alcançados pelo país com essa atividade. As políticas governamentais, 

conforme vimos anteriormente, em particular a partir dos anos de 1960, contribuíram 

sobremaneira para a modernização técnica e na comercialização de produtos. 

Conjuntamente com a agricultura, a pecuária brasileira teve como grande incentivo 

governamental as políticas de crédito público subsidiado institucionalizado em 1965, as 

quais permitiram maior acesso de agentes econômicos dos setores agrícolas e pecuários 

a equipamentos e insumos industriais (DELGADO, 1982).  

No caso da pecuária bovina de corte, o setor já havia apresentado sinais de 

modernização com a medidas sanitárias para abate de animais e para a comercialização 

de carne e derivados, verificados em frigoríficos instalados desde o início do século XX. 

Entretanto, a partir da segunda metade daquele século houve aumento do número de 

unidades produtivas e maior dispersão pelo território nacional, inclusive possibilitando a 

formação das primeiras grandes empresas do setor. A partir de meados de 1960 a grande 

oferta de terras, os incentivos fiscais e o acesso a créditos bancários subsidiados 

permitiram a expansão da atividade  em direção ao bioma de cerrados e da Amazônia. O 

estímulo governamental ao transporte rodoviário também garantiu a expansão da 

bovinocultura (CARRER, 2000). Isso foi possível especialmente porque permitiu o uso 

de caminhões para o transporte de cargas de animais vivos dos locais de criação até os 

frigoríficos e dessas unidades de abate ao mercado consumidor, este último ganhando 

expressão com o crescimento da urbanização. Com efeito, não tardou para que ocorresse 

um novo ciclo de investimentos na atividade pecuária, mantendo a mesma lógica 

econômica da agricultura. Ou seja, adotou-se o uso de crédito público e outras medidas 

de incentivos para tornar a atividade mais dinâmica tanto no que diz respeito ao processo 

produtivo quanto de busca de novos mercados nacionais e estrangeiros. Os principais 
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órgãos envolvidos nesse processo de modernização da pecuária brasileira foram o 

Conselho de Desenvolvimento da Pecuária (CONDEPE), Programa Nacional de 

Pastagens (PRONAP) e o Programa Nacional de Desenvolvimento da Pecuária de Corte 

(PROPEC) (MICHELINI, 2016).  

A modernização pecuária brasileira, entretanto, despontou na década de 1990 

quando ocorreram o uso mais intenso de melhoramento genético dos animais e 

melhoramento das pastagens. Além disso, houve maior atenção à nutrição e sanidade dos 

rebanhos (HESPANHOL; TEIXEIRA, 2014, p.33). Essas iniciativas de inovação 

tecnológica e pesquisa tiveram a participação da a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA). Embora o rebanho bovino brasileiro tenha crescido em 

número e aporte tecnológico a partir de 1990, ressalta-se que os investimentos e inovações 

aconteceram muito antes, o que de certa maneira justifica a importância histórica e 

econômica dessa atividade para a economia do país em distintos períodos históricos. 

Os produtos da pecuária, desde o período colonial, tornaram-se importantes 

como base para a alimentação da população brasileira através da carne e do leite. Além 

disso, o couro se tornou referência para a indústria de calçados. No século XX esse setor 

econômico também despontou como fornecedor de produtos para a exportação destinada 

a diversos países. De acordo com dados do USDA o Brasil, em 2016 sustentou o posto 

de segundo maior produtor mundial de carne bovina, atingindo 16,3% do total da 

comercialização, sendo ultrapassado somente pelos Estados Unidos42. No que se refere 

às exportações, ainda que a carne bovina participe, em 2017, de aproximadamente 2,80% 

de toda a pauta exportadora nacional, segundo a Comexstat-MDIC (2018)43, os 

investimentos no setor indicam que há expansão dessa atividade na produção e na 

ocupação de novas áreas destinadas a atender as demandas do mercado consumidor 

interno e externo. 

A tabela 1 abaixo aponta, em dados absolutos, os maiores rebanhos nacionais de 

gado bovino. Verifica-se que dos onze principais estados com maiores rebanhos bovinos 

(das 27 unidades da federação que compõem o território brasileiro), quatro deles 

localizam-se na Amazônia Legal (Mato Grosso, Pará, Rondônia e Tocantins), sendo que 

 
42 Disponível em <https://www.beefpoint.com.br/brasil-e-o-terceiro-maior-exportador-de-carne-no-

mundo-700/>. Acesso em 24 jul.2018. 

43 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Disponível em: 

<http://comexstat.mdic.gov.br/pt/home>. Acesso em 10 maio de 2019.  . 
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o estado do Mato Grosso posiciona-se em primeiro lugar. Tal fato indica que essa 

atividade econômica ganha crescentemente destaque no processo produtivo regional 

amazônico. 

Tabela 1: Maiores rebanhos efetivos de bovinos em cabeças (2013 a 2016) 

Estados  2013 2014 2015 2016 

Mato Grosso 28.395.205 28.592.183 29.364.042 30.296.096 

Minas Gerais 24.201.256 23.707.042 23.768.959 23.637.803 

Goiás 21.580.398 21.538.072 21.887.720 22.879.411 

Mato Grosso do Sul 21.047.274 21.003.830 21.357.398 21.800.990 

Pará 19.165.028 19.911.217 20.271.618 20.476.783 

Rio G. do Sul 14.037.367 13.956.953 13.737.316 13.590.282 

Rondônia 12.329.971 12.744.326 13.397.970 13.682.200 

Bahia 10.828.409 10.824.134 10.758.372 10.363.291 

São Paulo 10.486.750 10.148.423 10.468.135 11.031.408 

Paraná 9.395.313 9.181.577 9.314.908 9.487.999 

Tocantins 8.140.580 8.062.227 8.412.404 8.652.161 

   Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal – IBGE,2016. 

Na sequência, na tabela abaixo (número 2), nota-se que os maiores rebanhos 

existentes nos nove estados da Amazônia Legal, sete deles aumentaram, entre 2013 e 

2016, seus efetivos de animais: Rondônia, Acre, Roraima, Pará, Tocantins, Maranhão e 

Mato Grosso. Os dados expostos na tabela contribuem para a afirmação de que o avanço 

dessa atividade na região não cessou, ao contrário, embora perceba-se um certo 

arrefecimento no ritmo de expansão dos números de cabeças de animais criados, 

comparativamente a décadas anteriores, continua mantendo sua relevância no que diz 
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respeito à incorporação de novas áreas para o avanço da fronteira, bem como a 

manutenção de uma estrutura de propriedade da terra constituída por lat ifúndios, o que se 

torna um dos motivos da ocorrência de conflitos na região. Além disso, verifica-se que 

essa atividade não abandonou totalmente suas características de ocupação, mantidas 

desde os primeiros anos de colonização portuguesa no Brasil. Ou seja, avança-se sobre 

os espaços de vegetação original removendo sua cobertura e no seu lugar implantam-se 

pastagens para a formação de fazendas, frequentemente aproveitando-se de força de 

trabalho com extrema precarização e espaços criatórios com baixo índice de 

produtividade.            

Tabela 2: Maiores rebanhos de bovinos em cabeças  na Amazônia Legal (2013 a 

2016) 

 Estados 2013 2014 2015 2016 

Rondônia 12.329.971 12.744.326 13.397.970 13.682.200 

Acre 2.697.489 2.799.673 2.916.207 2.998.969 

Amazonas 1.470.537 1.405.208 1.293.325 1.315.821 

Roraima 747.045 735.962 794.783 780.877 

Pará 19.165.028 19.911.217 20.271.618 20.476.783 

Amapá 154.967 167.529 89.682 76.379 

Tocantins 8.140.580 8.062.227 8.412.404 8.652.161 

Maranhão 7.611.324 7.758.352 7.643.128 7.653.870 

Mato Grosso 28.395.205 28.592.183 29.364.042 30.296.096 

 Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal – IBGE,2016. 

Conforme se observa na tabela 2, o estado Mato Grosso lidera amplamente o 

efetivo de rebanhos da Amazônia Legal. Essa unidade da federação brasileira, para a qual 

parte de suas terras encontra-se na região amazônica, apresentou expressiva expansão 

dessa atividade nas últimas décadas. Trata-se de um estado de grande relevância de 
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produção agropecuária. Além dos monocultivos agrícolas, com destaque para a soja, a 

cadeia produtiva pecuária associada ao abate de animais e ao leite apresentou expansão e 

atraiu médias e grandes empresas frigoríficas e da indústria laticínios. Embora ocorra a 

predominância de criação extensiva de animais em latifúndios, trata-se de um setor que 

vem se despontando na economia estadual com relevante participação na geração de 

emprego e renda (HECK, 2019). 

No que diz respeito ao Tocantins, nota-se que o estado ocupa o quarto maior 

rebanho efetivo da região, contabilizando em torno de oito milhões de cabeças bovinas. 

A posição de destaque desta unidade da federação está associada à expansão territorial 

dessa atividade nas últimas duas décadas, especialmente de gado de corte cujas 

mercadorias são destinadas ao mercado brasileiro, mas também ao internacional. A 

expansão da atividade também refere-se ao rigoroso controle sanitário em relação à febre 

aftosa imunizando mais de 99% do rebanho a partir de 1997 e os investimentos do 

governo estadual em programas de planejamento e gerenciamento da agropecuária como 

Tocantins Rural (AMORIM et al., 2012).  

 Os estados do Pará e Rondônia (respectivamente segundo e terceiro maiores 

produtores da região) apresentaram também expansão da atividade pecuária. Tal 

incorporação de efetivo de rebanhos bovinos nessas unidades da federação resulta de 

investimentos estatais e de grupos privados no sentido de garantir a abertura de novas 

áreas para essa atividade. Esse movimento de expansão de efetivo de rebanhos nos dois 

estados ocorre, entretanto, em áreas de cobertura vegetal original, o que agrava ainda mais 

o desmatamento, bem como a redução de áreas disponíveis para o aproveitamento dos 

recursos florestais pelas populações tradicionais. Essa situação agrava ainda mais os 

conflitos socioambientais na região, conforme demonstraremos na próxima seção deste 

texto.      

A diversidade espoliadora e a expansão de conflitos agrários na Amazônia 

A região amazônica desde as primeiras incursões do colonialismo é retratada 

frequentemente como um conjunto geográfico inóspito, apartado e de baixa densidade 

populacional. Esse argumento serviu como base para as mais diversas propostas e planos 

que vem dilapidando os recursos e colocando em xeque a sobrevivência de diferentes 

populações regionais, especialmente aquelas que sobrevivem de atividades 

agroextrativistas de pequena escala. 
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Como vimos, os grandes projetos de colonização e de montagem de 

infraestruturas (rodovias, hidrelétricos, etc.) serviram de justificativas para a ocupação e 

desenvolvimento da região, atrelando a isso aos projetos agropecuários e de mineração. 

O discurso dominante da elite econômica e dos representantes do Estado Nacional era o 

de que tal ocupação deveria ser efetiva, pois com ela se garantia a soberania nacional, a 

defesa das fronteiras nacionais e dos recursos naturais. No entanto, esse processo, que 

não se restringiu ao período dos governos militares (1964-1985), ganha força em parcelas 

da sociedade brasileira, fazendo com que o fundamental não fosse discutido. Ou seja, não 

se abordou com profundidade os impactos desse processo às populações indígenas e nos 

outros povos tradicionais e camponeses posseiros. 

Conforme Carvalho (2011), as ações voltadas à conservação e preservação da 

Amazônia ganharam notoriedade nas últimas décadas principalmente quando se 

colocaram as questões climáticas em voga. No entanto, no jogo dos discursos, outro 

argumento também é evidenciado e ganha força nas políticas públicas: o da segurança 

alimentar e energética. Ambos entram em conflito com as práticas e os interesses das 

populações regionais. Segundo o referido autor (p.4): 

O crescimento da população mundia l, as mudanças nos hábitos alimentares dos habitantes de diversos 

países e o esgotamento de vastas extensões de terras anteriormente cultiváveis, entre outros problemas, 

contribuem para a expansão do agronegócio na Amazônia, em particular da pecuária e do cultivo de grãos, 

como a soja. Estudo do Greenpeace, baseado em dados do Censo [Agropecuário] 2006, do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou que ̀ 79,5% das áreas utilizadas na Amazônia Legal 

Brasileira (excetuando-se o Maranhão) estão ocupadas por pastagens`. Ainda de acordo com esse estudo, 

em 2003 havia na Amazônia cerca de 64 milhões de cabeças de gado – uma média de três cabeças por 

habitante. 

A integração de infraestrutura sul americano (IIRSA) que prevê gastos em 

infraestrutura e tecnologia para a chamada integração de fato da região ao Brasil e a 

América Latina, também é parte integrante das políticas governamentais de intervenção 

na Amazônia. Novamente Carvalho (2011, p. 7) nos esclarece sobre a problemática dos 

conflitos gerados e que resultam da expansão de novas formas de apropriação dos 

recursos regionais.   

Hoje, os conflitos estão disseminados na Amazônia em decorrência da expansão acelerada do grande 

capital na região. Diferentemente do que ocorria num passado não muito distante, quando as contendas 

envolvendo segmentos sociais antagônicos estavam restritas a algumas parcelas do território amazônico 

– o então denominado arco do desmatamento, por exemplo –, as disputas contemporâneas abarcam a 

totalidade do território amazônico e se tornaram bem mais complexas por envolverem uma variedade de 

atores sociais que atuam em diferentes escalas e, no caso, das empresas transnacionais, com capacidade  

de interferir e alterar os mecanismos de representação política e de exercício do poder na suas áreas de 

intervenção.  
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Uma lista imensa poderia ser feita a partir das intervenções em prol deste 

desenvolvimento com consequências para as populações indígenas44, ribeirinhas, 

extrativas, dentre muitas outras existentes na Amazônia. A desagregação socioambiental, 

o impedimento de acesso às terras de uso comum, a expropriação, a expulsão e os 

assassinatos das populações agroextrativistas são a face mais evidente desse processo de 

ocupação capitalista da região.  

Segundo a Comissão Pastoral da Terra (CPT), em seus cadernos sobre os 

Conflitos no Campo no Brasil de 2017, o estado Pará posiciona-se em terceiro lugar em 

número de conflitos agrários na região Norte, com mais de 8 milhões de hectares de terra 

em disputa. A apropriação irregular da terra, denominada no Brasil de Grilagem, por parte 

dos novos agentes econômicos contribui para o aumento da violência na região. Além 

disso, somam-se para o agravamento desse quadro, a complacência do Estado nacional 

em relação a violência praticada por agentes públicos e por seguranças privadas de 

empresas e de grandes proprietários de terra e, ainda, às frágeis condições de vida das 

populações camponesas que se submetem a sistemas aviltantes de exploração de sua força 

de trabalho contratada pelos distintos grupos econômicos que atuam na região sem que 

se respeite as condições mínimas da legislação trabalhista nacional. O problema mais 

grave na região, entretanto, é evidenciado com os recorrentes massacres de populações 

camponesas em disputas por terra. Essa grave situação da problemática agrária tem se 

repetido e se ampliado no contexto regional amazônico, especialmente associada a mortes 

e torturas de trabalhadores rurais em diversos estados da Amazônia Legal. Em grande 

medida, os conflitos mais violentos possuem relação direta com a expansão da pecuária 

e de outros projetos de ocupação capitalista da região.  

Nesse sentido, do ponto de vista das relações produzidas pela expansão 

econômica em larga escala, a Amazônia Legal constitui nos últimas quatro décadas na 

principal região brasileira de conflitos envolvendo as populações agroextrativistas 

organizadas ou não nos diversos movimento sociais do campo. No contexto de violência 

extrema, os massacres contra os trabalhadores rurais torna-se destaque nos tipos de 

conflitos recorrentes na região, como se verificou com o massacre da fazenda Pau D’arco, 

no estado do Pará,  em 2017, onde foram mortos cruelmente dez camponeses, cujas 

execuções foram realizadas sob o comando de agentes da segurança pública daquele 

 
44 Sobre a resistência indígena na Amazônia. Ver site: https://apublica.org/especial/amazonia-resiste/  
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estado (ALVES, et. al. 2018). O caso de Pau D’Arco é um triste exemplo de massacre 

associado aos conflitos por terra no sudeste paraense, principalmente associados à 

expansão de grandes projetos agropecuários, madeireiros e minerais nessa sub-região 

amazônica, os quais ocorrem em áreas onde havia anteriormente uso intenso pelas 

populações regionais os ecossistemas para o desenvolvimento de suas práticas 

agroextrativistas.   

Nesse massacre evidenciou-se, além da violência extrema da polícia a qual agiu 

com a justificativa de cumprimento de uma ordem judicial para a expulsão dos 

trabalhadores rurais das pretensas áreas de latifundiário, o despreparo e a corrupção de 

agentes do Estado em uma clara aliança com poderosos grupos econômicos nacionais e 

estrangeiros que se apropriaram de terras públicas na região, conforme apontam o relato 

abaixo sobre o massacre.   

A Liga Camponesa afirma ainda que a Fazenda Santa Lúcia era da família do pecuarista e madeireiro [...] 

que estava ilegalmente em terras públicas, tendo cometido grilagem de terra. Alegam que: “A Delegacia 

de Conflitos Agrários (Deca), outras polícias, pistoleiros e seguranças particulares estavam na área para 

fazer segurança para o latifundiário...E fizeram a chacina para vingar a morte de um suposto pistoleiro 

que teria morrido na região. A Deca foi a Pau D’Arco para matar camponeses”. (Humanrights, 2017) 

O município de Colniza, localizado na Amazônia mato-grossense, também foi 

palco de um dos episódios mais violentos no campo no ano de 2017. Na manhã do dia 19 

de abril, nove trabalhadores rurais foram brutalmente assassinados dentro da Gleba 

Taquaruçu do Norte, uma área marcada pelas disputas históricas por terras entre posseiros 

e grupos interessados na exploração de madeira, pecuária e mineração. Desde 2004 a 

disputa pela gleba já registrou mais de 15 mortes, em função dos diferentes interesses em 

jogo e do imbróglio jurídico que se instalou naquele ano a partir de uma decisão judicial 

que determinou a reintegração de posse à Cooperativa Agrícola Mista de Produção 

Roosevelt (Cooperosevelt), atuante na referida gleba.  A área com mais de 40 mil 

hectares, reivindicada como de propriedade de madeireiros do noroeste do Mato Grosso, 

era ocupada por cerca de 180 famílias desde 2002 e que vinham produzindo diferentes 

tipos de cultivo. 

Mais recentemente, em janeiro de 2019, o referido município registrou mais um 

assassinato de um trabalhador rural sem-terra em um conflito com vigilantes da Fazenda 

Agropecuária Bauru, localizada em uma grande gleba de terras públicas da Estado 

Brasileiro, onde famílias solicitavam a arrecadação dessas terras para a reforma agrária. 

Este conflito, no qual nove pessoas foram gravemente feridas, foi o primeiro do ano a ser 
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registrado pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), para o levantamento anual “Conflitos 

no campo”. 

 A Amazônia presenciou diversos outros conflitos socioterritoriais e ambientais 

nas últimas quatro décadas, a maioria deles associados a disputa pela terra envolvendo 

camponeses, de um lado, e grandes grupos empresariais, produtores agropecuários, 

grileiros etc, de outro. Na década de 1990, a região presenciou dois grandes conflitos 

envolvendo a disputa pela terra, resultando em massacres que deixaram dezenas de 

camponeses mortos. Um dos conflitos mais trágicos desse período foi o denominado 

“Massacre de Corumbiara”, ocorrido em 1995 na fazenda Santa Elina, no estado de 

Rondônia. Nele foram mortos 12 trabalhadores rurais e 53 feridos em uma ação de forças 

policiais daquele estado. Um grande aparato policial fez uso de armas de fogo de diversos 

calibres e desferiu suas forças com extrema truculência contra os trabalhadores sem terra 

acampados na referida fazenda de 20.000 hectares, resultando em uma d as maiores 

tragédias agrárias brasileiras. Os procedimentos violentos adotados pela polícia, bem 

como a conivência do poder judiciário com tais ações e com o julgamento falho dos 

responsáveis são relatados por Mesquita (2003, p.2) em seu estudo sobre essa situação de 

conflito agrário, o que evidencia a gravidade dos conflitos na Amazônia:         

Rondônia. Naquele dia, os camponeses que estavam no acampamento da fazenda Santa Elina desde o dia 

14/07/1995, foram emboscados de madrugada com bombas de gás lacrimogêneo. 355 trabalhadores foram 

presos e torturados, mulheres foram usadas como escudo por policiais e jagunços, oito trabalhadores foram 

executados sumariamente e o acampamento foi incendiado com todos os pertences dos posseiros. Até hoje 

ninguém foi punido. 

 Em 1996 outro grande massacre ocorreu na região, desta vez no município de 

Eldorado do Carajás, no sudeste do estado do Pará. Esse conflito agrário ficou conhecido 

como “Massacre de Eldorado do Carajás” e resultou na morte de 21 trabalhadores  rurais. 

Semelhantemente ao de Corumbiara, no massacre de Eldorado dos Carajás envolveram 

forças de segurança pública, entretanto 23 anos após o conflitos somente dois agentes 

públicos responsáveis pela operação que resultou  na mortes dos trabalhadores foram 

punidos, o que demonstra as falhas ou a anuência do poder judiciário com os graves 

conflitos que ocorreram na Amazônia brasileira nos últimos anos. A complacência da 

justiça é mais evidente especialmente quando se trata de episódios de violência que 

envolvem poderosos grupos econômicos contra as populações agroextrativistas regionais.       

 Esse processo violento que se impõe sobre a Amazônia, pode ganhar novos 

contornos ainda mais críticos atualmente no contexto regional, não somente porque esse 
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processo de espoliação capitalista da Amazônia continua a todo vapor, mas também 

devido a instalação de grandes empreendimentos econômicos e também por conta das 

mudanças da normatização estatal que vem flexibilizando a legislação para atender os 

interesses do capital em distintos setores.  As recentes mudanças no Código Florestal 

Brasileiro é um reflexo disso. Em 2012 (efetivado em 2014 e 2018),  dentre outras 

medidas, essa legislação permitiu a anistia de dívidas de parcelas significativas de agentes 

econômicos que atuam na região e que cometeram crimes ambientais por desmatarem a 

floresta. A anistia a essas dívidas significou e significa, de alguma maneira, incentivo 

para que os crimes ambientais continuassem ocorrendo e para que os grandes grupos 

econômicos continuem explorando de maneira desmedida a região.    

Além disso, com o Novo Código Florestal que define novos parâmetros para a 

legislação ambiental brasileira, se coloca agora a possibilidade de negociação, assim 

como com o crédito de carbono, de cotas referentes a florestas no mercado de ações. Essas 

cotas, conhecidas como Cota de Reserva Ambiental (CRA) são porções florestais de 

Reserva Legal, que podem ser negociadas entre empresas ou proprietários que queiram 

desmatar mais que o segurado pela lei de Reserva Legal. A pressão e busca por essas 

áreas têm causado uma corrida por florestas como relatam alguns pesquisadores 

aumentando a pressão sobre os povos pré existentes e gerando conflitos. Outro ponto 

importante a respeito dessa questão diz respeito à mudança na extensão de área necessária 

à preservação na forma de Reserva Legal na Amazônia Legal, conforme Brasil (2019), 

O Artigo 12 (5) do Novo Código Florestal reduziu a exigência de reserva legal na Amazônia Legal de 

80% para 50%, desde que pelo menos 65% do território de um estado seja alocado como reservas naturais 

conhecidas como unidades de conservação ou como reserva s indígenas.  

Contraintuitivamente, isso significa que aumentar significativamente a área preservada como unidades de 

conservação ou reservas indígenas dentro de um estado resulta em uma diminuição líquida em terras 

protegidas quando um estado ultrapassa o limite de proteção de 65% e as reduções nas proteções de terras 

privadas são levadas em consideração. (Brasil, 2019, s/p). 

Nesse sentido, observa-se que o desmatamento abre espaço para a pecuária, os 

cultivos de soja e de outras commodities agrícolas, a exploração mineral e a extração de 

madeira, em módulos de grandes propriedades limitando a produção de todos os outros 

povos dependentes dessas áreas florestadas para sua sobrevivência. Carvalho (2011, p.20) 

nos esclarece sobre essa problemática:  

Quem faz a luta de resistência na Amazônia aprende a cada dia que as disputas não se dão contra uma ou 

outra empresa, mas contra todo um bloco de poder com enorme capacidade de atuação em diferentes 

escalas – do local ao internacional –, reunindo políticos, partidos, governos, mídia, empresas, parte do 

Judiciário e outros. Portanto, a  luta contra o modelo exige do nosso campo que também tenhamos a 

capacidade de executar ações em diferentes escalas, a  fim de fazer frente à proliferação de projetos de 
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infra-estrutura na Amazônia com essa perspectiva de fortalecimento dos mercados tão somente. Por outro 

lado, evidencia que a atuação em rede é o melhor caminho para alcançarmos este fim. 

Como destaca o autor acima, a atuação em rede e contra blocos de poder precisa 

ser efetivada, por não se tratar de ações pontuais, mas de uma forma de ação social mais 

ampla, que envolve a totalidade capitalista e seu desdobramento em diferentes esferas, 

como a financeira, a de produção de mercadorias e que enreda nessa ação o próprio 

Estado. Trata-se de um movimento de apropriação dos recursos de uma região com base 

extremamente predatória e cujo Estado participa dele de maneira articulada com o grande 

capital deixando fragilizados os ambientes naturais e os diversos povos tradicionais que 

habitam a região. Entretanto, a capacidade organizativa e de resistência das diversas 

populações agroextrativistas em seus espaços de vivência e de luta reacende a esperança 

para outras perspectivas sob o domínios e os usos tradicionais dos povos que habitam a 

Amazônia. 

Considerações finais 

Ao analisar os aspectos que conjugados constituem a forma recente de ocupação da 

Amazônia, verificou-se como esse processo envolveu diferentes atores e sujeitos, desde 

empreendimentos capitalistas de grande envergadura socioeconômica ao próprio Estado, 

passando por povos e seus territórios, em conflitos.   

Se por um lado, a floresta e seus recursos de fato podem servir ao uso a quem 

deles necessita, é preciso entender e diferenciar esse projeto e a quem, por outro lado, ele 

atende. A lógica econômica pela qual o capital se implantou na Amazônia brasileira 

permite beneficiar sobretudo às necessidades produzidas pelo próprio sistema capitalista, 

altamente produtor de escassez e dilapidador das riquezas naturais e dos povos. 

Tanto a forma da ocupação e exploração quanto o seu sentido foram abordados 

e analisados nesse texto tendo como referência a discussão teórica sobre a formação da 

fronteira agropecuária, espaço constituído para garantir a reprodução ampliada do capital, 

bem como a espoliação dos recursos naturais de uma região de grande cobiça dos grupos 

econômicos hegemônicos. Assim como ocorre com a pecuária, as outras formas de 

extração e produção estão na base da busca por recursos e expropriação dos povos e se 

transformaram nos vetores que geram conflitos envolvendo as disputas  por terra, água e 

floresta.  
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Os conflitos que se espalham pela região amazônica, os quais possuem também 

raízes históricas estruturadas desde o período colonial, se inserem nesse contexto de 

reprodução ampliada do capital, na sua fase monopolista, cujos grupos hegemônicos, seja 

eles países ou grandes empresas, atuam para garantir a posse de riquezas e suas margens 

de lucros presentes e futuras. Tudo isso, em detrimento do direito dos povos aos seus 

territórios e, dentro deles, suas riquezas naturais e culturais. É esse patrimônio das 

populações regionais agroextrativistas (indígenas, posseiros, ribeirinhos, seringueiros, 

quilombolas, vazanteiros etc) que está ameaçado porque sofre ataques e se torna 

pauperizado diante de um processo de modernização econômica predador e depredador.  

Tal movimento, por conseguinte, revela a necessidade de projetar para essa 

região outros caminhos ditos civilizatórios, os quais possam respeitar a preservação da 

complexa diversidade natural para que as atuais e as próximas gerações possam usufruir 

dessas riquezas, mas também que se olhe para o direito à preservação dos povos que 

vivem na região, permitindo que eles possam continuar desfrutando e interagindo com 

seus ecossistemas e possibilitando a reprodução dos seus modos de vida e das riquezas 

geradas para si e para os povos de outros lugares.               
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Artigos em elaboração 

 
Colonização privada e o agronegócio na Amazônia mato-grossense45 

(título provisório) 
 

Resumo: Este artigo busca analisar e discutir o processo histórico da colonização privada 

entre os vales do Araguaia e do Xingu, leste do estado do Mato Grosso, entendendo como 
um movimento de expansão da frente pioneira conduzida por cooperativas agrícolas do 
Rio Grande do Sul. Além deste aspecto central, o artigo busca discutir as maneiras pelas 

quais está colonização privada, iniciada em princípios dos anos 1970, se transformou no 
principal centro produtor de commodities agrícolas. Ao longo deste processo histórico-

geográfico, analisa-se o papel do trabalho familiar, o uso de tecnologias e a densificação 
de capital fixo no território e suas relações com as demandas dos mercados externos.  
Palavras-chave: Amazônia mato-grossense; colonização privada; fronteira agrícola; 

agronegócio; trabalho familiar; tecnologia agrícola.  
 

*** 

Estrutura do artigo: 

Introdução: 

- Contextualização do MT como maior produtor de soja do país. 

- Objetivo do artigo: analisar e discutir o processo de formação da atual geografia da soja 

do MT e seus desdobramentos territoriais. 

- Resultado de uma frente pioneira do início dos anos 1970.  

- Aporte teórico 

1 – Colonização privada e a frente pioneira dos anos 1970:   

- Discussão teórica sobre o conceito de fronteira 

- Contexto da Política Nacional de Integração /1970 – Relação com o Estado. 

-Cooperativas agrícolas e a rede gaúcha 

2 – Colonização no MT:  

- Frente pioneira de 1972 e a colonização de Canarana 

- N. Schwantes – “o pastor da reforma agrária” 

- Relação das Cooperativas com as políticas oficiais de integração/colonização – braço 

das estratégicas geopolíticas de ocupação do território.  

- Modernização e densificação da fronteira agrícola.  

 

 
45 Artigo em elaboração com Vicente Eudes Lemos Alves, professor doutor do Instituto de Geociência da 

Universidade Estadual de Campinas (IG/Unicamp). Pretende-se encaminhar o artigo para a revista 

GEOUSP – Espaço e Tempo. 
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Considerações finais: 

Movimento da frente pioneira. 

Espírito do trabalho: par conceitual trabalho/família 

A mecanização e o argumento malthusiano de Tenente Portela (RS) 

O boom do agronegócio e seus desdobramentos territoriais.  
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Densificação da fronteira, ajustes espaciais e modernização ecológica: novas 

formas de renda territorial46 

 (título provisório) 

Resumo: A partir de uma perspectiva crítica, este artigo aborda questões relacionadas 

aos atuais movimentos da fronteira agrícola no Centro-Norte do Brasil, com especial 
atenção aos processos de densificação desta fronteira em termos de investimentos em 

capital fixo por certos setores do agronegócio. Dentro deste universo, analisa-se o 
investimento em tecnologias pautadas pela perspectiva da modernização ecológica, tais 
como o reaproveitamento das sobras da produção, metrificação de emissões de gases de 

efeito estufa e o emprego de tecnologias espaciais. Trata-se de uma análise que busca 
aprofundar o entendimento sobre os ajustes espaciais relacionados com tal perspectiva 

por algumas empresas empreendedoras do agronegócio e seus decorrentes 
desdobramentos em termos de renda territorial.  
Palavras-chave: Fronteira agrícola; ajustes espaciais; modernização ecológica; 

agronegócio; renda territorial.  

 

Estrutura do artigo: 

Introdução: 

- Contexto da frente pioneira e o processo de modernização 

- Diferenciação entre frente de expansão e frente pioneira.  

- Aporte teórico 

- Divisão do artigo 

- Texto resultado de uma pesquisa de pós-doutorado IG/Unicamp) 

1 - Modernização e política territoriais (Brasil e MT) 

-Políticas de colonização (abertura da fronteira e o seu movimento exógeno) 

- Políticas atuais (adensamento da fronteira e o movimento endógeno / ajustes espaciais) 

2 - Produção científica, inovações e empreendedorismo no agronegócio 

- Na abertura da fronteira (desmatamento/trabalho morto; adensamento de capital 

fixo/infraestrutura)  

- No adensamento da fronteira / ajuste espacial (modernização ecológica – Plano ABC / 

agricultura de precisão /agricultura 4.0) 

3 - Renda territorial e a produção do espaço rural no Centro-Norte do Brasil 

- Conceito de renda frente aos movimentos da fronteira agrícola 

 
46 Artigo em elaboração com Vicente Eudes Lemos Alves, professor doutor do Instituto de Geociência da 

Universidade Estadual de Campinas (IG/Unicamp). Pretende-se encaminhar o artigo para a revista Annals 

of the American Association of Geographers.  
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- Novas formas de renda territorial / uso de novos equipamentos tecno-científicos. 

Agricultura 4.0 

Considerações finais 

- Movimentos da fronteira e renda territorial 

- Novos usos da terra e o desafio de se pensar conceitualmente novas formas de renda 

territorial Renda da terra e suas diferentes interpretações 

- Renda da terra frente aos ajustes espaciais do agronegócio (superação das barreiras 

espaciais) 
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OS RISCOS À INUNDAÇÕES E ESTIAGENS NO PLANEJAMENTO DE BACIAS 
HIDROGRÁFICAS: ESTUDO DE CASO NO SUDESTE E NO NORDESTE 

BRASILEIRO 
 
 
 

RESUMO 
 

O estudo ambiental tem revelado, sobretudo nas últimas décadas, um caráter interdisciplinar nas 
pesquisas pautadas sobre a dinâmica dos agentes naturais, frente à crescente pressão de uso do 
espaço, materializada por conflitos de diversas ordens, sejam esses históricos, políticos, culturais, 
religiosos, e finalmente, relações humanas que se estruturam sobre o território e impõem a esse espaço 
níveis diversos de interferência no mecanismo natural preexistente. Nesse contexto, entender as 
relações das sociedades humanas com a natureza em de uma perspectiva absolutamente dinâmica, 
que envolve os aspectos culturais, sociais, econômicos e naturais, exige adotar um procedimento 
analítico que leve em consideração a sociedade nos seus diversos estágios de desenvolvimento e 
remeta a uma visão holística da organização do espaço. Sendo assim, a ciência geográfica, tendo 
como objeto de análise o espaço geográfico, possibilita, sob um olhar crítico, a realização de estudos 
ambientais integrados, de maneira a dar suporte técnico e científico para a elaboração de estudos como 
aqueles relacionados à gestão dos recursos hídricos, que podem estar inseridos nas políticas públicas, 
contribuindo no planejamento e na tomada de decisão. Considerando o exposto, este projeto de 
pesquisa propõe analisar como os problemas relacionados à inundações e estiagens são tratadas no 
âmbito de diferentes comitês de bacias hidrográficas no Sudeste e Nordeste brasileiro. Para atender 
ao objetivo proposto, este projeto se propõe a inventariar os geossistemas e sistemas antrópicos das 
áreas em estudo; verificar quais ações previstas nos planos de bacias hidrográficas são indicadas para 
episódios de inundações e/ou estiagens; caracterizar as áreas sujeitas a inundações e/ou estiagens e 
apontar a frequência destes fenômenos em cada sítio estudado; traçar o perfil da população exposta 
ao risco de ocorrência de inundações e/ou estiagens nas áreas de estudo; elaborar os mapas de 
vulnerabilidade social e ambiental para cada bacia hidrográfica em estudo; e identificar qual a 
interlocução entre os Comitês de bacias hidrográficas, defesa civil e unidades de conservação no que 
tange a ações e políticas públicas para mitigação das inundações e/ou estiagens. Para atingir os 
objetivos, este projeto de pesquisa adotará a abordagem sistêmica, correlacionando os atributos 
naturais e sociais constituintes das paisagens. É importante conhecer a dinâmica dos atributos naturais, 
como a sua fragilidade e vulnerabilidade a catástrofes naturais como inundações e estiagens, nos 
períodos de intensa precipitação e/ou na ausência desta, assim como conhecer as características da 
população potencial a ser atingida, como o uso e ocupação das terras, as atividades econômicas e o 
patrimônio histórico-cultural a ser atingido por tais catástrofes. Desta forma, o Núcleo de Pesquisa em 
Análise, Planejamento e Gestão de Bacias Hidrográficas propõe fazer um estudo comparativo as bacias 
hidrográficas do Rio Iguape e Rio Muriaé (região Sudeste) e a bacia hidrográfica do rio Itapicuru (região 
Nordeste). 
 
Palavras-chave: Gestão de bacias hidrográficas, Inundações, Estiagens, Comitês de Bacias 
Hidrográficas, Vulnerabilidade Ambiental e Social. 
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THE RISKS TO FLOODINGS AND DROUGHTS IN THE PLANNING OF RIVER 
BASINS: A STUDY CASE IN SOUTHEAST AND NORTHEAST OF BRAZIL 

 
ABSTRACT 

The environmental study has offered, especially in recent decades, an interdisciplinary character in the 
researches guided on the dynamics of natural agents against the growing pressure in use of space, 
materialized by conflicts of various orders, whether historical, political, religious, and finally, human 
relationships that are structured on the territory and impose to this space several levels of interference 
in the pre-existing natural mechanism. In this context, to understand the relationships between human 
societies  and nature, in an absolutely dynamics perspective, wich involves cultural, social, economic 
and natural aspects and requires an analytical procedure that considers the society in its various stages 
of development, remembering a holistic view of the organization of space. Thus, the geographical 
science, having as object of analysis the geographical space allows, under a critical point of view, 
carrying out integrated environmental studies in order to give technical and scientific  support for the 
elaboration of studies such as those related to management of water resources which can be inserted 
in public policies, contributing in the planning and decision making. Considering the above, this research 
project proposes to analyze how the problems related to floodings and droughts are dealt in different 
basins committees in the Brazilian Southeast and Northeast  regions. In order to meet this proposal, this 
project aims to inventory the geosystems and anthropic systems in the study area; verify  what actions 
provided for the river basin plans are indicated to flooding and/or droughts episodes; characterize the 
areas prone to floodings and/or droughts and point the frequence of these phenomena in each study 
site; define the profile of the population exposed to the risks of flooding and/or drought in the study 
areas;  elaborate social and environmental vulnerability  maps for each river basin in study; and identify 
what the dialogue between the basin committees, Civil Defense and Conservation Units with respect to 
actions and public policies to mitigate flooding and/or drought. In order to meet the proposed objectives, 
this research project adopts the systemic approach, correlating the natural and social atributes 
constituents of landscapes. It is important to know the dynamics of natural atributes, its fragility and 
vulnerability to natural disasters such as flooding and droughts, during periods of heavy precipitation 
and/or in its absence, as well as to know the characteristics of the  population to be potentially reached, 
in terms of use and occupation of land, economic activities and historical and cultural heritage to be 
affected by such disasters. Thus, the Research Center for Analysis, Planning and Management of River 
Basins proposes to make a comparative study between the Iguapé and Muriaé river basins (Southeast 
region) and the Itapicuru river basin (Northeast region). 

Keywords: Management of River Basins, Floodings, Droughts, Basins Committees, Social and 
Environmental Vulnerability. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a implantação do Núcleo de Pesquisa em Análise, Planejamento e Gestão de 

Bacias Hidrográficas no Departamento de Geografia, do Instituto de Geociências (IG) da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), possibilitará o desenvolvimento de 

atividades de ensino, pesquisa e extensão nos cursos de Graduação e Pós-graduação em 

Geografia, além da criação de uma rede entre universidades brasileiras no estudo riscos 

ambientais e a sua relação com a gestão de bacias hidrográficas no Brasil. Nesse sentido, o 

objetivo desse projeto de pesquisa é dar suporte e respaldo a ações de ocupação e 

minimização de catástrofes naturais vinculadas aos recursos hídricos, que em excesso podem 

ocasionar as inundações e/ou por sua escassez, ocasionam as estiagens.  

Os estudos de ambos os fenômenos possibilitam mitigar e minimizar os efeitos das 

catástrofes naturais tanto para as populações afetadas, assim como, também, para os setores 

produtivos, seja público e/ou privado, que têm perdas materiais, principalmente quanto a 

danificação da infraestrutura e a perda de vida. 

Com a criação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(SNGRH), a partir da promulgação da Lei 9.433/97, indica aspectos ligados a qualidade, 

quantidade e outorga que os recursos hídricos devem ser gerenciados de forma participativa, 

com a formalização da criação dos Comitês de Bacias Hidrográficas. Estes, tonaram-se 

passaram a ser as instâncias democráticas de gestão da água no país, agrupando 

representantes de diversos setores da sociedade. Seu funcionamento envolve um processo 

decisório específico, centrado na aprovação dos planos de gestão plurianuais das bacias e 

na definição e aprovação dos valores da cobrança pelo uso da água outorgada (MAGALHÃES 

JUNIOR, 2014).  

O número de Comitês de bacias hidrográficas tem ampliado em todo país. Anterior a 

promulgação da Lei 9.433/97, verificou-se que em 1988, houve a implantação do Comitê da 

bacia hidrográfica do Rio dos Sinos (RS). Com a aprovação no Estado de São Paulo da Lei 

Estadual nº 7.663/1991, instituiu o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

de São Paulo e foram criados órgãos colegiados, consultivos e deliberativos: o Conselho de 

Recursos Hídricos (CRH), para o debate das questões com relevância estadual; e os comitês 

de bacia hidrográfica, com atuação em unidades hidrográficas em território paulista. Em 1993, 

foi criado o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e no final 

de 1996 já existiam 18 comitês paulistas instalados (BRASIL, 2011). 

Em 1992, o Estado do Ceará promulgou a lei que criou a sua Política de Recursos 

Hídricos. Em 1993, o Estado de Santa Catarina e o Distrito Federal, seguem o mesmo 

caminho. Já Minas Gerais e Rio Grande do Sul criam sua Política Estadual de Recursos 

Hídricos em 1994, enquanto os Estados de Sergipe e Bahia, no ano de 1995 (BRASIL, 2011). 
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O número de Comitês de bacias estaduais implantados no Brasil cresceu 

consideravelmente a partir da Lei nº 9.433/1997 – instituição da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e do SINGREH, e bem como o aumento no número de Comitês em bacias de rios de 

domínio da União (bacias interestaduais), após criação a Lei nº 9.984/2000 – criação da 

Agência Nacional de Águas (ANA). 

Mesmo com a ampliação no número de comitês criados, Magalhães Junior (2011) 

afirma que a atual fase é definida como um período de transição. Este é marcado pela 

multiplicação contínua de Comitês de Bacias Hidrográficas no país, mas o processo de 

operacionalização é lento e marcado por dificuldades. O autor ainda destaca que esta 

implantação oferece enorme provocações, tais como: a ausência de recursos humanos 

competentes para a gestão descentralizada e participativa, o relativo desconhecimento do 

tema pelos usuários da água, a dificuldade de adaptação da linguagem técnica à linguagem 

dos usuários e a implementação de um processo decisório transparente (MACIEL JR, 2000 

apud MAGALHÃES JUNIOR, 2011).  

O autor supracitado ainda destaca que os desafios, passam, ainda, pela articulação 

entre os atores e os interesses envolvidos em cada comitê de bacia hidrográfica e nos 

diferentes níveis hierárquicos do SNGRH. Esses atores devem buscar soluções que atendam 

aos princípios da Lei 9.433/97, baseando-se, entre outros aspectos, na defesa de igual acesso 

ao uso dos recursos por parte de todos os setores usuários, no reconhecimento do valor 

econômico (cobrança), na compatibilização na gestão descentralizada e participativa entre o 

poder público, os usuários e as comunidades locais, na articulação da gestão dos recursos 

hídricos com a gestão ambiental e na aplicação do princípio da outorga. 

Brasil (2009, 2011) aponta que a principal atribuição dos comitês de bacias 

hidrográficas é a aprovação do Plano de Recursos Hídricos, instrumento que orienta os usos 

das águas da bacia. Este deve ser construído a partir de bases técnicas que avaliam as 

condições de disponibilidades e de demandas de água, as repercussões das demais políticas 

públicas, a prospecção futura dos usos, as propostas para criação de áreas sujeitas a 

restrições de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos, como das áreas de recargas 

de aquíferos e de nascentes, por exemplo, e, a criação de programas e projetos a serem 

implementados para solução física e para ações reguladoras que garantam o cenário 

pretendido pelo comitê para determinada bacia. 

Os planos de bacias hidrográficas devem conter entre as suas diretrizes, programas e 

projetos prevendo a exposição da bacia hidrográfica a eventos extremos, como as inundações 

e as estiagens que podem comprometer as metas de racionalização de uso, o aumento de 

quantidade e a melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis, assim como, 

também, o estabelecimento das condições de operação dos reservatórios e a definição as 

prioridades de uso para efeito de concessão da outorga de direito de uso de recursos hídricos.  
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Considerando o exposto, este projeto de pesquisa tem como objetivo geral, analisar 

como os problemas relacionados a inundações e estiagens são tratadas no âmbito de 

diferentes comitês de bacias hidrográficas no sudeste (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Iguape-SP e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul-RJ) e nordeste brasileiro 

(Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapicuru-BA). 

Não se pretende estudar a totalidade das áreas abarcadas por cada comitê. Foram 

selecionados trechos em que os fenômenos são mais intensos e com maior frequência: as 

inundações no Rio Iguape (SP) e o Rio Muriaé (RJ); e as estiagens no Rio Itapicuru (BA). 

A escolha das áreas de estudo ateve-se a seis fatores:  

 

 primeiro, refere-se à recorrência dos episódios de inundações e estiagens 

registrados no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres que informa os episódios 

notificados pelas Defesas Civis municipais. Outra fonte de dados é o acesso ao banco de 

dados do Banco de Dados de Desastres Naturais do Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet) 

da Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 

(UNESP);  

 segundo, refere-se à escolha de comitês. Procurou-se para cada fenômeno 

um comitê estadual (Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Iguape e Comitê do rio Itapicuru) e 

outro que seja integrado a um comitê nacional (Comitê do Baixo Paraíba do Sul, integrado ao 

Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP);  

 terceiro, possibilitar a criação de um novo campo de pesquisa: articular a ação 

dos comitês de bacias no que tange aos episódios de inundações e estiagens em sua área 

de atuação direta, enfatizando principalmente os impactos em municípios de pequeno e médio 

porte;  

 quarto, a necessidade de ampliação de estudos em bacias hidrográficas que 

são constituídas por pequenos municípios;  

 quinto, refere-se a especificidades das áreas estudadas, como o caso da bacia 

hidrográfica situada no Nordeste brasileiro que nos últimos períodos de secas, várias das 

barragens destinadas ao abastecimento humano tiveram seus níveis fortemente rebaixados. 

É urgente repensar as políticas de uso de água destas barragens para irrigação, já que os 

cenários em que foram programados o seu uso não incluíram a possibilidade de eventos 

críticos tão longos e repetidos em um curto período. Nos últimos anos, a ocupação do solo 

vem avançando em direção às áreas de nascentes e ocupando os fundos e vertentes de 

vales, o que traz como consequência a retirada da vegetação, formada basicamente por 

florestas estacionais semideciduais, campos rupestres e matas ciliares. Além da perda da 

biodiversidade, cuja magnitude é inclusive desconhecida e do aumento dos processos 

erosivos. É visível a degradação ambiental proveniente da agricultura, da mineração, da 

urbanização, da ocupação por sítios destinados ao lazer, e, inclusive, por atividades turísticas 
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que se autodenominam ecológicas, quando não pelas próprias administrações municipais. 

Verifica-se que a legislação ambiental não tem sido obedecida e que raramente a população 

ou os meios de comunicação divulgam estas ações de desrespeito à legislação, o que ocorre 

geralmente em casos extremos, como vazamentos de barragens de rejeitos de empresas 

mineradoras; 

 sexto, está atrelado as características de uso e ocupação das bacias 

hidrográficas em estudo situadas no Sudeste Brasileiro, que até poucos anos atrás tinham 

como seu principal problema a ocorrência periódica de inundações que afetavam as áreas 

agrícolas e as pequenas cidades situadas nas bacias hidrográficas. Com as alterações no uso 

e ocupação do solos, principalmente nas áreas que deveriam ser áreas de proteção 

permanente (nascentes, margens dos rios, topos de morro, áreas de várzea, formações 

pioneiras) têm contribuído para o comprometimento da recarga de água nestes sistemas 

hidrológicos, uma vez que os processos de compactação e impermeabilização dos solos 

diminuem a infiltração e intensificam o escoamento, gerando assim, inundações cada vez 

mais catastróficas seguidas de períodos de estiagem, que comprometem a condição de vida 

da população local, além da manutenção dos ecossistemas adaptados aos sistemas úmidos. 

 

Tendo em vista o exposto, o presente projeto de pesquisa, contribuirá de forma efetiva 

na produção de material de uso público, e para planos de ordenamento de uso territorial que 

venham minimizar situações futuras de impactos. Além disso, a pesquisa integrará cinco 

importantes centros de pesquisa (UNICAMP, UFF, UNEB e UFSBA) na figura de profissionais 

especializados e ainda na formação de jovens pesquisadores.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

 Analisar como os problemas relacionados a inundações e estiagens são 

tratadas no âmbito de diferentes comitês de bacias hidrográficas no sudeste e nordeste 

brasileiro. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Inventariar os geossistemas e sistemas antrópicos das áreas em estudo; 

 Verificar que ações nos planos de bacias hidrográficas são indicadas para 

episódios de inundações e/ou estiagens; 

 Caracterizar as áreas sujeitas a inundações e/ou estiagens e apontar a 

frequência destes fenômenos em cada sítio estudado; 
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 Traçar o perfil da população exposta ao risco de ocorrência de inundações e/ou 

estiagens nas áreas de estudo; 

 Elaborar os mapas de vulnerabilidade social e ambiental para cada bacia 

hidrográfica em estudo; 

 Identificar qual a interlocução entre os Comitês de bacias hidrográficas, defesa 

civil e unidades de conservação no que tange a ações e políticas públicas para mitigação das 

inundações e/ou estiagens; 

 Desenvolver cooperação científica entre diferentes universidades brasileiras e 

internacionais possibilitar intercâmbio de docentes, discentes e pesquisadores. 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Bacia Hidrográfica como Unidade de Planejamento  

 

O conceito de Bacia Hidrográfica tem sido cada vez mais desenvolvido e utilizado 

como unidade de gestão da paisagem na área de Planejamento ambiental. Na perspectiva de 

um estudo hidrológico, o conceito de bacia hidrográfica envolve explicitamente o conjunto de 

terras drenadas por um corpo d’água principal e seus afluentes, além de representar a unidade 

mais apropriada para o estudo qualitativo e quantitativo do recurso água e dos fluxos de 

sedimentos e nutrientes (PIRES et al., 2002).  

A bacia hidrográfica entendida como a área fisiográfica drenada por um curso d’água 

ou por um sistema de cursos d’água conectados e que convertem direta ou indiretamente para 

um leito ou espelho d’água, constitui uma unidade ideal para o planejamento integrado dos 

recursos naturais no meio ambiente (BERTONI e LOMBARDI NETO, 1999).  

Gama (2003) descreve que a adoção da bacia hidrográfica como uma unidade de 

planejamento surge da emergência das questões ambientais e da necessidade de um modelo 

de desenvolvimento sustentável. A bacia hidrográfica, além de se configurar como um 

ecossistema propício para o gerenciamento prático, possibilita a medição e a avaliação de 

quanto as sociedades interferem nos sistemas naturais e quais as consequências para a sua 

sustentabilidade.  

Valente e Castro (1981) defendem que as bacias hidrográficas são ótimas unidades 

para estudo e planejamento integrado dos recursos naturais renováveis e constituem 

unidades naturais para a análise de ecossistemas. Elas apresentam características próprias, 

as quais permitem utilizá-las para testar os efeitos do uso da terra nos ecossistemas. Os 

cursos d’água formados numa bacia servem como indicadores da manipulação do solo pelo 

homem. Assim, os rios que drenam uma região apresentam suas águas com características 

físico-químicas próprias, as quais refletem as atividades de uso de solo nas áreas à montante.  
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Para Costa (2003), a definição das bacias hidrográficas como unidades de 

planejamento não deve implicar na redução dos problemas meramente a aspectos 

particulares dos recursos hídricos, mas, essencialmente, a integrar o processo de gestão do 

setor nas estratégias mais globais de conservação ambiental e valoração dos recursos 

naturais, de desenvolvimento socioeconômico e de ordenamento do território.  

A bacia hidrográfica é um sistema aberto, cujo funcionamento e estabilidade relativa 

refletem, em grande parte, as taxas de influxo e os ciclos de energia, da água e de materiais 

ao longo do tempo. Logo, as causas e as soluções da degradação da água não serão 

encontradas olhando-se apenas para dentro da água. Portanto, a bacia hidrográfica como um 

todo deve ser a unidade de gerenciamento (ODUM, 1988).  

Lanna (1995) propõe a adoção da unidade territorial bacia hidrográfica como uma das 

alternativas para o planejamento e gerenciamento ambiental, destacando algumas vantagens 

e desvantagens. Dentre as vantagens argumentam que a rede de drenagem de uma bacia 

pode ser capaz de indicar relações de causa-efeito, particularmente aquelas que envolvem o 

meio hídrico. Dentre as desvantagens argumenta que nem sempre os limites municipais e 

estaduais respeitam os divisores da bacia.  

Ross e Del Prette (1998) ressaltam que a gestão ambiental caminha progressivamente 

para tomar as bacias hidrográficas como unidades de planejamento regional, mas com uma 

clara ênfase nos recursos hídricos. Advertem, entretanto, sobre a necessidade de uma política 

que contemple os outros componentes dos recursos naturais (solos, relevo, atmosfera, 

substrato rochoso, flora e fauna) e os componentes sociais e econômicos, não em termos de 

bacias hidrográficas, mas também considerando sua inserção regional e sua articulação com 

os problemas nacionais.  

Deve-se levar em consideração que o planejamento eficaz de bacias hidrográficas 

requer, antes de tudo, um planejamento socioeconômico, a fim de buscar soluções que se 

enquadrem dentro dos limites da capacidade de suporte ambiental delas. Dessa forma, são 

fundamentais a caracterização e o conhecimento da capacidade de suporte, dos riscos 

ambientais e dos objetivos de qualidade ambiental inerentes às unidades socioeconômicas 

inseridas na bacia hidrográfica (SOUZA e FERNANDES, 2000). 

 

3.2. Degradação Ambiental em Bacias Hidrográficas  

 

O uso intensivo de muitos ecossistemas tem contribuído para a redução da 

biodiversidade, nos diversos níveis de organização biológica. Processos relacionados com a 

degradação ambiental incluem derrubada de vegetação natural, agricultura, pecuária 

intensiva, mineração, dentre outros. A dilapidação dos recursos não-renováveis, a poluição e 

erosão do solo, o declínio da biodiversidade, da água e do ar são processos que culminam 
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com a degradação do ambiente, considerada a quarta maior preocupação ecológica mundial 

(TÓTOLA e CHAER, 2002).  

O problema da degradação ambiental é bem antigo, confundindo-se, no tempo e no 

espaço, com a evolução e a capacidade modificadora do homem. A intensificação do 

processo de urbanização teve grande participação, devido ao aumento e diversificação das 

solicitações ao meio físico, em função da necessidade de obtenção de itens essenciais de 

consumo como energia, água, produtos agrícolas e também de insumos básicos para a 

construção, como areia, argila, brita e madeira (CARVALHO e PRANDINI, 1998).  

A degradação das bacias hidrográficas pode ser caracterizada como qualquer 

alteração artificial e acelerada, nas características físicas, químicas e biológicas, podendo 

resultar em modificações na forma do relevo, biodiversidade e aspectos quantitativos e 

qualitativos dos cursos d’água. Para Cunha e Guerra (2003), somente as características 

naturais das bacias hidrográficas, tais como topografia, geologia, solo e clima, já podem 

contribuir para a erosão potencial das encostas e para os desequilíbrios ambientais. Este 

processo natural tem-se acelerado pela ação de diversos problemas decorrentes do 

desenvolvimento urbano e rural, impulsionado pelo crescimento populacional e pela falta de 

planejamento na utilização dos recursos naturais.  

Tucci (1993) frisa que a qualidade de água dos mananciais que compõem uma bacia 

hidrográfica está relacionada com o uso do solo na bacia e com o grau de controle sobre as 

fontes de poluição. Nesse contexto, Ward e Elliot (1995) citam que o sedimento é, 

provavelmente, o mais significativo de todos os poluentes em termos de sua concentração na 

água, seus impactos no uso da água e seus efeitos no transporte de outros poluentes.  

Em período chuvoso, grandes quantidades de solos, matéria orgânica e insumos 

agrícolas são carregadas para o leito dos cursos d’água, contribuindo para o aumento da 

concentração de sólidos, nutrientes e da descarga de sólidos totais. Sem a preservação 

adequada das matas ciliares este processo torna-se acelerado, pois vários autores têm 

demonstrado a eficiência em reter nutrientes, herbicidas e sedimentos, decorrentes do 

processo de erosão, evitando que cheguem ao leito do manancial (LIMA e ZAKIA, 2000).  

Dentre as atividades que podem provocar alterações nas características de uma bacia 

hidrográfica, pode-se citar como mais importantes aquelas advindas da agropecuária, 

urbanização, mineração e da atividade industrial. A atividade agropecuária desenvolvida sem 

um prévio planejamento conservacionista é de grande ameaça, pois o uso indiscriminado de 

fertilizantes químicos, pesticidas e herbicidas polui e contamina o ambiente, ameaçando 

pessoas e animais. Também a degradação dos solos entendida como processo erosivo que 

transporta em especial as camadas superficiais, ricas em matéria orgânica, promove a 

redução do teor de matéria orgânica, além de modificar ou deteriorar a qualidade da água, a 

fauna e a flora, resultando, também, em redução da disponibilidade hídrica. Já o aumento da 

concentração de nutrientes na água, principalmente de fósforo e nitrogênio, que são 
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despejados nas formas dissolvida ou particulada em corpos d’água e são transformados em 

partículas orgânicas e matéria viva vegetal pelo metabolismo das plantas, pode causar 

eutrofização (TUNDISI, 2003).  

O processo de urbanização provoca uma série de modificações no meio ambiente, 

alterando suas características originais. Uma destas alterações é a impermeabilização do 

solo, de modo a reduzir a evapotranspiração, o escoamento subterrâneo e o tempo de 

concentração da água. Segundo Tucci e Collischonn (1998), nas cidades brasileiras tem 

ocorrido um aumento significativo na frequência das inundações e na deterioração da 

qualidade da água. As enchentes aumentam de frequência não só pelo aumento da vazão, 

mas também pela redução de capacidade de escoamento provocada pelo assoreamento dos 

condutos e canais e pela impermeabilização dos terrenos, aumentando o escoamento 

superficial. O aumento da produção de sedimentos na bacia hidrográfica é significativo, devido 

às construções, limpeza de terrenos para novos loteamentos, construção de ruas, avenidas e 

rodovias, entre outras causas.  

Salomão e Iwasa (1995), ressaltam que a ocupação humana, iniciada pelo 

desmatamento e seguida pela construção de estradas, criação e expansão da cidade, 

sobretudo quando efetuada de modo inadequado, constitui o fator decisivo da origem e 

aceleração dos processos erosivos. A disposição de resíduos sólidos é também um fator de 

degradação, principalmente pelo alto potencial de cargas tóxicas que lança no meio ambiente. 

A disposição direta no solo é a forma de destinação final de resíduos sólidos mais difundida 

e utilizada em todo o mundo e em especial em países menos desenvolvidos. Embora o risco 

de contaminação seja o principal problema na disposição de resíduos, existem outros fatores 

que também contribuem para a degradação ambiental. Dentre eles se incluem: impacto visual 

e estético; danos à fauna e à flora; doenças em animais e população carente; acúmulo de 

produtos não biodegradáveis no ambiente e mal cheiro (BISORDI, 1999).  

A atividade de mineração contribui para o desequilíbrio de componentes ambientais, 

em função de modificações no ciclo hidrológico, estabilidade de taludes, redução de habitats, 

os quais continuam presentes depois do abandono da área. Inúmeras são as alterações 

ambientais causadas pela mineração: desmatamento; reconfiguração de superfícies 

topográficas; impacto visual; aceleração de processos erosivos; indução de escorregamentos; 

modificação de cursos d’água; alteração na qualidade da água; assoreamento de cursos 

d’água; mudanças na dinâmica de movimentação das águas subterrâneas etc. 

(BISORDI,1999).  

As indústrias, como atividades produtoras e de transformação, têm a capacidade de 

lançar na água poluentes que podem ser nocivos à saúde humana ou à sobrevivência de 

outros seres vivos. Lança desde poluentes orgânicos, como derivados de petróleo, fenóis e 

detergentes; passando pelos derivados de fertilizantes e agrotóxicos, chegando até os metais 

pesados. Estes últimos constituem uma classe de destaque dentre os poluentes, tanto pelo 
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grau de periculosidade de alguns dos seus elementos, como é o caso do chumbo, do cromo, 

do cádmio e do mercúrio, quanto pela sua mobilidade (BISORDI,1999).  

 

3.3. O plano de recursos hídricos e as inundações e estiagens 

 

No Brasil a partir da aprovação da Lei 9.433/97, criou-se as bases para o 

gerenciamento democrático dos recursos hídricos, a partir da criação de comitês de bacias 

hidrográficas. A principal decisão a ser tomada pelo comitê é a aprovação do Plano de 

Recursos Hídricos da Bacia. Esse instrumento constitui-se no plano diretor para os usos da 

água. Este é o principal instrumento de deliberação do comitê, que deve reunir as informações 

estratégicas para gestão das águas na respectiva bacia hidrográfica. 

De acordo com a Lei 9.433/97, os planos de Recursos Hídricos constituem planos 

diretores que visam a fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH), devendo estes ser de longo prazo, permitindo a execução dos 

programas e projetos estabelecidos e a consecução dos objetivos propostos (POMPEU e 

BARTH, 2013). 

Considerando que o Brasil é um pais com acentuadas desigualdades socioeconômicas 

regionais e apresenta um déficit de dados hidro ambientais, não é fácil integrar os poderes de 

formulação de políticas ambientais com os poderes de operacionalização dessas políticas e 

a fiscalização, assim como compor tais processos com os interesses econômicos 

multissetoriais (MAGALHÃES JUNIOR, 2011). 

Para Poleto et al (2010) esta dificuldade apontada por Magalhães Junior (2011) pode 

ser amenizada a partir de estudos voltados ao planejamento da utilização dos recursos 

hídricos. Destaca-se que os principais elementos que devem nortear a produção do 

conhecimento que dê subsídios a Gestão dos Recursos Hídricos são: 

 

 A efetiva implantação da Política dos Recursos hídricos; 

 O gerenciamento dos recursos hídricos; 

 Estudos que monitorem a disponibilidade hídrica e variabilidade climática; 

 Proporcionar uma relação harmoniosa entre o desenvolvimento econômico e o 

uso da água; 

 Prevê os efeitos do aumento populacional e pressões regionais no uso dos 

recursos hídricos; 

 Estudar os efeitos da expansão da agricultura; 

 Propor a partir de programas e projetos, mudanças tecnológicas e sociais no 

uso da água; 

 Analisar os impactos da urbanização de bacias hidrográficas, principalmente 

no que tange a sua qualidade e quantidade; 
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 Estudar como as demandas sociais e ambientais podem ser comprometidas 

por efeitos das inundações e das estiagens. 

 

No que tange a escassez hídrica no Brasil, Setti et al (2001) afirma que estes 

decorrem, essencialmente, da articulação entre o crescimento exagerado das demandas 

localizadas e da degradação da qualidade das águas. Esse quadro é consequência dos 

desordenados processos de urbanização, industrialização e expansão agrícola. 

Já Canholi (2014) destaca como o aumento das áreas urbanizadas e, 

consequentemente, impermeabilizadas intensificam a ação catastrófica das inundações. O 

autor ainda destaca que, problemas ligados a falta de saneamento básico – disposição dos 

efluentes domésticos e industriais nas cidades e dos efluentes produzidos pelo campo podem 

potencializar o efeito das inundações. 

Outro elemento que potencializa os efeitos das inundações está ligado a incorporação 

das várzeas dos rios aos sistemas viários, além da intervenção da dinâmica natural dos 

sistemas naturais a partir das intervenções dos sistemas de engenharias como a retificação 

de canais e córregos retificados. Isso significou que várias várzeas, sazonalmente sujeitas ao 

alagamento, fossem suprimidas, o que provocou, além da aceleração dos escoamentos, o 

aumento considerável dos picos de vazão e, por conseguinte, das inundações, em muitos 

casos (TUCCI, 2006). 

Já Tucci (2003) enfatiza em seu trabalho como as diferenças na infraestrutura urbana 

pode agravar os feitos das inundações, conforme o Quadro 01 que aponta as principais 

diferenças desta nos países desenvolvidos e no Brasil.  

 

QUADRO 01 - COMPARAÇÃO DOS ASPECTOS DA ÁGUA NO MEIO URBANO 

Infraestrutura urbana Países desenvolvidos Brasil 

Abastecimento de água Resolvido, cobertura total 

Grande parte atendida, tendência 
de redução da disponibilidade 

devido a contaminação, grande 
quantidade de perdas na rede. 

Saneamento 
Grande cobertura na coleta e 

tratamento dos efluentes 

Falta de rede e estações de 
tratamento; as que existem não 
conseguem coletar esgoto como 

projetado 

Drenagem urbana 

Controlado os aspectos 
quantitativos; 

desenvolvimento de 
investimentos para controle 
dos aspectos de qualidade 

da água 

Grandes inundações devido a 
urbanização; Controle que agrava 

as inundações através de 
canalização; Aspectos de 

qualidade da água nem mesmo 
foram identificados; 

Inundações ribeirinhas 
Medidas de controle não 

estruturais como seguro e 
zoneamento de inundação 

Grandes prejuízos por falta de 
política de controle. 

 Fonte: Tucci (2003) 
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Cabe ressaltar que mesmo no Brasil existem diferenças no que tange a infraestrutura 

instalada entre os grandes centros e as cidades de pequeno e médio porte. Nos grandes 

centros a espacialização dessa infraestrutura diferem-se nas áreas de ocupação consolidadas 

das áreas periféricas. Já nas pequenas cidades, muitas vezes, existe total ausência desta 

infraestrutura. 

Reis et al. (2015) afirmam que em municípios pequenos do norte e noroeste do Rio de 

Janeiro não existem estações de tratamento de esgotamento sanitário, sendo os efluentes 

lançados in natura nos rios, ou despejados em fossas assépticas, assim como o não 

cumprimento da construção dos aterros sanitários. Outros problemas identificados estão 

ligados a ineficiência e/ou ausência de mecanismos de drenagem urbana, além de ausências 

de políticas de controle das inundações nas áreas ribeirinhas como os sistemas de alerta de 

cheias. Tais problemas potencializam as cheias no Rio Muriaé, ocasionando prejuízos 

materiais tanto na área urbana como na área rural, assim como perdas de vida. 

Os planos de bacias hidrográficas devem prever em seus programas e metas a 

implantação de infraestrutura, não apenas que atendam a melhoria da qualidade do 

saneamento da água, mas que promovam a sua distribuição equitativa, evitando que a 

população e as atividades econômicas situadas na bacia hidrográficas sofram com os efeitos 

das estiagens e/ou das inundações. Em alguns casos, os planos de bacia devem propor 

medidas estruturais e medidas não-estruturais para evitar os danos ocasionados por estes 

fenômenos. 

Cabe ressaltar que os planos de bacias devem não apenas enfatizar os problemas 

relacionados aos recursos hídricos nas áreas urbanas. Estes devem articular seus programas 

e propostas com as Unidades de Conservação e também priorizar a gestão dos recursos 

hídricos na área rural. 

As áreas rurais sofrem muitas vezes não pelo número de pessoas que atingidas pelas 

inundações e estiagens, mas pelos impactos econômicos, principalmente por perda da 

produção, mortandade de animais, que muitas vezes não levam a morte imediata da 

população, mas a expõe a doenças decorrentes de vetores de transmissão hídrica ou mesmo 

por conta da fome que afetam as comunidades tradicionais e pequenos agricultores. As 

estiagens têm seus efeitos com maior frequência no semiárido brasileiro (SOUZA FILHO, 

2003) e as inundações em áreas úmidas do Brasil (TUCCI, 2006). 

 

3.4. Conceitos Relacionados a Riscos Ambientais 

 

O contexto deste trabalho impõe detalhamento sobre os conceitos relacionados a 

riscos ambientais, em especial, das catástrofes dos longos e/ou intensos períodos de 

estiagem e inundação. 
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Keller e Blodgett (2004) e Varnes (1984) apud Van Westen (2006) define risco como 

o número esperado de vidas perdidas, pessoas feridas, prejuízos para o proprietário e 

destruição da atividade econômica em razão de um fenômeno particular. Quando lidar com 

perdas físicas o risco pode ser quantificado como o produto de vulnerabilidade, custo ou 

quantidade de elementos em risco e a probabilidade de ocorrência do evento com uma dada 

magnitude/intensidade.  

Rahn (1986) apud Salaroli (2003) diz que a ocorrência de um processo natural no qual 

não foram geradas perdas de sua vida humana e/ou econômica é simplesmente uma 

ocorrência natural chama-se de evento. Caso o risco seja concretizado, causando danos ao 

homem ou à sua propriedade, diz-se que ocorreu um acidente. Risco é descrito como as 

perdas esperadas (vida, propriedade, interrupção das atividades econômicas) causadas por 

um fenômeno particular. São quantificados em função da probabilidade de eventos 

particulares e as perdas que cada um causa. 

 Augusto Filho (1990) define risco como a possibilidade ou probabilidade de ocorrência 

de algum dano a uma população (pessoas, estruturas físicas, sistemas produtivos, etc.). É 

uma condição potencial de ocorrência de um acidente. 

Para Cerri (1993) acidente é fato já ocorrido, onde foram registradas consequências 

sociais e/ou econômicas relacionadas diretamente ao fato; evento é o fato já ocorrido, onde 

não foram registradas consequências sociais e/ou econômicas relacionadas diretamente ao 

fato; risco é a possibilidade de registro de um acidente; resultado da combinação entre 

possibilidade de ocorrência de um evento e as consequências sociais e econômicas 

potenciais, ou seja, uma perda potencial avaliada; susceptibilidade é a probabilidade de 

ocorrência de um evento; e perigo é a ameaça potencial à pessoas ou bens. 

 Enquanto que Nogueira (2002) sugere as seguintes definições: 1) A ameaça ou perigo 

é a possibilidade de ocorrência de um determinado evento perigoso, com capacidade de 

causar algum tipo de dano ou prejuízo a uma população ou seus segmentos (estrutura física, 

sistemas produtivos, etc.); e 2) O risco é definido como a possibilidade de ocorrência de um 

acidente em local e intervalo de tempo específico e com características determinadas 

(localização; dimensões; processos e materiais envolvidos; e trajetória), em função da 

susceptibilidade dos terrenos, tendo como consequências, danos às pessoas, bens e/ou ao 

meio ambiente, em função da vulnerabilidade dos elementos expostos (fragilidade e nível de 

resiliência), podendo ser modificado pelas ações de gerenciamento existentes ou passíveis 

de serem implantadas. 

Reconhecendo a diversidade de definições relacionadas a riscos ambientais, o IUGS 

Working Group – Committee on Risk Assessment (1997) apud Augusto Filho (2001) 

apresentou uma proposta de conceituação objetivando unificar os conceitos, proposta esta 

que foi adotada pelo Grupo de Estudos de Escorregamentos, vinculado à União Internacional 

das Ciências Geológicas (IUGS - International Union of Geological Science) e será utilizada 
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também neste estudo. A tabela 7 apresenta uma síntese dos principais termos e definições 

propostas por este Grupo de Estudo: 

 

TABELA 1 –  
DEFINIÇÃO DOS PRINCIPAIS TERMOS UTILIZADOS NA ANÁLISE DE RISCO AMBIENTAL 

 

Termo Definição 

Risco (risk) 

Uma medida da probabilidade e severidade de um efeito adverso para a saúde, 
propriedade ou ambiente. Risco é geralmente estimado pelo produto entre a 
probabilidade e as consequências. Entretanto a interpretação mais genérica de 
risco envolve a comparação da probabilidade e conseqüências, não utilizando 
o produto matemático entre estes dois termos, para expressar níveis de risco. 

Perigo (hazard) 

Uma condição com potencial para causar uma consequência desagradável. 
Descrições de perigo de escorregamento, particularmente voltadas para o 
zoneamento, deveriam incluir as características dos escorregamentos, tais 
como, os volumes ou áreas dos escorregamentos e a probabilidade de 
ocorrência deles. Também devem existir valores descrevendo as velocidades 
absolutas e relativas dos escorregamentos. Alternativamente, o perigo é a 
probabilidade de um escorregamento particular ocorrer num dado período de 
tempo. 

Elementos sob 
risco (elements at 

risk) 

Significando a população, as edificações e as obras de engenharia, as 
atividades econômicas, os serviços públicos e a infraestrutura na área 
potencialmente afetável pelos escorregamentos. 

Vulnerabilidade 
(vulnerability) 

O grau de perda para um dado elemento ou grupo de elementos dentro de uma 
área afetada por escorregamentos. Ela é expressa em uma escala de 0 (sem 
padrão) a 1 (perda total). Para propriedades, a perda será o valor da edificação, 
para pessoas, ela será a probabilidade de que uma vida seja perdida, em um 
determinado grupo humano que pode ser afetado pelos escorregamentos. 

Análise de risco 
(risk analysis) 

O uso da informação disponível para estimar o risco para indivíduos ou 
populações, propriedades ou o ambiente. A análise de risco, geralmente, 
contém as seguintes etapas: definição do escopo, identificação do perigo, e a 
determinação do risco. 

Estimativa do 
risco (risk 

estimation) 

O processo usado para produzir uma medida do nível de risco das pessoas, 
das propriedades ou do ambiente que está sendo analisado. A estimativa de 
risco envolve as seguintes etapas: análise da frequência do acidente 
considerado, análise das consequências potenciais relacionadas ao acidente e 
a integração entre elas. 

Cálculo de risco 
(risk evaluation) 

O estágio no quais valores e julgamento entra no processo de decisão, 
explicitamente ou implicitamente pela inclusão da consideração da importância 
dos riscos estimados e as consequências sociais, ambientais e econômicas 
associadas, com o objetivo de identificar o leque de alternativas de mitigação 
destes riscos. 

  Fonte: (IUGS, 1997 apud AUGUSTO FILHO, 2001) 

   

3.5. Gerenciamento do Risco 

 

A gestão do risco compreende um sistema que inclui a percepção do perigo de 

acidentes, a análise do risco, a disseminação das informações e o suporte gerencial, como 

instrumento operativo que implementa todas as decisões do sistema. O grau de insegurança 

e de percepção da população é o elemento que normalmente desencadeia o processo e que 

demandará a realização de estudos dos fenômenos e das suas consequências, com vistas à 

análise de risco. Por sua vez, esses resultados subsidiam o diálogo social para a decisão 

gerencial sobre intervir ou não, em cada caso (ALHEIROS et al., 2003a).  
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O gerenciamento de risco é um dos instrumentos de gestão que ganha destaque neste 

momento de intenso debate sobre as alternativas para a crise das cidades, e que também 

deveriam se estender ao campo. Integrado a outras políticas públicas, pode ser de grande 

utilidade para reduzir os níveis atuais de perdas em função de acidentes e de segregação 

socioespacial. É um processo que se inicia quando a sociedade ou parcela desta adquire a 

percepção de que as manifestações aparentes ou efetivas de um certo perigo, existente em 

dado local num determinado momento, podem provocar consequência danosas superiores ao 

admissível por esta comunidade. Destarte o gerenciamento de riscos é fundamental para o 

ordenamento do pleno funcionamento das funções sociais da cidade, hoje marcada pela 

urbanização de risco (NOGUEIRA, 2002). 

Os métodos e técnicas de identificação, avaliação ou análise de riscos servem para 

fundamentar a elaboração de programas de gerenciamento, envolvendo uma série de ações 

de mitigação, adequados a cada situação ou nível de risco. Estas ações de mitigação, também 

são identificadas como medidas de prevenção e controle, ou de naturezas estrutural e não 

estrutural (AUGUSTO FILHO, 2001). 

Para eliminar e/ ou reduzir os riscos instalados, evitar a instalação de novas áreas de 

risco e conviver com os riscos instalados, Cerri (1993) recorre ao emprego de medidas 

estruturais e não estruturais. Medidas estruturais são as que têm por objetivo principal evitar 

a ocorrência ou reduzir a magnitude dos processos, por meio da implantação de obras de 

engenharia. Frequentemente exigem aplicação maciça de capitais, no geral contemplando 

áreas restritas. 

Já as medidas não estruturais, correspondem àquelas de caráter extensivo, 

contemplando grandes áreas. Podem ser de natureza institucional, administrativa ou 

financeira, sendo adotadas espontaneamente ou por força de legislação. Objetivam a 

convivência com os riscos, reduzindo a magnitude dos processos e orientando a população 

afetada. No geral não exigem aplicação maciça de recursos financeiros. E Augusto Filho 

(2001) considera que as medidas não estruturais correspondem a: cartografia de risco 

geológico, atendimentos emergenciais, plano de seguro, planos preventivos de defesa civil, 

disseminação de informações e treinamento. 

Dessa forma, o gerenciamento eficaz dos recursos públicos aplicados na redução dos 

riscos deve compreender um processo de planejamento da implantação das intervenções 

específicas que leve em conta o montante de recursos disponíveis, o nível de risco em cada 

setor, o custo das alternativas de intervenção e os benefícios, em termos de redução de risco, 

possíveis de serem atingidas pela alternativa adotada (CARVALHO e HACHICH, 1997). 

Um gerenciamento eficaz dos riscos ambientais se dá com a implantação de medidas 

de prevenção de riscos. Estas estão relacionadas com obras e serviços, mas também com 

aspectos legais, fiscais, administrativos, financeiros e comunitários que podem controlar ou 

estimular o uso adequado da terra. São associados a programas de desenvolvimento 
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econômico e urbano, de inclusão social, de melhoria da qualidade de vida, de planejamento 

territorial e urbano, de recuperação de áreas degradadas e de participação comunitária 

(NOGUEIRA, 2002).  

Na prevenção de riscos pode-se aplicar uma grande variedade de tipologias de obras 

e intervenções. A definição de uma tipologia de obras em um determinado local deve ser 

adequada aos agentes, causas e mecanismos prováveis, aos materiais envolvidos, à posição 

da área instável em relação à encosta e aos elementos expostos, etc., compatível com os 

recursos técnicos, financeiros e materiais, e coerente com a estratégia de gerenciamento 

adotado (NOGUEIRA, 2002). 

Uma importante ferramenta para a tomada de decisões é a relação custo-benefício. 

Intervir numa situação de risco significa arcar com custos de obras e outros procedimentos de 

segurança, que muitas vezes não se justificam diante do valor dos bens protegidos. Se a 

decisão de não intervier, resultar em perdas que podem extrapolar o custo das intervenções 

exigidas, a decisão torna-se praticamente compulsória (ALHEIROS et al., 2003a). 

A opção pela remoção de moradias em risco, frequentemente advogada pelos meios 

de comunicação, embora pareça “cortar o mal pela raiz”, é sempre polêmica e eivada de 

implicações sociais, políticas e gerenciais e nem sempre é a melhor alternativa do ponto de 

vista ambiental. A ocupação de áreas geotecnicamente impróprias, no Brasil quase sempre é 

resultado da falta de alternativas de habitação para população de baixa renda. Mesmo com 

consciência do perigo, para o morador, muitas vezes, a casa em risco é todo seu patrimônio 

material, e, perdê-la, representa um impacto negativo muito forte sobre sua condição de vida 

(NOGUEIRA, 2002). 

Quando, porém, o nível de risco for elevado, com consequências potenciais que 

podem envolver perda de vidas humanas, e não houver uma medida de prevenção viável 

legal, técnica e economicamente viável, o poder público não pode abrir mão de sua 

responsabilidade frente à segurança dos munícipes e deve remover os moradores, 

definitivamente ou temporariamente, mesmo que para isso seja necessária a requisição de 

suporte de força policial (NOGUEIRA, 2002). 

A retirada temporária da população de determinado local é um tipo de solução 

largamente utilizado pelos sistemas de defesa civil em todo o mundo. Passado o período 

crítico, a população pode retornar às suas casas, caso as condições de segurança permitir. 

Este tipo de solução de acordo com Alheiros et al. (2003b) é considerada a forma de 

intervenção de menor custo operacional, embora exija uma difícil negociação com os 

moradores.  

Cunha (1991) ressalta que o retorno da população removida só deve ocorrer quando 

a situação de risco for eliminada ou suficientemente minimizada para garantir a sua 

segurança. Durante a remoção preventiva de moradores, o poder público deve zelar pela 
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segurança dos bens abandonados em virtude da remoção compulsória contra eventuais 

saques ou furtos. 

Desta forma, o estudo ambiental, com ênfase em inundações e estiagens, se constitui 

num passo indispensável à medida que, atualmente, é cada vez mais necessário conhecer e 

compreender a dinâmica do sistema e as transformações dele decorrentes para subsidiar o 

planejamento nas definições das ações prioritárias a serem tomadas, ou seja, a gestão, 

destinadas a assegurar a qualidade dos recursos hídricos, bem como a conservação da 

biodiversidade. 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Área de estudo 

 

Este projeto de pesquisa selecionou quatro bacias hidrográficas: duas com ocorrências 

periódicas de inundações e duas com registro de estiagens severas ao longo dos últimos 30 

anos. A escolha das bacias hidrográficas em estudo atendeu dois critérios: o primeiro, a 

frequência na ocorrência das inundações e/ou estiagens; e, o segundo critério a constituição 

do comitê (para a região nordeste e sudeste um comitê estadual e um comitê de bacias que 

integram a comitês nacionais de integração). 

Para as áreas com registro de inundações, selecionou-se aa bacia hidrográfica do rio 

Iguape-SP, que tem sua área situada ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Ribeira do Iguape 

e Litoral Sul. Este comitê foi criado em 13/01/96, no contexto do Art. 4º das Disposições 

transitórias da Lei nº 7663/91. O Comitê foi integrado por 23 municípios até dez/2011, quando 

passou para 24 com a inclusão do município de Ibiúna.  

Também selecionamos a bacia hidrográfica rio Muriaé-RJ que está inserida no Comitê 

de Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul (Comitê Baixo Paraíba do Sul). Este foi 

instituído no dia 03 de março de 2009, pelo Decreto Estadual nº 41.720, e atua na Região 

Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul, constituída pelas bacias dos rios Muriaé, Pomba, 

Pirapitinga e pelo curso baixo do rio Paraíba do Sul no Estado do Rio de Janeiro. Cabe 

ressaltar que este comitê integra o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 

do Sul – CEIVAP. 

Para as áreas sujeitas a estiagens severas, selecionou-se a bacia hidrográfica do rio 

Itapicuru-BA que pertence ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapicuru-BA, que foi criado 

pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CONERH, e, posteriormente reorganizado 

pela Lei Estadual nº 8.194, de 21 de janeiro de 2002, alterada pela Lei Estadual nº 8.538, de 

20 de dezembro de 2002 e pela Lei Estadual nº 9.843, de 27 de dezembro de 2005. 
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4.2. Procedimentos metodológicos 

 

Para atender aos objetivos propostos, o projeto de pesquisa foi dividido em sete etapas 

em que cada uma indica o desenvolvimento de certos procedimentos metodológicos, a saber:  

 

4.2.1. Inventário acerca dos geossistemas e dos sistemas antrópicos 

 

Para atender aos objetivos propostos, a primeira etapa será a realização de uma 

revisão bibliográfica sobre a Teoria Geral dos Sistemas e a Teoria dos geossistemas proposta 

por Sochava e outras propostas metodológicas de delimitação de geossistemas. Tal 

levantamento de dados ocorrerá a partir de consultas dos periódicos, relatórios técnicos e 

teses e dissertações disponíveis nas bibliotecas online no Brasil e no exterior. 

Outra etapa será a definição das escalas taxonômicas a serem adotadas. Rodriguez 

et al. (2004) fazem algumas considerações sobre as escalas taxonômicas, que abrangem 

desde uma escala de análise geral até uma muito grande, mais específica e pontual, definida 

em cinco categorias distintas.  

Desse modo, para atender aos objetivos propostos por este trabalho, será necessária 

a construção de um banco de dados cartográfico para a representação dos geossistemas e 

dos sistemas antrópicos. A escala a ser adotada será a 1:250.000. Definida a escala 

taxionômica de trabalho, será delimitada a área de estudo em formato shapefile no software 

Arc GIS 10.3.  

Para delimitar os diferentes geossistemas, inicialmente serão agregados aspetos 

ligados à morfoestrutura, morfoescultura e formas de relevo predominantes associadas aos 

dados morfométricos obtidos a partir de modelos digitais de elevação (MDE). Os dados 

referentes ao substrato serão obtidos a partir dos Mapas Geológicos produzidos pela CPRM 

e pelos órgãos estaduais de pesquisa mineral. As cartas geológicas serão georreferenciadas 

no software Arc GIS 10.3, a partir do qual serão organizados em tabelas: informações sobre 

os ciclos geotectônicos, litologia e estratigrafia, além de aspetos morfoestrururais como a 

ocorrência de dobramentos e falhamentos.  

Os dados geológicos darão suporte na delimitação dos domínios morfoestruturais, e 

foram correlacionados os padrões de idade e o tipo de litologia obtidos a partir dos mapas 

geológicos.  

Os dados morfométricos serão obtidos do acervo disponibilizado pelo projeto Topodata 

do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). São utilizados os dados referentes a altimetria, 

declividade, forma de relevo, relevo sombreado e orientação das vertentes. Todas essas 

variáreis serão organizadas por recorte espacial com o uso do software Arc GIS 10.3. 

A partir da classificação em classes altimétricas, será possível representar, pelo MDE, 

o que denominamos de Mapa Hipsométrico. Como as bacias hidrográficas selecionadas 
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apresentam áreas com uma variação altimétrica que vai de zero a mais de 1000 m, definiram-

se treze classes para melhor representação dos desníveis altimétricos da área: ≤25m; 

25┤50m; 50┤100m; 100┤200m; 200┤300m; 300┤400m; 400┤500m; 500┤600m; 600┤700m; 

700┤800m; 800┤900m; 900┤1000m e ≥1000m. Esse mapa será elaborado a fim de se 

identificarem as áreas com maior desnível altimétrico e as áreas de topos e nascentes.  

O mapa de classes de declividade será organizado de forma que se destaca as 

planícies de inundação e as áreas de topo de morro. As classes definidas para representação 

serão: ≤2; 2┤5%; 5┤12%; 12┤25% e ≥25%. Este mapa será de fundamental importância para 

os estudos vinculados ao planejamento do uso e ocupação das terras e que também constitui 

um documento cartográfico que, quando adicionado a outros mapas temáticos, pode 

identificar áreas com susceptibilidade a inundação e movimentos de massa. 

Outra etapa será a organização do “Shaded Relief” (relevo sombreado), a orientação 

das vertentes e as formas do terreno. Todas essas imagens serão organizadas por área de 

estudo com uso do software Arc GIS 10.3. 

Para delimitar os aspectos morfoestruturais, realizar-se-á um primeiro passo por meio 

da classificação automática por máxima verosimilhança do mapa hipsométrico. 

A organização do mapa geomorfológico será elaborada com o uso do software Arc 

GIS 10.3, seguindo os seguintes passos: 

 

 Para a delimitação dos domínios morfoestruturais, será necessário que, ao 

utilizar o software Arc GIS 10.3, na guia Layers, selecione-se apenas o shape referente às 

Unidades Morfoestruturais. Será criado para cada unidade morfoestrutural um arquivo 

shapefile individualizado que, em cada bacia hidrográfica em estudo dará origem a arquivos 

que serão denominados conforme a morfoestrutura correspondente, que facilitarão a 

interpretação dos dados morfométricos por domínio morfoestrutural; 

 Depois, cada arquivo referente as unidades morfoestruturais servirão de 

máscara para a extração do modelo digital de terreno as informações referentes à altimetria, 

ao relevo sombreado, a reclassificação do MDE e à declividade para cada domínio 

morfoestrutural;  

 Individualizadas as imagens de cada morfoestrutura, partiremos para a 

identificação das unidades morfoesculturais, que, segundo Ross (2005), são geradas pela 

ação climática no decorrer do tempo geológico e possuem dimensões e idade inferiores às 

das unidades morfoestruturais. Para a identificação das morfoesculturas, teremos como 

referência a diferenciação de sombra e rugosidade representadas pela imagem sombreada, 

correlacionando-as com os diferentes patamares altimétricos, ou seja, a partir das curvas de 

nível. Nesse procedimento será necessário a utilização da interpretação visual, considerando 

que algumas feições estruturais, por si mesmas, já constituem unidades esculturais. Outra 

forma de identificação das morfoesculturas será a utilização de perfis topográficos, 
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importantes por representarem um corte transversal da superfície demonstrando os diferentes 

padrões altimétricos ao cortar várias unidades de relevo; 

 Para delimitar as unidades morfoesculturais, será necessário sobrepor as 

curvas de nível à imagem sombreada, possibilitando a identificação das diferenciações de 

sombra e rugosidade, bem como a associação das mesmas com curvas de nível que possam 

limitar essas diferenciações. 

 

Para confirmar as feições predominantes, realizar-se-á interpretação visual de 

imagens de satélite RapidEye, cedidas pelo Ministério do Meio Ambiente para fins de 

pesquisa. Outros dados que serão utilizados para a delimitação dos Geossistemas serão os 

aspectos climáticos, cobertura vegetal natural e classes de solos. 

Os mapas referentes à cobertura vegetal natural e as características climáticas, como 

temperatura média anual e sazonal e pluviosidade, serão obtidos nos órgãos ambientais dos 

estados.  

Por fim, será elaborado para cada área de estudo o Mapa de Geossistemas com o uso 

do software Arc GIS 10.3, no que se refere ao cruzamento das variáveis para elaboração do 

mapa final sistemas naturais (Geossistemas). 

No que se refere à legenda dos mapas de geossistemas, Sochava (1975) afirma que 

a maioria dos mapas de Geossistemas não são muito informativos e não tiram vantagem de 

todas as potencialidades gráficas. Algumas melhorias são claramente necessárias para 

aumentar a importância do método cartográfico no estudo dos Geossistemas. Mostrando 

simplesmente os limites dos Geossistemas em diferentes classes (frequentemente geócoros, 

mas, até certa medida, também geômeros) não podem ser considerados como um produto 

cartográfico final mesmo se os mapas se diferenciem entre limites bem definidos e não tão 

bem estabelecidos. Tal mapa é mais apropriado para servir como um “pano de fundo” para 

mostrar as ligações sistémicas, particularmente para os componentes críticos dos complexos 

mapeados. 

Pelo exposto, um grande desafio deste trabalho será a construção uma legenda que 

possibilitasse apresentar tais ligações sistémicas entre os seus componentes como propõe 

Sochava (1975). 

Para fins de representação neste trabalho, a espacialização dos geossistemas 

partiram dos compartimentos de relevo, seguindo a sugestão de Ross (2005, p. 12) “o 

entendimento do relevo passa, portanto pela compreensão de uma coisa maior que é a 

paisagem como um todo”. 

Outro componente importante nesta etapa da pesquisa serão os Sistemas Antrópicos. 

Este mapa apresentará a espacialização dos Sistemas Antrópicos delimitados a partir da 

realização de trabalhos de campo e do mapeamento do uso e ocupação das terras. Para o 

mapeamento do uso e ocupação das terras utilizar-se-á o sensor Landsat 8 disponível, de 
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forma gratuita, na Plataforma do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE) para a totalidade das 

bacias hidrográficas em estudo, e para as áreas suheitas a inundações serão utilizadas as 

imagens RapidEye. As imagens serão processadas no software Spring versão 5.2.6 

(SANTOS, 2010). A finalidade do processamento digital de imagens será fornecer um 

conjunto de softwares que permita a identificação e a extração das informações contidas nas 

imagens, para posterior interpretação. Os sistemas computacionais são utilizados para as 

atividades interativas de análise e manipulação das imagens originais. O resultado desse 

processo será a produção de outras imagens derivadas, ressaltando informações específicas 

obtidas a partir das imagens brutas. 

Para o mapeamento de uso e ocupação das terras será necessário cumprir as 

seguintes etapas: Delimitação e exclusão de áreas, Aumento de contraste, Processo de 

Segmentação, e Classificação por regiões Battacharya. O processo de classificação aqui 

utilizado para caracterizar o uso e ocupação das terras será apoiado em trabalhos de campo. 

A classificação digital será determinada a partir das classes definidas: (1) Mata Ciliar que é 

um tipo de cobertura vegetal nativa, localizada nas margens de rios, igarapés, lagos, 

nascentes e represas. O nome “mata ciliar” deriva do fato de serem muito importantes para a 

proteção de rios e lagos. As matas ciliares também são conhecidas como mata de galeria, 

vegetação ribeirinha ou vegetação ripária; (2) Mata Secundária (florestas secundárias) é 

aquela que resulta de um processo natural de regeneração da vegetação, em áreas onde, no 

passado, houve corte raso da floresta primária. Nesses casos, quase sempre as terras foram 

temporariamente exploradas para a agricultura ou pastagem e a floresta ressurge, 

espontaneamente, após o abandono destas atividades; (3) a Pastagem é utilizada para a 

alimentação do gado e, por extensão, o terreno onde o gado é deixado para se alimentar; (4) 

a Cultura está associada à atividade canavieira e à agricultura de subsistência; e (5) a Área 

Urbana corresponde a núcleos urbanos do primeiro distrito das áreas de estudo. 

Agruparam-se os diferentes tipos de uso e ocupação das terras sistemas antrópicos 

diferentes: sistemas de remanescentes de cobertura vegetal natural; sistemas agrícolas, 

sistemas pastoris e sistemas urbanos. 

Para subsidiar as discussões dos sistemas antrópicos, também serão gerados os 

mapas de níveis de ocupação através da articulação de informações referentes ao grau de 

ocupação, obtidos no software Arc Gis 10.3, a partir da definição da densidade demográfica, 

com base dos dados do Censo Demográfico realizada em 2010 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), espacializadas em regiões censitárias, e no tipo de ocupação, 

baseados no perfil da população e em trabalhos de campo que percorrerão todas as área em 

estudo. Cabe ressaltar que, primeiro, se calculará a densidade demográfica considerando a 

totalidade da área da região censitária, uma vez que, algumas regiões censitárias, 

extrapolarão o limite das bacias hidrográficas em estudo (AMORIM, 2011). 
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4.2.2. Pesquisa documental nos planos de bacias hidrográficas no que tange aos episódios 

de inundações e/ou estiagens 

 

Outra etapa desta pesquisa será a consulta dos Planos de Bacia Hidrográfica e os 

Relatórios de Situação dos seguintes comitês:  

 

 Comitê de Bacia hidrográfica do Ribeira do Iguape e Litoral Sul (estado de São 

Paulo); 

 Comitê de Bacia hidrográfica do baixo Paraíba do Sul (estado do Rio de 

Janeiro); 

 Comitê de Bacia hidrográfica do Rio Itapicuru (estado da Bahia). 

 

O objetivo desta consulta verificar que ações são indicadas nos respectivos 

documentos no que tange as inundações e/ou estiagens. Todas as ações propostas nos 

planos de bacias hidrográficas serão sistematizadas em quadros. A proposta é identificar 

como comitês de bacias hidrográficas prevêm ações estruturais e não estruturais na 

mitigação/resolução do problema. 

O cumprimento das metas propostas pelos planos de bacias serão investigados a 

partir da consulta dos relatórios de situação. Esta consulta será fundamental para identificar 

que fatores limitaram e/ou não permitiram o cumprimento dos programas e metas 

relacionados aos problemas relacionados a inundações e/ou estiagens. 

Outra instância a ser investigada é como a assistência técnica é dada a cada comitê, 

seja por suas agências de água ou secretaria-executiva ou pelos órgãos federais e estaduais. 

Esta etapa da pesquisa será realizada a partir de entrevistas com o Presidente e/ou vice-

presidente de cada comitê e pelos responsáveis pelas agências de água ou secretaria-

executiva. 

  

4.2.3. Caracterização das áreas sujeitas à inundações e/ou estiagens 

 

A etapa de trabalho de campo, para além de dar suporte na construção dos mapas 

temáticos, também tornará possível a identificação de elementos naturais e sociais que 

evidenciam o risco a inundação e/ou estiagens e a sua amplitude. Durante os trabalhos de 

campo serão observados os elementos naturais e antrópicos da paisagem. No que se refere 

aos aspectos naturais, serão observados o modelado da área, anteriormente analisado na 

etapa de gabinete a partir do Modelo Digital de Elevação (MDE), no qual se demarcaram as 

áreas de inundação. No que se refere aos elementos antrópicos da paisagem, serão 
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registradas as marcas deixadas pelas ocorrências das inundações, o tipo de uso e as 

características das edificações situadas nas áreas sujeitas a inundações. 

Para caracterizar os episódios de inundações da área em estudo, serão utilizadas 

diversas fontes de dados coletados in loco e/ou em instituições públicas, como Defesa Civil, 

Banco de Dados das secretarias de meio ambiente dos estados, consulta a sistemas de alerta 

(no caso da sua existência). 

Também serão consultados os bancos de dados digital do Sistema Integrado de 

Informações sobre Desastres que informa os episódios notificados pelas Defesas Civis 

municipais. Outra fonte de dados é o acesso ao banco de dados do Banco de Dados de 

Desastres Naturais do Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet) da Faculdade de Ciências 

da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). 

Outro dado inventariado refere-se à série histórica de precipitação disponível no 

módulo Hidroweb da Agência Nacional das Águas (ANA), de onde será possível retirar os 

dados de precipitação acumuladas. Buscar-se-á trabalhar com as estações pluviométricas 

que apresentem pelo menos uma série histórica de 30 anos. Os dados serão tratados 

estatisticamente para correção de falhas, a partir do software livre R. 

No caso dos episódios de inundações, serão organizadas tabelas com dada de 

ocorrência, tipo de inundação, precipitação acumulada e as principais consequências para as 

áreas atingidas. 

No que se refere as estiagens, estas serão consideradas comparando o regime médio 

de chuvas aos períodos com ausência de chuvas. Um dos principais impactos diretos das 

estiagens afeta a produção agrícola. Buscar-se-á verificar a produção agrícola municipal para 

averiguar impactos na produção agropecuária. Tais dados serão obtidos no sistema SIDRA 

do IBGE e organizados por ano para todos os municípios que estão situados nas bacias 

hidrográficas em estudo. 

 

4.2.4. Perfil da população exposta ao risco e vulnerabilidade social 

 

A vulnerabilidade social será fundamentada no Índice Paulista de Vulnerabilidade 

Social (IPVS). Este se apoia conceitualmente em duas conjecturas, sendo a primeira a 

verificação de que as várias dimensões da pobreza devem ser analisadas em um 

levantamento sobre vulnerabilidade social. Nesse sentido, o IPVS operacionaliza o conceito 

de vulnerabilidade social proposto por Katzman (1999) de que a vulnerabilidade de um 

indivíduo, família ou grupo social refere-se a sua maior ou menor capacidade de controlar as 

forças que afetam seu bem-estar, isto é, a posse de controles de ativos que constituem 

recursos requeridos para o aproveitamento das oportunidades propiciadas pelo Estado, 

mercado e sociedade. Desse modo, a vulnerabilidade à pobreza não se limita a considerar a 

privação de renda, mas também a composição familiar, as condições de saúde e o acesso 
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aos serviços médicos, o acesso e a qualidade do sistema educacional, a possibilidade de 

obter trabalho com qualidade e remuneração adequadas, a existência de garantias legais e 

políticas, etc. (ESTADO DE SÃO PAULO, 2013). 

A segunda conjectura em que se apoia o IPVS é a entendimento de que a segregação 

espacial é um fenômeno presente nas cidades e que contribui decisivamente para a 

permanência dos padrões de desigualdade social. A diferenciação entre áreas intraurbanas, 

em termos de infraestrutura, segurança, disponibilidade de espaços públicos, entre outros, 

influencia os níveis de bem-estar de pessoas e famílias. A exposição aos ambientes 

segregados estaria associada a processos de difusão de comportamentos, com tendência de 

aumentar a probabilidade de que uma pessoa apresente determinados comportamentos, ou 

ainda a processos de socialização em que determinados valores, metas e expectativas são 

transmitidos e influenciam as trajetórias individuais. Em sua forma extrema, a segregação 

residencial cria “guetos” de famílias pobres ou que comungam de determinadas 

características que as tornam vulneráveis à pobreza e, no outro extremo, produz as áreas que 

concentram as parcelas da população com altíssimos níveis de riqueza (ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2013). 

Para cada bacia hidrográfica em estudo será calculada a Vulnerabilidade Social, 

baseado em metodologia proposta por Estado de São Paulo (2013). Serão levantadas por 

setor censitário dados referentes a domicílios, renda familiar, sexo e idade e acesso a 

infraestrutura, para propor a definição de sete níveis de vulnerabilidade social, conforme a 

Figura 01: 
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FIGURA 01 –  

GRUPOS DO IPVS 2010 POR SETORES CENSITÁRIOS 

 

  

 Fonte: Fundação Seade. Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS. 

 

Metodologicamente, o IPVS é estimado com base nas informações disponíveis em 

nível de setor censitário no Censo Demográfico de 2010, e, dessa forma, pode ser aplicada 

não apenas para os municípios paulistas, como também para os municípios do Rio de Janeiro 

e Bahia previstos na área de estudo deste trabalho. Operacionalmente, trata-se da aplicação 

de um modelo de análise fatorial que estima as dimensões socioeconômica e demográfica em 

dois indicadores sintéticos. As variáveis utilizadas para cada uma das dimensões estão 

descritas no quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

QUADRO 02 –  
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VARIÁVEIS E CRITÉRIOS A SEREM ADOTADOS NA DETERMINAÇÃO DO IPVS 
 

Socioeconômica Demográfica 

renda domiciliar per capita % de pessoas responsáveis de 10 a 29 anos 

rendimento médio da mulher responsável pelo 
domicílio 

% de mulheres responsáveis de 10 a 29 anos 

% de domicílios com renda domiciliar per 
capita até 1/2 SM 

idade média das pessoas responsáveis 

% de domicílios com renda domiciliar per 
capita até 1/4 SM 

% de crianças de 0 a 5 anos de idade 

% de pessoas responsáveis pelo domicílio 
alfabetizadas 

 

 

Adaptações no método IPVS poderão ser propostas no escopo deste projeto 

considerando que a mensuração da vulnerabilidade social a desastres naturais pode ainda 

considerar três componentes: fragilidade ou exposição; suscetibilidade; e falta de resiliência 

(CARDONA, 2004). Fragilidade ou exposição é a componente física e ambiental da 

vulnerabilidade a desastres e é mensurada pelo nível de exposição de um grupo populacional 

a um fenômeno perigoso, seja pela sua localização relativa ou pela proximidade com as áreas 

de risco. Suscetibilidade, por sua vez, são componentes socioeconômicas e demográficas 

associadas à predisposição de um grupo populacional em relação aos prováveis danos de um 

evento de risco e pode ser consequência da segregação social e da fragilidade econômica 

desse grupo. Por fim, a falta de resiliência é a componente comunitária e política que se 

relaciona com a capacidade do grupo, que experimenta um evento de risco, reagir 

imediatamente após o evento e voltar a um estilo de vida aceitável, similar ao anterior 

(BRAGA; OLIVEIRA; GIVISIEZ, 2006, p.82). 

A operacionalização dos três conceitos teóricos sugeridos por Cardona (2004) é 

complexa e esbarra na ausência de dados que os contemplem. Mas, o conceito de 

Suscetibilidade, pode ser abordado por indicadores de Vulnerabilidade Social, a exemplo do 

IPVS. 

 

4.2.5. Determinação da vulnerabilidade ambiental 

 

A vulnerabilidade ambiental será determinada a partir da adaptação da proposta 

metodológica indicada por Nascimento e Dominguez (2009). A base de dados a ser utilizada 

será a mesma que será adquirida para a delimitação dos geossistemas e os sistemas 

antrópicos (mapa de uso e ocupação das terras; geologia – litologia; e declividade (classes). 

As variáveis serão convertidas do formato vetorial para o formato raster. O Índice de 

Vulnerabilidade será calculado pela soma (operações algébricas), dos valores atribuídos a 

cada classe de um determinado tema (raster), considerando o grau de sensibilidade de cada 

atributo selecionado, pelos seus respectivos pesos, utilizando a ferramenta map calculator do 

software Arc GIS 10.3, módulo Spatial Analyst.  
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Para a determinação das classes de vulnerabilidade serão atribuídos valores 

empíricos de “1” a “5”, considerando o grau de sensibilidade de cada unidade para o atributo 

selecionado. Os critérios qualitativos adotados neste trabalho serão adaptados de Tagliani 

(2002 apud Nascimento e Dominguez (2009) e serão apresentados no Quadro 03. 

 

QUADRO 03 – 
VARIÁVEIS E CRITÉRIOS A SEREM ADOTADOS 

 

Variáveis Critérios 

Geologia Tempo geológico e fragilidade 

Declividade Variação de declividade 

Vegetação/Uso e ocupação das terras Proteção da paisagem e biodiversidade da 
biota 

Fonte: Nascimento e Dominguez (2009). 

 

A partir dos mapas de vulnerabilidade ambiental de cada tema será produzido o mapa 

de vulnerabilidade ambiental final para cada bacia hidrográfica em estudo. Estes mapas 

representarão a vulnerabilidade ambiental em 5 classes (1 a 5), designadas em: baixa, baixa 

a média, média, alta e muito alta.  

 

4.2.6. Interlocução entre os Comitês de bacias hidrográficas, defesa civil e unidades de 

conservação no que tange a ações e políticas públicas para mitigação das inundações e/ou 

estiagens 

 

Serão realizadas entrevistas em três âmbitos, a saber: com os gestores de cada 

Comitê de bacia hidrográfica e os responsáveis pela Defesa Civil e das unidades de 

conservação situadas em cada uma das bacias hidrográficas em estudo. Para cada um 

desses órgãos e âmbitos há um parâmetro que orientará as entrevistas, sendo: 

 

 Comitê de bacia hidrográfica: realizar entrevistas com os representantes 

políticos, representantes dos usuários e representantes da sociedade civil. Com isso, 

pretende-se investigar de que forma o comitê vai tratar as questões ligadas as inundações e 

estiagens no plano de bacias; 

 Defesa civil: realizar entrevistas com os responsáveis ou gestores locais. Com 

isso, pretende-se investigar se há interlocução entre as ações do comitê entre o comitê, a 

defesa civil e a população; 

 Unidades de conservação: realizar entrevistas com os diretores. Com isso, 

como o conselho das unidades da conversação é consultivo e o comitê é deliberativo, 

pretende-se verificar se há conflito em relação a conservação da água e do solo;  
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Considerando os três órgãos e âmbitos, indica-se que serão realizadas em torno de 

24 entrevistas. Além dos parâmetros específicos há aqueles gerais que se pretende, com a 

realização de entrevistas semiestruturadas, identificar e investigar a interlocução entre os três 

diferentes órgãos e as metas e ações referentes a mitigação dos efeitos das inundações e/ou 

estiagens, que são: 

 

 Como se dá a constituição dos colegiados e/ou das equipes de cada órgão; 

 Se existiu alguma consulta e/ou interlocução na proposição dos programas e 

metas propostas pelos comitês de bacias hidrográficas relacionadas as inundações e/ou 

estiagens e as unidades de conservação e defesa civil da área em estudo; 

 Existência de conflitos para o cumprimento dos programas e metas; 

 Presença de conflitos para execução de políticas públicas; 

 

A proposta é que análise das entrevistas ocorram das seguintes formas: 

 

 Desenvolver uma análise matricial com as informações obtidas para 

comparação de cada órgão em suas diferentes bacias e localidades; 

 Será considerado como ocorre a articulação entre os três órgãos por bacia 

hidrográfica; 

 Ocorrerá a análise em cada instituição, afim de compreender como cada órgão 

atua em áreas diferentes, assim, buscando encontrar similaridades e divergências em suas 

ações; 

 

5. RESULTADOS ESPERADOS DA PROPOSTA 

 

O trabalho ora proposto para deverá atingir os seguintes resultados: 

 

1. Estabelecimento da análise integrada das unidades geoambientais e 

antrópicas para cada bacia hidrográfica em estudo;  

2. Criação de um banco de dados com informações referente aos episódios de 

inundações e/ou estiagens, inventário dos dados pluviométricos do período analisado, e 

consequências materiais e de vida para cada bacia hidrográfica em estudo; 

3. Definição do perfil da população exposta ao risco a inundações e/ou estiagens; 

4. Caracterização do uso e ocupação das terras das áreas sujeitas inundações 

e/ou estiagens; 

5. Elaboração de mapeamento temático; 

6. Elaboração dos mapas de vulnerabilidade ambiental e social para cada uma 
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das áreas analisadas; 

7. Identificar as similaridades e divergências no que tangem as metas e 

programas propostos pelos Comitês de Bacias Hidrográficas em seus respectivos Planos de 

Bacias Hidrográficas e as interlocuções com as Unidades de Conservação e a Defesa Civil 

no que se refere as inundações e as estiagens. 

8. Divulgação dos resultados junto à comunidade científica em Seminários, 

Congressos, Simpósios e Revistas Técnicas Especializadas. 

 

5.1. Impactos econômicos e sociais esperados para as bacias hidrográficas inseridas 

na proposta 

 

As bacias hidrográficas, em especial as áreas situadas no médio e baixo curso dos 

rios correspondem reconhecidamente em áreas de suporte de ecossistemas que apresentam 

importante fragilidade na permanência e sustentabilidade de sua dinâmica natural.  

Desde longa data, a intervenção antrópica materializada no uso indiscriminado das 

áreas ribeirinhas tem resultados em níveis diversos de desequilíbrio no funcionamento dos 

sistemas ambientais, comprometendo por completo a permanência da sua estabilidade, tendo 

enquanto resultado níveis diversos de impactos representados por quadros catastróficos que 

inadvertidamente representam em perdas materiais e de vida. 

Embora as regiões em que estão inseridas as bacias hidrográficas em estudo 

caracterizem-se enquanto áreas que desde o período colonial foram povoadas e hoje, 

apresentam-se politicamente constituídas por pequenos municípios. Os impactos 

relacionados as inundações e a longos períodos de estiagens alteram drasticamente o modo 

de vida da população, impactam as atividades econômicas além de que, a ocorrência 

frequente destes fenômenos faz com que aconteça uma intensificação nos impactos 

decorrentes da (re)produção do uso do espaço de forma a desconsiderar o equilíbrio de 

funcionamento dos sistemas que regem a organização dos processos ambientais das áreas 

em questão. Tais usos se consolidam preferencialmente na construção do espaço urbano, em 

atividades ligadas à pecuária e produção agrícola que sofrem impactos relacionados às 

inundações que atingem a região nos períodos de maior pluviosidade. 

Sendo assim, acredita-se que investigar como os Comitês de Bacias Hidrográficas, 

uma das instâncias de gestão de bacias hidrográficas propostas pela Lei 9.433/1997 podem 

através das suas atribuições deliberativas, propositivas e consultivas atuar na mitigação dos 

efeitos das estiagens e das inundações, que podem colaborar na gestão eficiente dos 

recursos hídricos, no que tange a manutenção da sua qualidade e quantidade. 

A determinação da Vulnerabilidade Ambiental e Social podem vir a apontar as 

fragilidades naturais e os atores socioeconômicos que norteiam o mecanismo de uso desses 

espaços, contribuindo de maneira efetiva para planos de ordenamento de uso territorial que 
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venham minimizar situações futuras de impactos, a partir da produção de material cartográfico 

e texto técnico-científico direcionado ao planejamento. 

Para que o projeto possa atingir tais objetivos há necessidade de apoio financeiro para 

a aquisição de equipamentos para a produção cartográfica, coleta de material em campo, 

inventário dos dados climáticos, o inventário dos episódios de inundações e dos períodos de 

estiagem, que serão posteriormente disponibilizadas as câmaras técnicas dos Comitês de 

bacias Hidrográficas e a Defesa Civil. Tais materiais servirão de suporte para a produção de 

documentação síntese e subsidiarão as diversas etapas do trabalho. O apoio aos trabalhos 

de campo com o custeio de diárias permitirá a busca de informação através de entrevistas, 

além da identificação, mapeamento e controle de dados de campo.  

A efetiva integração de pesquisadores com a inserção de alunos da graduação e 

alunos de pós-graduação no âmbito da pesquisa vem consolidar um dos principais objetivos 

apontados nos trabalhos acadêmicos dessa natureza. 

Tendo em vista o exposto, consideramos que o presente projeto de pesquisa, irá 

contribuir de forma efetiva na produção de material de uso público, fato que poderá auxiliar 

nos planos de uso e ocupação das áreas de estudo, minimizando situações de impacto.  

 

6. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Propomos a duração de 24 meses para a realização deste projeto se contemplado seu 

fomento junto a FAPESP. Assim, apresentamos o cronograma integral referente as atividades 

a serem desenvolvidas no decorrer do projeto, como segue: 

 

QUADRO 5 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Atividades 
Bimestres 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Revisão Bibliográfica             

2. Inventário Cartográfico             

3. Mapeamento de uso e ocupação das 
terras 

            

4. Elaboração de Cartas Temáticas e 
delimitação dos geossistemas e dos 

sistemas antrópicos 
            

5. Inventário dos dados pluviométricos e 
organização dos bancos de dados 

referentes aos episódios de inundação 
e/ou duração das estiagens 

            

6. Inventário dos aspectos 
socioeconômicos e definição do perfil da 

população exposta ao risco 
            

7. Entrevistas nos comitês de bacias 
hidrográficas, sede das unidades de 

conservação e nas defesas civis 
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8. Elaboração do mapeamento de 
vulnerabilidade ambiental e social 

            

9. Divulgação dos resultados             

10. Elaboração do Relatório Científico 
Parcial 

            

11. Elaboração do Relatório Científico 
Final 

            

 

 

7. EQUIPE EXECUTORA DA PROPOSTA 

 

Para a execução do projeto de pesquisa indicamos pesquisadores associados e 

aqueles de apoio técnico, sendo:  

 
 

QUADRO 6 –  
PESQUISADORES DA EQUIPE EXECUTORA  

 

Pesquisadores Formação 

 
Vínculo 

institucional 
 

Área de atuação na 
pesquisa 

Vínculo 

Raul Reis Amorim 

Graduação em Geografia 
(UESC) 

Mestrado em Geografia 
(UNICAMP) 

Doutorado em Geografia 
(UNICAMP) 

 
Professor Doutor – 
Departamento de 

Geografia - 
Universidade 
Estadual de 
Campinas 

(UNICAMP) 
 

Análise, Planejamento e 
Gestão de Bacias 
Hidrográficas com 

ênfase aos fenômenos 
de inundações e 

estiagens; 
Geotecnologias. 

Coordenador 

 
Antônio Henrique 

Bernardes 

 
Graduação em Geografia 

(UNESP-Presidente 
Prudente) 

e Doutorado em 
Geografia (UNESP-

Presidente Prudente) 
 

 
Professor Adjunto 2 
– Departamento de 

Geografia – 
Universidade 

Federal Fluminense 
(UFF) 

 
Metodologia de pesquisa 

em Geografia; 
Procedimentos 

metodológicos com 
ênfase na aplicação, 

organização e 
sistematização de dados 

das entrevistas 
 

Pesquisador 
associado 

Carmen Ferreira 

Graduação em Geografia 
(Universidade do Porto), 
Mestrado em Geografia 

(Universidade de 
Coimbra) e Doutorado em 
Geografia (Universidade 

do Porto) 

Professora Doutora 
– Departamento de 

Geografia – 
Universidade do 

Porto (UP) 

Discussão teórico-
metodológica no que 

tange a riscos 
ambientais; Análise e 
correlação dos dados 

Pesquisadora 
Associada 

Elzira Lúcia de Oliveira 
 

 
Graduação em Ciências 

Econômicas (UFMG) 
Mestrado em Demografia 

(UFMG) 
Doutorado em Demografia 

(UFMG) 
 

Professora Adjunta 4 
– Departamento de 

Geografia – 
Universidade 

Federal Fluminense 
(UFF) 

Demografia e Estudos 
populacionais; 

Aspectos 
Socioeconômicos e 
Desenvolvimento 

Regional; 
Vulnerabilidade Social 

Pesquisador 
associado 

Ednice de Oliveira 
Fontes 

Graduação em Geografia 
(UFBA); Mestrado em 

Geografia (UFBA); 
Doutorado em Geografia 

(UFS) 

Professora Plena da 
Universidade 

Estadual de Santa 
Cruz (UESC) 

Geomorfologia; Riscos 
Ambientais. 

Geoprocessamento 

Pesquisador 
Associado 

Gustavo Barreto 
Franco 

 
Graduação em Geografia 

(UESC); Mestrado em 
Meio Ambiente e 
Desenvolvimento 
Regional (UESC); 

Doutorado em Engenharia 

Professor Doutor – 
Departamento de 

Ciências Humanas – 
Universidade do 

Estado da Bahia – 
Campus IV 
(Jacobina) 

Mapeamento geotécnico 
de risco; Vulnerabilidade 

ambiental; 
Geotecnologias e 

cartografia temática 

Pesquisador 
associado 
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Civil (Geotecnia) – na 
Universidade Federal de 

Viçosa (UFV) 
 

Gustavo Henrique 
Naves Givisiez 

 

 
Graduação em Arquitetura 

e Urbanismo (UFMG) 
Especialização em 
Geoprocessamento 

(UFMG) 
Doutorado em Demografia 

(UFMG) 
 

 
Professor Adjunto 4 
– Departamento de 

Geografia – 
Universidade 

Federal Fluminense 
(UFF) 

Planejamento Territorial 
e Demografia 

Moradias e questões 
demográficas; 

Vulnerabilidade Social. 

Pesquisador 
associado 

Vinicius de Amorim 
Silva 

 
Graduação em Geografia 

(UESC) 
Mestrado em 

Desenvolvimento 
Regional e Meio Ambiente 

(UESC) 
Doutorado em Geografia 

(UNICAMP) 
 

Professor Adjunto 2 
– Universidade 

Federal do Sul da 
Bahia 

Mapeamento Temático 
de aspectos naturais e 

socioeconômicos; 
Geomorfologia Fluvial 

Pesquisador 
associado 

Cláudio Henrique Reis 

 
Graduação em Geografia 

(UFF) 
Mestrado em 

Sensoriamento Remoto 
(INPE) 

Doutorado em Geografia 
(UFRJ) 

 

Professor Adjunto 4 
– Departamento de 

Geografia – 
Universidade 

Federal Fluminense 

Sensoriamento Remoto 
Mapeamento de uso e 
ocupação das Terras 

Apoio técnico 

Paulo César D’Ávila 
Fernandes 

 
Graduação em Geologia 

(UFRGS); 
Mestrado em Geoquímica 
e Meio Ambiente (UFBA); 

Doutorado em 
Geociências (UFRGS) – 

em andamento 
 

Professor Assistente 
– Departamento de 

Ciências Humanas – 
Universidade do 

Estado da Bahia – 
Campus IV 
(Jacobina) 

Mapeamento Geológico; 
Vulnerabilidade 

Ambiental e Análise, 
Planejamento e Gestão 
de Bacias Hidrográficas. 

Apoio técnico 

Liliane Matos Góes 

 
Graduação em Geografia 

(UESC) 
Mestrado em Geografia 

(UNICAMP) 
Doutorado em Geografia 

(UNICAMP) – em 
andamento 

 

Aluna de doutorado 
do Programa de 

Pós-Graduação em 
Geografia da 

UNICAMP 

Vulnerabilidade 
ambiental; 

Geotecnologias e 
cartografia temática 

Apoio técnico 

Sirius Oliveira Souza 

 
Graduação em Geografia 

Faculdade Pitágoras; 
Mestrado em Geografia 

(UFES) 
Doutorado em Geografia 

(UNICAMP) – em 
andamento 

 

Aluno de doutorado 
do Programa de 

Pós-Graduação em 
Geografia da 

UNICAMP 

Vulnerabilidade 
ambiental; 

Geotecnologias e 
cartografia temática 

Apoio técnico 

Reginaldo Firmo 
Junior 

Graduação em Geografia. 
Mestrado (em andamento) 

em Geografia (UFF) 

Aluno de Mestrado 
do Programa de 

Pós-Graduação em 
Geografia (UFF) – 

orientado pelo 
coordenador do 

projeto 

Cartografia Temática Apoio técnico 

Yago Verling da Silva 
Graduação (em 

andamento) em Geografia 
- UFF 

Aluno de Graduação 
em Geografia (UFF) 

– orientado pelo 
coordenador do 

projeto 

Inundações e aspectos 
socioeconômicos 

Apoio técnico 
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8. ORÇAMENTO, JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS E ETAPA DE 

UTILIZAÇÃO 

 

A proposta tem como objetivo montar uma infraestrutura para a implantação do Núcleo 

de Análise, Planejamento e Gestão de Bacias Hidrográficas do Departamento de Geografia 

da UNICAMP. Este núcleo tem como proposta realizar estudos voltados a análise, 

planejamento e gestão de bacias hidrográficas em diferentes regiões brasileiras dando ênfase 

em áreas sujeitas a inundações e/ou estiagens. As pesquisas terão como objetivo determinar 

a vulnerabilidade ambiental e social a estes fenômenos, bem como os Comitês de Bacias 

Hidrográficas e/ou outros mecanismos de gestão dos recursos hídricos propõem em seus 

planos de bacias a mitigação destes fenômenos que afetam a dinâmica da bacia, a população 

e as atividades econômicas ali situadas. 

Para a implantação deste núcleo de pesquisa que busca integrar não só docentes da 

UNICAMP, mas docentes de outras instituições de ensino superior do Brasil será necessário 

a aquisição de equipamentos para execução da pesquisa, e que integração ao patrimônio da 

UNICAMP atrelados ao Núcleo de pesquisa proposto. 

Serão solicitados equipamentos que darão suporte à etapa de produção cartográfica, 

como licença de softwares para processamento de imagens de satélite de alta resolução 

espectral, equipamentos e materiais de consumo para a impressão dos mapas. 

Em resumo, apresenta-se no quadro abaixo por grupos de equipamentos e etapas a 

serem utilizadas na proposta e sua respectiva justificativa. Também se relaciona os custos 

com transporte e diárias para a execução da pesquisa. Reitera-se que a lista detalhada dos 

materiais preteridos está no anexo do projeto. 

 

QUADRO 8 – ORÇAMENTO, ETAPAS E JUSTIFICATIVA 

 

Etapa Justificativa 

Gravador de áudio digital Equipamento importante para gravar as entrevistas 

Notebook 
Será utilizado para a calibração dos mapas temáticos em 

trabalho de campo. 

Diárias 

É necessário para realizar o mapeamento do uso e ocupação 
das terras, calibrar o mapeamento temático e os mapas de 
vulnerabilidade social e ambiental, além da realização das 

entrevistas 

Custos Gerais 
É necessário que tenhamos custos com combustível, locação de 

veículo, pedágio, e passagens aéreas para a realização da 
pesquisa 
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TERMO ADITIVO Nº 05 AO ACORDO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

 

Termo Aditivo nº 05 ao Acordo de 

cooperação acadêmica e científica entre a 

Universidade Estadual de Campinas 

(Brasil) e a Universidade do Porto 

(Portugal), no interesse da Faculdade de 

Letras. 

 

A Universidade Estadual de Campinas, com sede na Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão 

Geraldo, Campinas - SP, 13083-970, Brasil, representada neste ato por seu reitor, Prof. Dr. 

Marcelo Knobel, doravante denominada UNICAMP, no interesse de seu Programa de Pós-

Graduação em Geografia do Instituto de Geociências; e a Universidade do Porto, com sede na 

Praça Gomes Teixeira, 4099-002 Porto, representada neste ato por seu Reitor, Prof. Dr. 

António Sousa Pereira, doravante denominada U.PORTO, no interesse da sua Faculdade de 

Letras, representada neste ato pela sua Diretora, Prof.ª Dr.ª Fernanda Ribeiro, 

CONSIDERANDO o acordo de cooperação celebrado entre as partes em 28/12/2012; 

CONSIDERANDO o interesse comum das instituições no desenvolvimento do Ensino Superior, 

ciência e tecnologia;  

CONSIDERANDO a pretensão das partes de, no interesse de suas respectivas divisões 

supramencionadas, estabelecer formalmente relação institucional e acadêmica, visando ao 

progresso de ambas por meio da realização conjunta de atividades acadêmicas, científicas e; 

CELEBRAM ESTE TERMO ADITIVO conforme as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

O presente termo aditivo institui e disciplina cooperação acadêmica e científica entre as 

partes na(s) área(s) e/ou acerca de temas relativos à Geografia, Ambiente, Riscos, 

Geociências, Urbanismo e Ordenamento do Território, Ensino e História de Ciências da Terra 

a qual pode consistir na execução das seguintes atividades no(s) referido(s) campo(s) do 

conhecimento(s) e/ou sobre os referidos tópicos científicos: 

I.1. Mobilidade de estudantes de pós-graduação, por meio da qual podem frequentar cursos 

e participar de atividades de pesquisa na instituição anfitriã; 
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I.2. Mobilidade de professores e pesquisadores, por meio da qual podem ministrar palestras, 

oficinas, minicursos e disciplinas e conduzir ou participar de atividades de pesquisa na 

instituição anfitriã; 

I.3. Cotutela (orientação conjunta) de tese de doutorado, exercida por orientadores 

vinculados a cada uma das instituições;   

I.4. Desenvolvimento conjunto do projeto de pesquisa “Os riscos a inundações e estiagens no 

planejamento de Bacias Hidrográficas: estudo de caso no Sudeste e no Nordeste Brasileiro”; 

I.5. Produção conjunta de publicações científicas; 

I.6. Co-organização de eventos acadêmicos, científicos e culturais como congressos, 

simpósios, seminários, entre outros. 

§ 1º. Quando a mobilidade de professores e pesquisadores não for possível ou viável a 

qualquer das instituições, as atividades previstas em I.2 poderão ser executadas à distância.  

§ 2º. As cotutelas de teses de doutorado derivadas da colaboração objeto deste instrumento 

serão formalizadas por meio de acordos separados, correspondentes individualmente a cada 

doutorando e devidamente firmados pelas partes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – COORDENAÇÃO 

II.1. Para coordenar a implementação deste acordo, a UNICAMP indica o Prof. Dr. Raul Reis 

Amorim, e a U.PORTO indica a Prof. Dra. Carmen Ferreira da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto.  

II.2. Os coordenadores devem supervisionar os planos de estudos e os planos de pesquisa 

correspondentes às mobilidades disciplinadas no presente instrumento, bem como procurar 

resolver as questões académicas e administrativas a ele relativas a partir de sua entrada em 

vigor. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – MOBILIDADE DE ESTUDANTES, PROFESSORES E PESQUISADORES 

Para desenvolver as mobilidades previstas na Cláusula Primeira, as partes comprometem-se 

a observar as seguintes regras e a realizar de modo cooperativo as seguintes ações: 

III.1. A quantidade máxima de estudantes, professores e pesquisadores de cada instituição 

em mobilidade na outra, bem como a duração de sua respectiva estadia na instituição 

anfitriã, serão determinadas oportunamente pelas partes, conforme sua possibilidade e 

conveniência, respeitados os limites fixados em seus respectivos regulamentos. 
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III.2. Seleção de estudantes pelo coordenador na respectiva instituição de origem, com base 

no critério da excelência acadêmica. A aceitação final de cada candidato compete à 

instituição anfitriã, conforme seus critérios, procedimentos e prazos. 

III.3. Mobilidade de professores e pesquisadores mediante convite feito formalmente por 

professor ou pesquisador da instituição anfitriã, observados os procedimentos de cada 

instituição. 

III.4. Elaboração de plano de estudos para cada estudante, e/ou, quando for o caso, de plano 

de pesquisa para cada estudante, professor e pesquisador, a ser executado na instituição 

anfitriã. Os planos devem ser preparados antes da chegada dos participantes à instituição 

anfitriã e, se necessário, em conformidade com os procedimentos dela. 

III.5. Os estudantes, professores e pesquisadores aceitos pela instituição anfitriã estarão 

sujeitos não só às normas vigentes nela, mas também à legislação imigratória do país no qual 

está situada, não resultando do incumprimento qualquer irresponsabilidade para a 

instituição anfitriã. 

III.6. Antes de sua chegada ao país da instituição anfitriã, os aceitos devem contratar seguro-

saúde, contra acidentes pessoais, de responsabilidade civil e de repatriação sanitária e 

funerária com cobertura ao longo de todo o seu respectivo período de mobilidade e dar 

conhecimento desses elementos à instituição anfitriã. 

III.7. A instituição anfitriã enviará à instituição de origem documento(s) contendo a 

especificação das atividades académicas e/ou científicas executadas por cada um dos alunos 

desta durante a respetiva mobilidade e, quando for o caso, o resultado da avaliação de seu 

desempenho nelas, só após o prévio conhecimento pelos beneficiários e titulares desses 

resultados de avaliação de desempenho. 

§ 1º. A instituição anfitriã deve isentar estudantes, professores e pesquisadores em 

mobilidade nos termos deste acordo da cobrança de taxas académicas relativas à sua 

participação na atividade; porém, quando for o caso, os estudantes continuarão recolhendo 

taxas académicas a sua instituição de origem.   

§ 2º. Quando necessário, o disposto em III.7 pode ser aplicado também a professores e 

pesquisadores participantes das mobilidades. 

§ 3º. Estudantes em mobilidade na instituição anfitriã não podem assumir status de 

candidato a grau ou diploma entregue por ela, permanecendo como postulantes a título de 

sua respectiva instituição de origem.   

 

CLÁUSULA QUARTA – RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

IV.1. Quando em receção de estudantes, professores ou de pesquisadores da outra instituição, 

as partes devem facilitar-lhes o uso de suas instalações físicas, equipamentos, laboratórios e 
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material bibliográfico necessários à execução de suas respetivas atividades no âmbito deste 

acordo. 

IV.2. As partes comprometem-se a não publicar, divulgar ou, de qualquer maneira, explorar 

informações confidenciais, a saber: informações que não estão sob domínio público, 

incluindo informações confidenciais pertencentes à outra parte as quais surgiram antes da 

celebração do presente instrumento e vieram a ser obtidas em função da execução deste.  

IV.3. As partes têm integral responsabilidade pelas consequências do uso indevido de 

informações e dados obtidos em virtude da cooperação descrita neste documento. 

Parágrafo único. As atividades desenvolvidas na esfera deste acordo não geram vínculo de 

natureza laboral ou empregatícia entre o pessoal de qualquer das instituições e a outra. 

 

CLÁUSULA QUINTA – PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

V.1. Os potenciais beneficiários (“titulares de dados pessoais”) das iniciativas de mobilidade 

promovidas ao abrigo do presente termo aditivo, bem como do acordo geral de cooperação, 

deverão ser devida e atempadamente informados sempre que se verifique a necessidade de 

transferência dos respetivos dados pessoais para a instituição parceira, podendo, desde que 

tal se revele justificável, opor-se à transmissão de tais dados. 

V.2. No caso de os dados pessoais e informação serem tratados por uma pessoa singular ou 

coletiva, uma autoridade pública, agência ou outro organismo, por conta da Instituição 

Recetora, esta deve garantir que o subcontratado oferece garantias suficientes de execução de 

medidas técnicas e organizativas adequadas, de modo a que o tratamento satisfaça os 

requisitos do presente Acordo e, assim, assegure um elevado nível de proteção dos direitos 

dos titulares de dados pessoais objeto de transferência. O subcontratado apenas poderá 

contratar outro subcontratado mediante autorização prévia e por escrito, de ambas as 

signatárias do presente protocolo. 

V.3. O tratamento de dados pessoais e informação realizado nos termos dos números 

anteriores deve nortear-se por uma lógica de boa-fé, observando, os princípios da finalidade, 

da adequação, da necessidade, do livre acesso, da qualidade dos dados, da transparência, da 

segurança, da prevenção, da não discriminação, da responsabilização e da prestação de 

contas, na configuração que lhes é cometida pela Lei n.º 13.709, de 14 de Agosto de 2018, pela 

Lei n.º 58/2019 de 8 de agosto e pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, 

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016. 

V.4. Caso se verifique a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou 

dano relevante para os titulares de dados pessoais cobertos pelo âmbito de aplicação do 

presente protocolo, cada parte deverá comunicar à outra Parte, em prazo não superior a 72 

horas, a natureza da violação dos dados pessoais, fornecendo um breve relatório com 

referência aos dados pessoais afetados, às consequências prováveis e às medidas adotadas 

para reparar tal violação.”. 

Fls. 451 



5 

CLÁUSULA SEXTA – RECURSOS FINANCEIROS 

VI.1. A existência do acordo não implica compromisso de suporte financeiro por conta das 

instituições. As partes devem responder pelos custos relativos à sua respetiva participação na 

realização de atividades no âmbito do presente acordo, mas não serão obrigadas a 

comprometer recursos de seu próprio orçamento para assegurar o suporte financeiro 

necessário à realização de tais atividades. 

VI.2. A fim de viabilizar a execução das atividades previstas neste instrumento, as partes 

podem buscar isolada ou conjuntamente recursos junto a instituições nacionais e 

internacionais de fomento à pesquisa e ao desenvolvimento, bem como junto a empresas 

sediadas em seus respetivos países. 

Parágrafo único. Os participantes das mobilidades disciplinadas no presente acordo são 

responsáveis por suas despesas pessoais referentes à sua participação nelas, como viagens, 

moradia, alimentação, transporte, material bibliográfico, seguros, visto, entre outras.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – PROPRIEDADE INTELECTUAL  

VII.1. Todos os dados, tecnologias, informações técnicas e comerciais, programas de 

computador, procedimentos e rotinas, registrados ou não, pertencentes às partes e/ou de 

terceiros, mas sob sua responsabilidade, desde antes da data da assinatura deste acordo, e 

que forem revelados à outra parte somente para subsidiar a execução de atividades no 

âmbito do presente instrumento, continuarão pertencendo ao detentor da informação. 

VII.2. As partes concordam expressamente que os resultados passíveis de proteção através 

de direitos de propriedade intelectual, provindos das atividades desenvolvidas na esfera 

deste acordo, serão de propriedade conjunta da UNICAMP e da U.PORTO, sendo este e os 

demais direitos e obrigações das partes objeto de contrato específico futuro, que respeitará 

as disposições legais pertinentes. 

VII.3. As partes se obrigam a informar uma a outra sobre o surgimento de novos processos 

e/ou produtos passíveis de proteção através de direitos de propriedade intelectual 

decorrentes da execução do objeto deste acordo. 

VII.4. Qualquer publicação ou divulgação por qualquer uma das partes dos resultados 

obtidos conjuntamente no âmbito do presente instrumento ficará condicionada ao 

consentimento expresso da outra parte. Nesse caso, a partícipe interessada transmitirá à 

outra partícipe o teor da publicação pretendida, a qual, num prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias a partir do recebimento do documento em formato eletrônico, autorizará ou não a 

publicação do referido documento, de forma justificada. Caso não ocorra tal manifestação 

e/ou autorização dentro do referido prazo, entender-se-á como autorizada a publicação pela 

partícipe interessada. 
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CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA 

Este acordo entrará imediatamente em vigor após a última assinatura, e terá vigência por um 

período de 4 (quantro) anos.  

 

CLÁUSULA NONA – MODIFICAÇÕES E DENÚNCIA 

IX.1. No decorrer da vigência do presente protocolo, poderão vir a ser introduzidas alterações 

ao mesmo, por comum acordo entre as partes, as quais serão reduzidas a escrito e objeto de 

adenda ao presente protocolo. 

IX.2. Qualquer das partes pode denunciar este instrumento mediante notificação 

fundamentada por escrito, apresentada com antecedência mínima de 3 (três) meses e aviso 

de recebimento, assegurada a devida conclusão das atividades eventualmente em curso. 

IX.3 O incumprimento por qualquer das outorgantes das obrigações constantes no presente 

protocolo confere, à parte não faltosa, o direito à resolução do mesmo com justa causa 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – OMISSÕES 

As omissões e dúvidas que surjam da execução do presente acordo serão resolvidas entre os 

outorgantes e objeto de adenda ao mesmo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

Questões e controvérsias oriundas da interpretação ou da execução deste acordo devem ser 

solucionadas por meio de entendimento direto entre as partes. Quando isso não for possível, 

Arbitragem deve ser de acordo com o Regulamento de Arbitragem do Centro de Arbitragem 

da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (Centro de Arbitragem Comercial. 

As partes assinam o presente em vias de igual teor e para um só efeito, em língua portuguesa. 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS UNIVERSIDADE DO PORTO 
 
 
 
 

Prof. Dr. Marcelo Knobel 
Reitor 

 
 
 
 

Profa. Dra. Fernanda Ribeiro 
Diretora da Faculdade de Letras 

 
 

Campinas, ____ / ____ / ________ 
 

Porto, ____ / ____ / ________ 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

 

 

 

Instituto de Geociências | Coordenadoria de Pesquisa 
Rua Carlos Gomes, 250, Campinas/SP, CEP 13083-855 

Tel: +55 (19) 3521-5118 

 
 
 
 

PARECER DA COMISSÃO DE PESQUISA Nº 23/2019 
 
 
 

A Comissão de Pesquisa do Instituto de Geociências, em sua 8ª reunião ordinária, realizada em 

28/11/2019, baseando-se no parecer emitido pela Prof. Dr. Archimedes Perez Filho, aprovou o 

Contrato de Prestação de Serviços entre o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel) e a 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) com interveniência administrativa da Fundação de 

Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp) objetivando a execução do Projeto de Pesquisa 

intitulado “Metodologia de Indicadores de Avaliação e Mensuração de Benefícios das Linhas de 

P&D+I do CEPEL: Impactos Estratégicos e Econômicos – Etapa 2”, sob responsabilidade do Prof. 

Dr. Ruy de Quadros Carvalho e vigência de 10 meses a partir da assinatura. 

 
 
 

Cidade Universitária Zeferino Vaz, 28 de novembro de 2019. 
 
 
 

 
Prof. Dr. Carlos Roberto de Souza Filho 

Presidente da Comissão de Pesquisa 
Mat. 26730-9 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 
  
 
ASSUNTO:  Projeto de Pesquisa 

 

 
 

“AD REFERENDUM” 

 
 
 

Aprovo “ad referendum” da Assembleia do Departamento de Política 
Científica e Tecnológica, a Proposta de Projeto de Pesq uisa “Metodologia de 

indicadores de avaliação e mensuração de benefícios das linhas de P&D+I do 
CEPEL: impactos econômicos – Etapa II”, professor responsável Ruy de Quadros 
Carvalho.  

Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 

 

 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 

21 de novembro de 2019 

 
 
 

 
 

 
Profa. Dra. Flávia L. Consoni de Mello 

Chefe do DPCT 
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PARECER  

 

PROJETO DE PESQUISA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
(Convênio/Contrato) 

 

1. DADOS 

Projeto de Pesquisa (X) ou Prestação de Serviço (  ) 

Título: Metodologia de indicadores de avaliação e mensuração de benefícios das linhas de P&D+I do 
cepel: impactos econômicos – Etapa 2 

Nome do coordenador: Prof. Ruy de Quadros Carvalho 

Número do processo:  

Vigência: fevereiro a novembro de 2020 

Órgão de financiamento: CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL 

Valor: R$ 420.000,00 

Documento: (X)  Contrato /  (  ) Convênio   /   (   )  Termo Aditivo nº        

 
2. OBJETIVO 

O objetivo deste projeto é desenvolver a Etapa 2 da pesquisa para o aprimoramento e consolidação da 
Metodologia de Indicadores de Avaliação e Mensuração dos Impactos Estratégicos e Econômicos das 
Linhas de P&D+I do CEPEL, em colaboração com a equipe do CEPEL. 

 
3. PARECER  

 
Trata-se da segunda fase da pesquisa acima mencionada, a qual deverá ter início em 1º de fevereiro de 
2020 e se estender até 30 de novembro do mesmo ano. 
 
A saber, a primeira fase se desenvolveu entre junho de 2018 e julho de 2019 e compreendeu o 
desenvolvimento da metodologia de indicadores (mensuração) de avaliação dos impactos estratégicos e 
econômicos das linhas de P&D+I do Cepel, com foco na definição de indicadores qualitativos de impacto 
estratégico e indicadores quantitativos de impacto econômico. Os resultados desta pesquisa foram muito 
bem recebidos pela CEPEL, o que motivou a continuidade deste trabalho. 
 
Nesta segunda fase, propõe-se a consolidação da implantação da metodologia no Cepel, por meio de sua 
aplicação a uma amostra ampliada de casos, do desenvolvimento de componentes adicionais da 
metodologia e por meio da capacitação plena da equipe do Cepel no seu uso e aperfeiçoamento. 
 
Por se tratar da continuidade de um projeto de pesquisa, muito bem avaliado pela empresa contratante na 
condução da primeira fase de atividades, e considerando a importância e aplicabilidade dos resultados 
que se espera alcançar na finalização deste estudo, sou favorável a sua aprovação. 
 

 
4. STATUS  

(  X ) Aprovado   (   ) Requer esclarecimentos  (   ) Não aprovado 

 
5.  IDENTIFICAÇÃO DO PARECERISTA  

 
NOME: Flávia L. Consoni de Melo 

  
DATA: 21/11/2019  

 
ASSINATURA:  
 

 

 

 
 

Universidade Estadual de Campinas 
Instituto de Geociências 

Departamento de Política Científica e Tecnológica 
 

 

lefones: 55 (019) 239-1097 / 239-8301 
Fax: 55(019) 239-1562 

E-mail: dpct@ige.unicamp.br 
13083-970 - Caixa Postal: 6152 
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Metodologia de Indicadores de Avaliação e 

Mensuração de Benefícios das Linhas de P&D+I 

do CEPEL: Impactos Estratégicos e Econômicos – 

Etapa 2 

 

 

Projeto de Pesquisa  

(Proposta Técnica) 

 

 

Cliente: 

CENTRO DE PESQUISAS DE 

ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL 

 

 

 

Proponente executor: 

Unicamp/IG/DPCT/LabGETI 

Laboratório de Gestão de 

Tecnologia e Inovação 

 

 

 

 

 

Campinas, 11 de novembro de 2019 
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1. Introdução (Antecedentes) 

A presente proposta de pesquisa foi elaborada em resposta à demanda apresentada 

pela Equipe da Secretaria Executiva da CPT (Comissão de Política 

Tecnológica/Eletrobras) do CEPEL/Eletrobras (Centro de Pesquisas de Energia 

Elétrica), tendo em vista a segunda etapa do desenvolvimento e implementação de 

uma Metodologia de Indicadores de Avaliação e Mensuração dos Impactos 

Estratégicos e Econômicos das Linhas de P&D+I do CEPEL. Considerando seu caráter 

de instituição de pesquisa aplicada voltada ao desenvolvimento, aprendizado e difusão 

de soluções tecnológicas para o setor de energia elétrica brasileiro (SEB), o Cepel tem 

buscado por meio da avaliação de suas linhas de pesquisa e atividades laboratoriais 

medir os impactos e resultados de sua atuação para seus clientes e para a sociedade 

como um todo. Essa iniciativa é respaldada nos documentos institucionais que a 

prescrevem (Res. 116/2012 da Diretoria Colegiada da Eletrobras).  

Nesse contexto, em iniciativa anterior (2018/2019), a equipe liderada pelo Prof. Ruy 

Quadros (LabGETI/Unicamp) conduziu o projeto Metodologia de Indicadores de 

Avaliação e Mensuração de Benefícios das Linhas de P&D+I do CEPEL: Impactos 

Estratégicos e Econômicos – Etapa 1. Esse projeto compreendeu o desenvolvimento 

da metodologia de indicadores (mensuração) de avaliação dos impactos estratégicos e 

econômicos das linhas de P&D+I do Cepel, com foco na definição de indicadores 

qualitativos de impacto estratégico e indicadores quantitativos de impacto econômico. 

Os indicadores quantitativos de impacto econômico foram sintetizados no indicador 

denominado Múltiplo Cepel, desenhado para linhas e projetos individuais de P&D+I, e 

no Múltiplo Global Cepel, concebido para o conjunto da carteira de linhas e projetos de 

P&D+I do Cepel. Também na Etapa 1, a metodologia foi testada por meio de sua 

aplicação a 10 casos de projetos de P&D+I do Cepel, sendo 5 casos com ênfase nos 

impactos estratégicos (SAGE-REGER, NEWAVE, ANAREDE, BALCAR e FURNAS/Grajaú 

e Itaberá) e 5 casos focados nos impactos econômicos (Procel- Motores, Procel-

Transformadores, Procel-Iluminação, Turbinas-Avaliação de Integridade e SAGE-

licenciamento). No grupo de casos em que se mediram impactos econômicos, 

procedeu-se ao cálculo de respectivos Múltiplos Cepel de cada projeto, bem como do 

Múltiplo Global Cepel para essa amostra.  

Os casos centrados na aplicação da metodologia de avaliação de impactos 

estratégicos revelaram impactos sistêmicos de grande significado, em sua maior parte 

apurados por meio de indicadores qualitativos. Em um dos casos de impactos 

estratégicos (NEWAVE), a possibilidade de mensuração quantitativa de seu impacto 

econômico revelou um valor monetário de custo evitado de pelo menos R$ 59 bilhões, 

no ano de 2014. Os casos de impactos econômicos, relacionados ao cálculo do 
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Múltiplo Cepel, revelaram valores de benefícios econômicos para cada projeto 

individual variando entre R$ 8,00 e R$ 43,00, ao passo que o Múltiplo Global Cepel 

para os 5 casos foi estimado entre um mínimo de R$ 9 e um máximo de R$ 15. 

Portanto, considerando a carteira formada pelos 5 projetos aos quais se aplicou a 

metodologia, para cada Real do orçamento de P&D+I do Cepel aplicado naqueles 

projetos foram gerados entre 9 e 15 Reais de benefícios econômicos, seja na forma de 

custos evitados ou de receita potencial gerada. 

No projeto aqui proposto, referente à Etapa 2 do desenvolvimento e implantação da 

metodologia, propõe-se a consolidação da implantação da metodologia no Cepel, por 

meio de sua aplicação a uma amostra ampliada de casos, do desenvolvimento de 

componentes adicionais da metodologia e por meio da capacitação plena da equipe do 

Cepel no seu uso e aperfeiçoamento. Em relação à amostra ampliada, buscar-se-á  

uma maior inclusão de casos que tenham como beneficiários as Empresas Eletrobras e 

outras empresas concessionárias, em comparação com a amostra da Etapa 1. Há 

aspectos metodológicos de caráter complementar a serem desenvolvidos, em 

particular a definição de um procedimento para análise de sensibilidade da 

causalidade da atuação do Cepel em projetos que envolvam esforços de outros 

parceiros institucionais para sua consecução. Outro ponto que demandará um cuidado 

específico será a tipificação dos projetos do Cepel, para efeito da aplicação da 

metodologia. Dessa forma, almeja-se a uma definição precisa do nível de agregação 

da avaliação dos projetos – se individualmente ou agrupados em “linhas de pesquisa” 

– bem como da natureza quantitativa ou qualitativa de sua avaliação. Essa tipificação 

orientará a segmentação da amostra ampliada, de modo a garantir a 

representatividade de todos os tipos de projeto. Finalmente, há também uma 

preocupação em explorar caminhos para a mensuração dos impactos econômicos dos 

projetos/linhas que se caracterizam primordialmente por seus impactos estratégicos. 

Acrescente-se que, ainda nesta etapa 2, planeja-se realizar a apresentação e 

discussão da metodologia e resultados de sua aplicação às áreas gestoras de P&D+I 

das Empresas Eletrobras, considerando seu possível interesse em que a mesma seja 

aplicada na mensuração e avaliação dos impactos econômicos e estratégicos das 

linhas/projetos de P&D+I das Empresas Eletrobras. 

 

2. Objetivos 

O propósito deste projeto é desenvolver pesquisa em colaboração com a equipe do 
CEPEL para o aprimoramento e consolidação da Metodologia de Indicadores de 
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Avaliação e Mensuração dos Impactos Estratégicos e Econômicos das Linhas de P&D+I 
do CEPEL, visando aos seguintes objetivos: 

 Desenvolvimento complementar da metodologia, a fim de adicionar 

procedimentos, ferramentas e conceitos que garantam uma aplicação mais 
precisa e balanceada; 

 Extensão de sua aplicação a uma amostra ampliada de casos, já considerando 
os desenvolvimentos metodológicos complementares;  

 Capacitação da equipe do Cepel para conduzir plena e autonomamente a 

aplicação da metodologia ao conjunto de sua carteira de linhas e projetos, bem 
como a projetos que venham a ter início no futuro; 

 Apresentação e discussão da metodologia as áreas responsáveis das Empresas 
Eletrobras, tendo em vista sua potencial aplicação a uma amostra de projetos e 

linhas de P&D+I dessas empresas; e 
 Elaboração de um Guia de Procedimentos (manual) para orientar a aplicação da 

metodologia. 

 
 

3. Produtos 

Propõe-se que as atividades da equipe do LabGETI/UNICAMP se desdobrem em um 

plano de trabalho de 10 meses, de 1º de fevereiro a 30 de novembro de 2020. Os 

entregáveis que definem o cronograma do plano de trabalho correspondem aos 

seguintes produtos: 

 Produto 1 (Semana 5): Desenvolvimento complementar da metodologia 

e definição da amostra ampliada de casos do Cepel 

Este produto deverá compreender uma complementação ao desenvolvimento da 

metodologia de indicadores de avaliação e mensuração dos impactos estratégicos e 

econômicos das linhas de pesquisa do CEPEL, bem como a definição da amostra 

ampliada de casos do Cepel sobre os quais se aplicará a metodologia. Deverá 

compreender: 

 O aperfeiçoamento na definição de variáveis a serem consideradas nos 

parâmetros de custo evitado e receita potencial gerada, de forma a ter 

maior precisão nos cálculos de custo e receita; 

 Avaliação da adequação de uma segmentação do Múltiplo Global cepel, de 

modo a considerar um Múltiplo Global Sistêmico e um Múltiplo Global 

Eletrobras; 

 Aperfeiçoamento da classificação e nomenclatura dos indicadores de 

impactos estratégicos, com mapeamento de outras possíveis 

dimensões/tipos de benefícios estratégicos e econômicos, sistêmicos ou 

específicos, a serem considerados para a definição da amostra de 
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linhas/projetos para aplicação da metodologia nesta segunda etapa; 

checagem das possibilidades de tangibilização de benefícios estratégico-

institucionais; 

 O desenvolvimento metodológico de teste de sensibilidade para medir o 

tamanho relativo da colaboração do Cepel em linhas de pesquisa e projetos 

em que outros agentes atuam, em conjunto com o Cepel, realizando 

esforços e agregando recursos para o desenvolvimento de soluções 

sistêmicas ou para clientes específicos. Trata-se aqui de dar maior precisão 

na definição do grau de “paternidade” (causalidade) do Cepel sobre um 

determinado impacto econômico ou estratégico; 

 Tipificação (classificação) dos projetos do Cepel, para efeito da aplicação da 

metodologia de avaliação, buscando definição precisa do nível de agregação 

da avaliação dos projetos – se individualmente ou agrupados em “linhas de 

pesquisa” – bem como da natureza quantitativa ou qualitativa de sua 

avaliação. Essa tipificação deverá levar em conta a finalidade (objetivo, 

problema solucionado), a continuidade e a base de conhecimento 

tecnológico dos projetos, e orientará a segmentação da amostra ampliada, 

de modo a garantir a representatividade de todos os tipos de projeto; 

 Com base nas dimensões/tipos anteriormente definidos, estabelecer critérios 

de segmentação para dar a maior representatividade possível à amostra 

ampliada de linhas e projetos a serem avaliados na segunda etapa; 

 Definição da amostra ampliada de linhas e projetos para a segunda etapa, 

de modo a garantir que a mesma inclua a maior diversidade possível de 

tipos de linhas/projetos (20 casos); 

 Identificar os possíveis informantes internos e externos (clientes) ao Cepel 

para levantamento das informações necessárias. 

Entrega: 

 Documento em PowerPoint (.ppt) contendo: desenvolvimento metodológico 

complementar e definição da amostra ampliada e segmentada por 

dimensões/tipos de linhas de pesquisa e projetos. 

 

 Produto 2 (Semana 22): Relatório parcial 1 – Aplicação da metodologia a 

10 casos da amostra ampliada de linhas de pesquisa/projetos do Cepel e 

cálculo ampliado dos indicadores  

A aplicação da metodologia revista (complementada) à amostra ampliada de casos 

de linhas de pesquisa/projetos do Cepel será desdobrada em dois produtos 

(Produtos 2 e 3), cada qual referente à aplicação em 50% (10 casos) da amostra 

ampliada, sendo que o Produto 2 deverá compreender: 
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 Elaboração dos instrumentos para levantamento de informações (roteiros 

para solicitação interna prévia de informações sobre os casos, roteiros de 

entrevistas, formulários/questionários para informações quantitativas); 

 Coleta de informações para elaboração dos indicadores qualitativos e 

quantitativos junto aos pesquisadores do Cepel e beneficiários externos 

(clientes) de cada caso, compreendendo solicitação prévia e levantamento 

de documentação e informações quantitativas, bem como realização de 

entrevistas; os clientes a serem considerados compreendem Empresas 

Eletrobras, órgãos públicos e organizações relacionadas ao desenho e 

implementação de políticas públicas para o SEB, à operação e ao 

planejamento da expansão e da operação do SIN, e ainda outras empresas 

concessionárias não pertencentes ao Grupo Eletrobras; 

 Estima-se a realização de pelo menos 2 entrevistas por caso, uma interna e 

outra externa; considerando que alguns informantes internos e/ou externos 

podem responder por mais de um caso, estima-se a realização de um 

número total próximo de 40 entrevistas no projeto (para os Produtos 2 e 3); 

 Organização e tabulação das informações levantadas; 

 Aplicação da metodologia de sensibilidade para estimativa do grau de 

causalidade (paternidade) do Cepel em projetos realizados em parceria com 

outras instituições/empresas; essa etapa também demandará a realização 

de entrevistas; 

 Cálculo dos indicadores quantitativos – custos evitados, receita potencial 

gerada, Múltiplo Cepel, Múltiplo Global Cepel – e apresentação de evidências 

dos indicadores qualitativos; 

 Participação da equipe do Cepel em todas as atividades acima especificadas, 

incluindo sua participação em pelo menos parte das entrevistas e coleta de 

dados que se realizarão nessa etapa, de modo a garantir sua capacitação na 

metodologia; 

 Elaboração de relatório parcial; 

 Realização de um workshop no Cepel para diretores, chefes de 

departamento e lideres de projeto, para apresentação e discussão dos 

resultados parciais e coleta de sugestões para aperfeiçoamento e ajustes 

para a realização dos 10 casos do Produto3.   

Entregas: 

 Relatório parcial (Word) e documento em PowerPoint (.ppt) contendo os 

resultados preliminares da aplicação da Metodologia de Indicadores de 

Avaliação de Impactos Estratégicos e Econômicos das Linhas de P&D+I do 

CEPEL na amostra ampliada de 10 casos; 
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 Base de dados: Relatórios das entrevistas, documentação preparada pelos 

pesquisadores do Cepel, documentação prévia e formulários para 

levantamento de informações; 

 Workshop no Cepel para apresentação e discussão dos resultados parciais. 

 

 Produto 3 (Semana 30): Relatório parcial 2 – Aplicação da metodologia 

aos restantes 10 casos da amostra, consolidação dos resultados da 

amostra  ampliada de linhas de pesquisa/projetos do Cepel e cálculo 

ampliado dos indicadores  

‘ Este produto corresponde à aplicação da metodologia revista (complementada) aos 

restantes 50% da amostra ampliada de casos de linhas de pesquisa/projetos do 

Cepel. Sua especificação é a mesma do Produto 2; no entanto, o relatório parcial 

deste produto deverá apresentar os resultados consolidados para todos os 20 

casos da amostra ampliada.  

Entregas: 

 Relatório (Word) e documento em PowerPoint (.ppt) contendo os resultados 

da aplicação da Metodologia de Indicadores de Avaliação de Impactos 

Estratégicos e Econômicos das Linhas de P&D+I do CEPEL na amostra 

ampliada de 20 casos; 

 Base de dados: Relatórios das entrevistas, documentação preparada pelos 

pesquisadores do Cepel, documentação prévia e formulários para 

levantamento de informações. 

 Workshop no Cepel para apresentação e discussão dos resultados 

consolidados da amostra ampliada. 

 

 Produto 4 (Semana 36): Relatório Final – Ajuste e consolidação da 

Metodologia de Indicadores de Avaliação de Impactos Estratégicos e 

Econômicos das Linhas de P&D+I do CEPEL, consolidação dos resultados 

de sua aplicação nas amostras de casos das etapas 1 e 2 e elaboração de 

Guia de Procedimentos 

Elaboração do relatório final contendo ajuste e consolidação da Metodologia de 

Indicadores de Avaliação de Impactos Estratégicos e Econômicos das Linhas de 

P&D+I do CEPEL, bem como os resultados consolidados de sua aplicação nas duas 

amostras em que a metodologias terá sido testada, nas etapas 1 e 2. Também 

será elaborado um Guia (manual) de Procedimentos com as orientações que 

facilitem e apoiem a aplicação da metodologia pela equipe do Cepel.  
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Entregas: 

 Relatório final: Documento em Word (.docx) contendo a Metodologia de 

Indicadores de Avaliação de Impactos Estratégicos e Econômicos das Linhas 

de P&D+I do CEPEL ajustada e consolidada; bem como os resultados de sua 

aplicação na etapa 2 e a consolidação dos resultados das etapas 1 e 2, em 

particular quanto ao cálculo do Múltiplo Cepel. 

 Guia de Procedimentos para orientação à aplicação da metodologia pela 

equipe do Cepel; 

 Ferramenta (s) de apoio á Metodologia em Excel (.xls) e Word (.docx). 

 

 Produto 5 (Semana 40): Workshop de apresentação das metodologias 

desenvolvidas para as Empresas Eletrobras 

 Esta etapa compreende a realização de um Workshop na sede do Cepel, a 

ser organizado pelas equipes do Cepel e do LabGETI/Unicamp, com a 

participação de líderes e profissionais das Empresas Eletrobras, a fim de lhes 

apresentar a Metodologia de Indicadores de Avaliação de Impactos 

Estratégicos e Econômicos das Linhas de P&D+I do CEPEL, bem como os 

resultados agregados da aplicação dessa metodologia nas duas etapas 

(etapa 1 - 10 casos + etapa 2 – 20 casos). Esse Workshop tem o duplo 

objetivo de 1) sensibilizar as Empresas Eletrobras para possível aplicação da 

metodologia de avaliação em suas carteiras internas de P&D+I e 2) captar 

sugestões e subsídios adicionais para o aperfeiçoamento da Metodologia; a 

logística do evento estará a cargo da equipe do Cepel. A logística do evento 

estará a cargo da equipe do Cepel. 

Entregas: 

 Documentos em PowerPoint (.ppt) com apresentação da Metodologia e dos 

resultados consolidados de sua aplicação nas etapas 1 e 2, para distribuição 

aos participantes como subsídio preparatório ao Workshop;  

 Organização e realização do Workshop em conjunto com a equipe do Cepel, 

a ser realizado na sede do mesmo. 

 

4. Metodologia  

O desenvolvimento metodológico elaborado e testado na etapa 1 deste projeto, 

privilegiou a mensuração e avaliação dos impactos estratégicos e econômicos dos 

projetos e linhas de de P&D+I do Cepel, sejam eles de natureza sistêmica (impactos 

para o setor de energia elétrica e para a economia/sociedade como um todo) sejam 
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eles impactos para os clientes corporativos  do Cepel (Empresas Eletrobras e demais 

clientes). Essa foi uma escolha deliberada da direção do Cepel, tendo em vista a 

necessidade de desenvolver métricas precisas e abrangentes o suficiente para dar 

conta das duas dimensões consideradas mais críticas na perspectiva da prestação de 

contas para seus clientes e para a sociedade. Dessa forma, ainda que a literatura 

sugira outras dimensões que podem ser consideradas numa avaliação de performance 

da P&D, como aquelas relacionadas à sustentabilidade social e ambiental ou à 

apropriabilidade das soluções tecnológicas geradas (Vandaele et al. 2013, Chiesa et 

al. 2008), a metodologia desenvolvida na etapa 1 do projeto focou propositalmente 

em desenvolver, testar e consolidar métricas para as duas dimensões mais críticas 

mencionadas. 

A construção conceitual dos indicadores quantitativos e qualitativos dos impactos 

estratégicos e econômicos, bem como a metodologia de estudos de casos múltiplos 

que foi utilizada para a produção de dados que alimentaram os indicadores estão 

descritas no Relatório Final da Etapa 1.  

 

 
 

5. Cronograma  

 

 

 

Produtos/ Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Produto 1:  Desenvolvimento complementar da 

metodologia e definição da amostra ampliada de 

casos do Cepel

Produto 2: Relatório parcial 1 – Aplicação da 

metodologia a 10 casos da amostra ampliada de 

linhas de pesquisa/projetos do Cepel e cálculo 

ampliado dos indicadores 

Produto 3: Relatório parcial 2 – Aplicação da 

metodologia aos restantes 10 casos da amostra, 

consolidação dos resultados da amostra  ampliada de 

linhas de pesquisa/projetos do Cepel e cálculo 

ampliado dos indicadores 

Produto 4:Relatório Final – Ajuste e consolidação da 

Metodologia de Indicadores de Avaliação de Impactos 

Estratégicos e Econômicos das Linhas de P&D+I do 

CEPEL, consolidação dos resultados de sua aplicação 

nas amostras de casos das etapas 1 e 2 e elaboração 

de Guia de Procedimentos

Produto 5 : Relatório Final – Workshop de 

apresentação das metodologias desenvolvidas para as 

Empresas Eletrobras

Mês 9 Mês 10Mês 6 Mês 7Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 8

Fls. 465 



          

 

10 

 

6. Equipe envolvida 

LabGETI/IG/UNICAMP: 

 Coordenador: Ruy Quadros, Professor Titular em Gestão Estratégica da 

inovação, DPCT/IG/Unicamp, líder e responsável pelo projeto, pesquisador 

especializado em indicadores de avaliação de resultados e impactos de projetos 

e programas de P&D+I, com experiência em avaliação de programas de P&D no 

setor de EE; 

Atividades no projeto: coordenação técnica e administrativa do projeto, 

compreendendo toda a interface om a equipe do Cepel; supervisão do e 

participação no desenvolvimento metodológico complementar, na realização de 

entrevistas internas e externas ao Cepel, na redação dos relatórios parciais e 

final; apresentação dos relatórios parcial e final nos workshops programados. 

 

 Pesquisadora sênior: Glícia Vieira dos Santos, Professora Associada do 

Departamento de Administração da Universidade Federal do Espírito Santo, 

docente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Desenvolvimento 

Sustentável (PGES/UFES) e editora científica da RAE - Revista de Administração 

de Empresas, especializada em inovação em empresas do setor de energia 

elétrica. 

Atividades no projeto: participação na etapa de desenvolvimento metodológico 

complementar, inclusive na redação do Produto 1; coordenação da agenda de 

entrevistas, compreendendo a interface prévia com os entrevistados e a 

organização das entregas da equipe (relatórios de entrevistas); participação na 

realização de entrevistas internas e externas, bem como na elaboração dos 

relatórios (ênfase nos indicadores qualitativos); apoio e co-apresentação nos 

workshops programados. 

 

 Pesquisador sênior: Leandro Leone Junqueira, economista, Mestre e 

doutorando em Planejamento de Sistemas Energéticos pela Faculdade de 

Engenharia Mecânica da UNICAMP; profissional com 20 anos de experiência em 

grandes empresas, incluindo 10 anos na área de planejamento estratégico e 

econômico da CPFL. 

Atividades no projeto: participação na etapa de desenvolvimento metodológico 

complementar, com ênfase na exploração de oportunidades de tangibilização 

econômica dos resultados estratégicos; participação na realização de 

entrevistas internas e externas, coleta de dados secundários junto ao Cepel e 

participação na elaboração dos relatórios parciais e final, com ênfase nos 

indicadores quantitativos. 
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 Consultor: Sergio Valdir Bajay, fundador e professor do curso de pós-

graduação em planejamento de sistemas energéticos da Unicamp, pesquisador 

e consultor nas áreas de formulação de políticas energéticas, planejamento 

energético e regulação de mercados de energia, Diretor do Departamento 

Nacional de Políticas Energéticas do Ministério de Minas e Energia (2001/2002), 

membro do Conselho Consultivo da Empresa de Pesquisa Energética 

(2008/2010), membro do Conselho Estadual de Política Energética do governo 

do Estado de São Paulo, desde março de 2011, membro do Comitê Gestor de 

Indicadores e Níveis de Eficiência Energética (CGIEE), desde novembro de 

2013. 

Atividades no projeto: a principal atividade do Prof. Sergio Bajay será a de 

apoio técnico e agregação de sua expertise em planejamento e avaliação de 

políticas de energia elétrica à equipe do projeto, o que será feito por meio de 

reuniões preparatórias e discussão de versões parciais e finais de cada produto; 

participará também das apresentações de resultados nos workshops 

programados.   

 

 Pesquisador: Pietro Gonzalez, mestrando, LabGETI/DPCT, economista. 

Atividades no projeto: participação na realização de entrevistas internas e 

externas ao Cepel, coleta de dados secundários e organização do banco de 

dados com todas as informações qualitativas e quantitativas, primárias e 

secundárias; preparação de gráficos e tabelas. 

 

 Pesquisador: Heinar de Oliveira, mestrando, LabGETI/DPCT, economista. 

Atividades no projeto: participação na coleta e organização de informações 

secundárias, com ênfase nas bases de dados públicas referentes ao SEB; apoio 

à equipe na pesquisa bibliográfica; apoio na organização da base de dados; 

execução administrativa e financeira do projeto. 

 

 

7. Custos 

Equipe LabGETI 

Estima-se uma alocação total aproximada de 600 horas-técnicas, em média, por 

membro da equipe participante do projeto. 
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O custo total previsto de Recursos Humanos (bolsas e complementação salarial) é de 

R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais). Embutidas nesse valor estão todas as 

taxas devidas à UNICAMP (PIDS, Faepex, AIU) e à FUNCAMP, calculadas sobre o valor 

total do contrato. Os custos com recursos humanos também incluem todos os 

impostos e se distribuem por itens de acordo com a seguinte tabela: 

Recursos Humanos Horas Técnicas  Valor HT* Total (R$) 

Líder do Projeto 600 horas 200 120.000 

Pesquisador Sr. 600 horas 150 90.000 

Pesquisador Sr. 400 horas 150 60.000 

Pesquisador mestrando 600 horas 75 45.000 

Pesquisador mestrando 400 horas 75 30.000 

Consultor 150 horas 300 45.000 

Total   390.000 

 

Despesas com viagens da Equipe do LabGETI 

A estimativa de despesas com viagens é de até R$ 30.000,00, compreendendo: 

 Bilhetes aéreos para viagens da equipe de pesquisadores ao Rio de Janeiro, 

Brasília, Recife e a outras cidades de sede de clientes do CEPEL, cuja visita seja 

necessária, especialmente na fase de entrevistas; 

 Despesas com hotel (pernoite), num intervalo de valor entre R$ 250,00 e R$ 

500,00; 

 As diárias incluem, além de hospedagem, despesas com alimentação e 

transporte terrestre da equipe em seus deslocamentos entre aeroportos e os 

locais de reuniões/entrevistas. 

 

Custo Total 

Item  Custo (R$) 

Recursos Humanos (Equipe LabGETI) 390.000 

Viagens e Diárias* (estimativa) 30.000 

Total 420.000 
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Taxas da Unicamp: por solicitação do CEPEL, não foram discriminadas, mas incidem 

integralmente sobre o valor total do contrato e serão descontadas da rubrica de 

recursos humanos.  

 

8. Forma de pagamento 

O valor de R$ 420.000,00 será pago em 5 (quatro) parcelas contra entrega dos 

produtos, de acordo com a seguinte previsão: 

Parcela Valor 

Produto 1  (15%) 63.000,00 

Produto 2  (25%) 105.000,00 

Produto 3  (25%) 105.000,00 

Produto 4  (25%) 105.000,00 

Produto 5  (10%) 42.000,00 

 

9. Início de execução 

Assim que a contratação for formalizada. 

 

Campinas, 11 de novembro de 2019 

 

Ruy de Quadros Carvalho 

Professor Titular/Professor 

 

Laboratório de Gestão da Tecnologia e Inovação 

Technology and Innovation Management Lab 

Departamento de Política Científica e Tecnológica 

Science and Technology Policy Department 

IG/UNICAMP  

Fls. 469 



 
  

 
UNIVERSIDADE   ESTADUAL   DE   CAMPINAS  

INSTITUTO   DE   GEOCIÊNCIAS  
 

 

 
 

 
 
 

INFORMAÇÃO   DA   COMISSÃO   DE   PESQUISA   Nº   04/2019  
 
 
 

Baseando-se  no  parecer  emi�do  pelo  Prof.  Dr.  Renato  Hyuda  de  Luna  Pedrosa,  aprovo ad               

referendum  da  Comissão  de  Pesquisa  a  proposta  de  Acordo  Interins�tucional,  entre  a  Nord              

University  (Noruega)  e  a  Universidade  Estadual  de  Campinas  (Unicamp)  para  a  execução  do              

Programa   Erasmus+,   sob   responsabilidade   do   Prof.   Dr.   Marko   Synesio   Alves   Monteiro.  

 
À   Congregação,   para   providências.  
 
 

 
Cidade   Universitária   Zeferino   Vaz,   05   de   dezembro   de   2019.  

 
 

 
 

Prof.   Dr.   Carlos   Roberto   de   Souza   Filho  
Presidente   da   Comissão   de   Pesquisa  

Mat.   26730-9  
 

Ins�tuto   de   Geociências   |   Coordenadoria   de   Pesquisa  
Rua   Carlos   Gomes,   250,   Campinas/SP,   CEP   13083-855  

Tel:   +55   (19)   3521-5118  
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 
 
 

ASSUNTO: Acordo Interinstitucional 
 
 

 
PARECER DPCT Nº 61/2019 

 

 
 
 

A Assembleia do Departamento de Política Científica e Tecnológica, na sua 
98ª Reunião Ordinária, realizada em 04 de dezembro de 2019, manifestou-se 
favoravelmente ao Acordo Interinstitucional 2019-2010 entre instituições do 

programa e países parceiros – Programa Erasmus+ entre UNICAMP/Nord 
University, bem como o parecer emitido pelo Prof. Renato Pedrosa. 

Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 
 
 

 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
04 de dezembro de 2019. 

 

 
 
 

 
 

Profa. Dra. Janaina O. Pamplona da Costa 
Vice-Chefe do DPCT 
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Cidade Universitária "Zeferino Vaz", Unicamp, 02 de dezembro de 2019 
 
 
Parecer referente: Convênio Interinstitucional 2019-2022, entre DPCT/IGE/Unicamp, 
Campinas/SP/Brasil e Nord University, Bodø, Nordland, Noruega. 
 
 
Programa: Erasmus+ 
 
Objetivo: mobilidade de estudantes e docentes entre as instituições. 
 
A proposta tem por objetivo possibilitar a mobilidade de estudantes e docentes entre 
as instituições participantes, dentro do programa europeu Erasmus+, entre 2019 e 
2022, segundo a proposta. Como o ano de 2019 está findando, de fato, a proposta se 
refere ao período 2020 a 2022. 
 
São previstos os intercâmbios de dois estudantes por 5 meses, em cada direção 
institucional, na área "Estudos de Negócios e Tecnologia", e dois docentes por uma 
semana, na área de "Administração e Negócios", também nas duas direções. 
 
Os projetos do programa Erasmus são sempre bem estruturados e avaliados, e a 
Noruega possui um excelente sistema educacional, em todos os níveis. No caso do 
DPCT, o responsável será o prof. Marko Monteiro, que vem se destacando em suas 
atividades como docente e pesquisador. O prof. Rivas também é bem qualificado e 
poderá colaborar com projetos e formação, incluindo bolsas-sanduíche para 
estudantes do departamento. 
 
Portanto, consideramos importante apoiar o convênio e o recomendamos fortemente. 
 
 
 
 
Renato Hyuda de Luna Pedrosa 
Professor Associado, DPCT/IGE 
Unicamp 
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Key Action 1  

– Mobility for learners and staff –  

Higher Education Student and Staff Mobility 

Inter-institutional1 agreement 2019-20222 
between institutions from 

Programme and Partner Countries3 

 

[Minimum requirements]4 

 

The institutions named below agree to cooperate for the exchange of students 

and/or staff in the context of the Erasmus+ programme. They commit to respect 

the quality requirements of the Erasmus Charter for Higher Education in all aspects 

of the organisation and management of the mobility, in particular the recognition of 

the credits (or equivalent) awarded to students by the partner institution. The 

institutions also commit to sound and transparent management of funds allocated 

to them through Erasmus+. 

A. Information about higher education institutions 

Full name of the 

institution / country 

Erasmus 

code or city5 

Contact details6
 

(email, phone) 

Website 

(eg. of the course 

catalogue) 

University of 

Campinas – 

UNICAMP/Brazil 

 

Campinas Departamento de 

Política Científica e 

Tecnológica 

IG/UNICAMP 

Rua Carlos Gomes, 

250- CEP: 13083-855 

Campinas, SP 

https://portal.ige.unicam

p.br/en  

 

 

 

                                                           
1
 Inter-institutional agreements can be signed by two or more higher education Institutions (HEIs), at least one of 

them must be located in a Programme Country of Erasmus+.  
2
 Higher Education Institutions have to agree on the period of validity of this agreement 

3
 Erasmus+ Programme Countries are the 28 EU countries, the EFTA countries and other European countries as 

defined in the Call for proposals. Eligible Partner Countries are listed in the Programme Guide.  
4 

Clauses may be added to this template agreement to better reflect the nature of the institutional partnership. 
5 Higher Education Institutions (HEI) from Erasmus+ Programme Countries should indicate their Erasmus code 

while Partner Country HEIs should mention the city where they are located. 
6 

Contact details to reach the senior officer in charge of this agreement.  
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Tel: (19) 3521-4555 

E-

mail: dpct@ige.unicam

p.br 

  

Administrative 

contact 

International Office at 

UNICAMP  

internationaloffice@reito
ria.unicamp.br | +55 19 
3521-4718 
 

Academic contact 

Marko Monteiro 

carambol@unicamp.br  

 

 

 

 

http://www.international

office.unicamp.br/ 

 

 

 

 

 Nord University 

 

N BODO04 

Nord University 

Post Box 1490 

8049 Bodø 

Norway 

 

international@nord.no 

Administrative 

contact 

Elena Popova 

Erasmus+ institutional 

coordinator 

elena.popova@nord.no  

Tlf. +47 7551 7909  

Faculty coordinator 

Grete Ingemann 

Knudsen  

grete.i.knudsen@nord.

no  

+47 7551 7677 

 

Academic contact 

Roberto Rivas 

Hermann 

roberto.r.hermann@no

rd.no   

+47 7551 7839 

www.nord.no/en  

http://www.nord.no/e

n/studies/programmes

-courses/english-

study-offers/ 
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B. Mobility numbers7 per academic year 

Mobility numbers can be amended every year depending on the funding availability.  

FROM 

[Erasmus 

code or 

city of the 

sending 

institution] 

TO 

[Erasmus 

code or city 

of the 

receiving 

institution] 

Sub

ject 

are

a 

cod

e 

*  
[ISC

ED] 

 

 

Subject area 

name 

*  

 

 

Study 

cycle 
[short 

cycle, 

1st , 2nd 

or 3rd
] 

* 

Number of student 

mobility periods 

Student 

Mobility for 

Studies 

 

[total number 

of months of 

the study 

periods or 

average 

duration*] 

Student 

Mobility for 

Traineeship

s 

* 

[Not 

relevant for 

calls 2015-

2017] 

 

Campinas 

 

N 

BODO04 

 

041(

340

2) 

 

Business studies 

with technology 

 

2nd 

 

2 students 

x 5 months 

 

 

N 

BODO04 

Campinas 041(

340

2) 

Business studies 

with technology 

  2 students 

x 5 months 

 

[*Optional: subject area code & name and study cycle are optional.] 

FROM 

[Erasmus 

code of the 

sending 

institution] 

TO 

[Erasmus 

code of the 

receiving 

institution] 

Subjec

t area 

code 

*  
[ISCED] 

 

Subject area 

name 

*  

 

 

Number of staff mobility 

periods 

Staff Mobility for 

Teaching 

 
[total number of  

days of teaching 

periods or average 

duration *] 

Staff Mobility 

for Training 

* 

 

Campinas N BODO04 041(34

02) 

Business and 

Administration 

2 staff / 1 week 

each 

 

N BODO04 Campinas 041(34

02) 

Business and 

Administration 

2 staff / 1 week 

each 

 

                                                           
7
 Mobility numbers can be given per sending/receiving institutions and per education field (optional*: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx) 
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C. Recommended language skills 

The sending institution, following agreement with the receiving institution, is responsible for 

providing support to its nominated candidates so that they can have the recommended 

language skills at the start of the study or teaching period: 

Receiving 

institution 

 
[Erasmus 

code or city] 

Optional: 

Subject 

area  

Language 

of 

instruc-

tion 1 

Language 

of 

instruc-

tion 2 

Recommended language of 

instruction level
8
 

Student Mobility 

for Studies 

[Minimum 

recommended level: 

B1] 

Staff Mobility for 

Teaching 

[Minimum 

recommended level: 

B2] 

Campinas Any Portuguese English B2 B2 

N BODO04 Any English Norwegian B2 B2 

For more details on the language of instruction recommendations, see the course catalogue 

of each institution [Links provided on the first page]. 

D. Respect of fundamental principles and other mobility requirements 

The higher education institution(s) located in a Programme Country of Erasmus+ must 

respect the Erasmus Charter for Higher Education of which it must be a holder. The charter 

can be found here: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en 

The higher education institution(s) located in a Partner Country of Erasmus+ must respect 

the following set of principles and requirements: 

The higher education institution agrees to: 

• Respect in full the principles of non-discrimination and to promote and ensure equal 

access and opportunities to mobile participants from all backgrounds, in particular 

disadvantaged or vulnerable groups. 

• Apply a selection process that is fair, transparent and documented, ensuring equal 

opportunities to participants eligible for mobility. 

• Ensure recognition for satisfactorily completed activities of study mobility and, where 

possible, traineeships of its mobile students. 

• Charge no fees, in the case of credit mobility, to incoming students for tuition, 

registration, examinations or access to laboratory and library facilities. Nevertheless, 

they may be charged small fees on the same basis as local students for costs such 

as insurance, student unions and the use of miscellaneous material. 

                                                           
8 For an easier and consistent understanding of language requirements, use of the Common European Framework 

of Reference for Languages (CEFR) is recommended, see 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr 

Fls. 476 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr


5 
 

 

The higher education institution located in a Partner Country of Erasmus+ further 

undertakes to: 

Before mobility 

• Provide information on courses (content, level, scope, language) well in advance of 

the mobility periods, so as to be transparent to all parties and allow mobile students 

to make well-informed choices about the courses they will follow. 

• Ensure that outbound mobile participants are well prepared for the mobility, 

including having attained the necessary level of linguistic proficiency. 

• Ensure that student and staff mobility for education or training purposes is based on 

a learning agreement for students and a mobility agreement for staff validated in 

advance between the sending and receiving institutions or enterprises and the 

mobile participants. 

• Provide assistance related to obtaining visas, when required, for incoming and 

outbound mobile participants. Costs for visas can be covered with the mobility 

grants. See the information / visa section for contact details. 

• Provide assistance related to obtaining insurance, when required, for incoming and 

outbound mobile participants. The institution from the Partner Country should inform 

mobile participants of cases in which insurance cover is not automatically provided. 

Costs for insurance can be covered with the organisational support grants. See the 

information / insurance section for contact details. 

• Provide guidance to incoming mobile participants in finding accommodation. See the 

information / housing section for contact details. 
 

During and after mobility 

 

• Ensure equal academic treatment and services for home students and staff and 

incoming mobile participants and integrate incoming mobile participants into the 

institution’s everyday life, and have in place appropriate mentoring and support 

arrangements for mobile participants as well as appropriate linguistic support to 

incoming mobile participants. 
 

• Accept all activities indicated in the learning agreement as counting towards the 

degree, provided these have been satisfactorily completed by the mobile student. 

• Provide, free-of-charge, incoming mobile students and their sending institutions with 

transcripts in English or in the language of the sending institution containing a full, 

accurate and timely record of their achievements at the end of their mobility period. 

• Support the reintegration of mobile participants and give them the opportunity, upon 

return, to build on their experiences for the benefit of the Institution and their peers.  

• Ensure that staff are given recognition for their teaching and training activities 
undertaken during the mobility period, based on a mobility agreement. 
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E.  Additional requirements 

 [To be completed if necessary. Other requirements may be added on academic or 

organisational aspects, e.g. the selection criteria for students and staff; any split of 

organisational support funds among the partners; measures for preparing, receiving and 

integrating mobile students and/or staff including cultural preparation before mobility; the 

recognition tools used] 

[Please specify whether the institutions have the infrastructure to welcome students and 

staff with disabilities.] 

N BODO04 

Nord University welcomes students with special needs. For more information, please visit 

our homepage: http://www.nord.no/en/Student/student-life/disability-services 

F. Calendar 

1. Applications/information on nominated students must reach the receiving institution 

by: 

Receiving institution 
[Erasmus code or city] 

Fall 

Term* 

  

Spring 

Term* 

  

Campinas Feb until June Aug until November 

N BODO04 Nomination: April 1st  

Application: April 15th 
Nomination: September 15th 
Application: October 1st 

[* to be adapted in case of a trimester system] 

2. The receiving institution will send its decision within 5 weeks. 

3. A Transcript of Records will be issued by the receiving institution no later than 5 

weeks after the assessment period has finished at the receiving HEI.  

 [It should normally not exceed five weeks according to the Erasmus Charter for Higher 

Education guidelines] 

N BODO04: students must order their transcript of records in StudentWeb 

4. Termination of the agreement  

[It is up to the involved institutions to agree on the procedure for modifying or 

terminating the inter-institutional agreement. However, in the event of unilateral 

termination, a notice of at least one academic year should be given. This means that 

a unilateral decision to discontinue the exchanges notified to the other party by 1 

September 20XX will only take effect as of 1 September 20XX+1. The termination 

clauses must include the following disclaimer: "Neither the European Commission nor 

the National Agencies can be held responsible in case of a conflict."] 
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G. Information 

 

1. Grading systems of the institutions 

[It is recommended that receiving institutions provide the statistical distribution of 

grades according to the descriptions in the ECTS users’ guide9. A link to a webpage 

can be enough. The table will facilitate the interpretation of each grade awarded to 

students and will facilitate the credit transfer by the sending institution.]  

N BODO04: http://www.nord.no/en/Student/exam/  

2. Visa 

The sending and receiving institutions will provide assistance, when required, in 

securing visas for incoming and outbound mobile participants, according to the 

requirements of the Erasmus Charter for Higher Education. 

Information and assistance can be provided by the following contact points and 

information sources: 

Institut

ion  
[Erasmus 

code or 

city] 

Contact details 
(email, phone) 

Website for information 

UNICAM

P 

Leonardo Davine Dantas 

 

mobilidade_estudantil@reitoria.

unicamp.br 

 

+55 (19) 3521-7145 

http://www.internationaloffice.unicamp

.br/students-guide/pre-arrival-

information-guide/ 

 

N 

BODO04 

international@nord.no  www.udi.no/en  

 

3. Insurance 

The sending and receiving institutions will provide assistance in obtaining insurance 

for incoming and outbound mobile participants, according to the requirements of the 

Erasmus Charter for Higher Education. 

Health insurance and repatriation coverage must be arranged by the students, 

postgraduates, teaching staff, technicians, researchers and staff of administrative 

office in his/her home country before his/her arrival at the receiving institution. 

The receiving institution will inform mobile participants of cases in which insurance 

cover is not automatically provided. Information and assistance can be provided by 

the following contact points and information sources: 

                                                           
9
 http://ec.europa.eu/education/tools/docs/ects-guide_en.pdf  
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Instituti

on  
[Erasmus 

code or 

city] 

Contact details 
(email, phone) 

Website for information 

UNICAMP 

Leonardo Davine Dantas 

 

mobilidade_estudantil@reitori

a.unicamp.br 

 
+55 (19) 3521-7145 

http://www.internationaloffice.unicam

p.br/students-guide/health-care/ 

 

N 

BODO04 

international@nord.no  https://helsenorge.no/foreigners-in-

norway/health-care-benefits-during-a-

temporary-stay-in-norway  

 

4. Housing 

The receiving institution will guide incoming mobile participants in finding 

accommodation, according to the requirements of the Erasmus Charter for Higher 

Education. 

Information and assistance can be provided by the following persons and information 

sources: 

Instituti

on  
[Erasmus 

code or 

city] 

Contact details 
(email, phone) 

Website for information 

Unicamp 

Lucineia Feijó Moraes 

 

lucineia@reitoria.unicam

p.br  

 

+55 (19) 3521-7989 

http://www.internationaloffice.unicamp.br/st

udents-guide/housing-off-campus/ 

N 

BODO04 

bolig@studentinord.no   http://www.studentinord.no/home  

 

H. SIGNATURES OF THE INSTITUTIONS (legal representatives) 

 

Institution  
[Erasmus code or 

name and city] 

Name, function Date Signature
10

 

                                                           
10

 Scanned copies of signatures or digital signatures may be accepted depending on the national legislation 
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Campinas Marcelo Knobel 

Rector 

  

N BODO04 Jan Atle Toska 

Director of Student and 

Academic Affairs 
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Ação-chave 1  

– Mobilidade para estudantes e funcionários –  

Mobilidade de estudantes de Ensino Superior e funcionários 

Acordo Interinstitutional1 2019-20202 
entre instituições do programa e países parceiros3 

 

[Requisitos mínimos]4 

 

As instituições abaixo indicadas concordam em cooperar para o intercâmbio de 

estudantes e / ou pessoal no contexto do Programa Erasmus+. Elas comprometem-

se a respeitar os requisitos de qualificação da Carta Erasmus para o Ensino Superior 

em todos os aspectos da organização e gestão da mobilidade, em particular o 

reconhecimento dos créditos (ou equivalentes) concedidos aos estudantes pela 

instituição parceira. As instituições também se comprometem a uma gestão 

adequada e transparente dos recursos que lhes são atribuídos através do Erasmus+. 

A. Informações sobre as Instituições de Ensino Superior 

Nome complete 

da instituição / 

país 

Código 

Erasmus ou 

cidade5 

Detalhes de contato6
 

(email, telefone) 

Website 

(ex. do catálogo de 

cursos) 

Universidade 

Estadual de 

Campinas – 

UNICAMP/Brasil 

 

Campinas Departamento de Política 

Científica e Tecnológica 

IG/UNICAMP 

Rua Carlos Gomes, 250- CEP: 

13083-855 

Campinas, SP 

Tel: (19) 3521-4555 

https://portal.ige.uni

camp.br/ 

  

 

 

                                                           
1
 Os acordos interinstitucionais podem ser assinados por duas ou mais instituições de ensino superior (IES), pelo 

menos uma delas deve estar localizada num país do Programa Erasmus+. 
2
 As Instituições de Ensino Superior devem concordar com o período de validade deste acordo. 

3
 Os países do Programa Erasmus+ são os 28 países da UE, os países da EFTA e outros países europeus, conforme 

definido na Chamada de Propostas. Os países parceiros elegíveis estão listados no Guia do Programa.  
4 

 Cláusulas podem ser adicionadas a este modelo de acordo para refletir melhor a natureza da parceria 

institucional. 
5 As Instituições de Ensino Superior (IES) dos países do Programa Erasmus+ devem indicar o seu código Erasmus, 

enquanto as IES dos Países Parceiros devem mencionar a cidade onde estão localizadas. 
6 

Detalhes de contato dos responsáveis por este acordo.  
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E-mail: dpct@ige.unicamp.br 

  

Contato Administrativo 

Escritório de Relações 

Insternacionais 

internationaloffice@reitoria.unica
mp.br | +55 19 3521-4718 
 

Contato Acadêmico 

Marko Monteiro 

carambol@unicamp.br  

 

 

http://www.internati

onaloffice.unicamp.b

r/ 

 

 

 

 

 Nord University 

 

N BODO04 

Nord University 

Post Box 1490 

8049 Bodø 

Norway 

 

international@nord.no 

Contato Administrativo 

Elena Popova 

Erasmus+ institutional 

coordinator 

elena.popova@nord.no  

Tlf. +47 7551 7909  

Coordenador Acadêmico 

Grete Ingemann Knudsen  

grete.i.knudsen@nord.no  

+47 7551 7677 

 

Contato Acadêmico 

Roberto Rivas Hermann 

roberto.r.hermann@nord.no   

+47 7551 7839 

www.nord.no/en  

http://www.nord.n

o/en/studies/progr

ammes-

courses/english-

study-offers/ 
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B. Números de mobilidade7 por ano letivo 

Os números de mobilidade podem ser alterados a cada ano, dependendo da disponibilidade 

de financiamento. 

ORIGEM 

[Código 

Erasmus 

ou cidade 

da 

instituição 

de origem] 

DESTINO 

[Código 

Erasmus ou 

cidade da 

instituição 

de destino] 

Código 

da 

discipl

ina*  
[ISCED] 

 

 

Nome da 

disciplina

*  

 

 

Ciclo de 

estudos 
[ciclo 

curto, 1º, 

2º e 3º] 

* 

Número de períodos de 

mobilidade estudantil  

Mobilidade 

Estudantil 

para estudos 

[número total de 

meses do 

período de 

estudo ou 

duração média*] 

Mobilidade 

Estudantil 

para 

Traineeships 

* 

[Não 

relevante 

para 

chamadas 

2015-2017] 

 

Campinas 

 

N 

BODO04 

 

041(34

02) 

 

Estudos de 

Negócios e 

Tecnologia 

 

2º 

 

2 estudantes 

x 5 meses 

 

 

N 

BODO04 

Campinas 041(34

02) 

Estudos de 

Negócios e 

Tecnologia 

  2 estudantes 

x 5 meses 

 

 

[*Opcional: o código e o nome da disciplina e ciclo de estudos são opcionais.] 

ORIGEM 

[Código 

Erasmus ou 

cidade da 

instituição 

de origem] 

DESTINO 

[Código 

Erasmus ou 

cidade da 

instituição 

de destino] 

Código 

da 

disciplin

a*  
[ISCED] 

Nome da 

disciplin

a*  

 

Número de períodos de 

mobilidade de funcionários 

Mobilidade de 

funcionários para 

ensino 

 
[número total de dias 

do período de ensino 

ou duração média *] 

Mobilidade de 

funcionários 

para 

treinamento 

* 

 

Campinas N BODO04 041(340

2) 

Administr

ação e 

Negócios 

2 funcionários / 1 

semana cada um 

Campinas 
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 Números de mobilidade podem ser disponibilizados por instituições de destino/origem e por campo educacional 

(opcional*: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx) 
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N BODO04 Campinas 041(340

2) 

Administr

ação e 

Negócios 

2 funcionários / 1 

semana cada um 

N BODO04 

 

C. Habilidades recomendadas em idiomas 

A instituição de origem, cumprindo o convênio com a instituição receptora, é responsável 

por fornecer suporte aos seus candidatos nomeados, de maneira que eles possam adquirir 

as habilidades em idioma recomendadas no início dos estudos ou período letivo: 

Instituição 

de destino 

 
[Código 

Erasmus ou 

cidade] 

Opcional: 

disciplina 

Idioma 

de 

instrução 

1 

Idioma 

de 

instrução 

2 

Nível recomendado de 

instrução no idioma
8
 

Mobilidade 

Estudantil para 

Estudos  
[Nível mínimo 

recomendado: B1] 

Mobilidade de 

funcionários para 

ensino 

[Nível mínimo 

recomendado: B2] 

Campinas Nenhuma Português Inglês B2 B2 

N BODO04 Nenhuma Inglês Norueguês B2 B2 

 

Para mais detalhes em relação às recomendações sobre a instrução do idioma, veja o 

catálogo de cursos de cada instituição [Links disponíveis na primeira página]. 

D. Respeito aos princípios fundamentais e outros requisitos de mobilidade 

As instituições de ensino superior situadas em um País do Programa Erasmus+ devem 

respeitar a Carta Erasmus para o Ensino Superior da qual ela deve ser signatária. A carta 

pode ser encontrada aqui: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-

charter_en 

As instituições de ensino superior situadas em um país parceiro do Erasmus+ devem 

respeitar o seguinte conjunto de princípios e requisitos: 

A instituição de ensino superior concorda em: 

• Respeitar na totalidade os princípios de não discriminação e promover e assegurar o 

acesso igualitário e oportunidades aos participantes de mobilidade com todo o tipo 

de experiências, em particular grupos em desvantagem ou vulneráveis. 

• Aplicar um processo de seleção justo, transparente e documentado, assegurando 

oportunidades iguais aos participantes elegíveis à mobilidade. 

• Garantir o reconhecimento por atividades satisfatoriamente concluídas de mobilidade 

                                                           
8 Para uma compreensão clara e consisa dos requisitos em idiomas, recomenda-se a utilização do Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas (CEFR), veja em 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr 
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e, quando possível, estágios aos seus estudantes de mobilidade. 

• Não cobrar taxas acadêmicas, no caso de mobilidade com créditos, para alunos de 

intercâmbio, matrícula, exames, provas ou acesso às instalações de laboratório e 

biblioteca. Entretanto, eles podem ser responsáveis por pequenas taxas da mesma 

maneira que os estudantes locais para custos como seguro, diretório acadêmico e 

uso de materiais diversos. 

A instituição de ensino superior situada em um país parceiro do Erasmus+ compromete-se 

a: 

 

Antes da mobilidade 

• Fornecer informações sobre cursos (conteúdo, nível, objetivo e idioma) com muita 

antecedência do período de mobilidade, para ser transparente para todas as partes e 

permitir que os estudantes de mobilidade realizem escolhas bem informadas sobre 

os cursos que seguirão. 

• Assegurar que os participantes estejam bem preparados para a mobilidade, incluindo 

a observação do nível de proficiência linguística necessária. 

• Assegurar que a mobilidade de estudantes e docentes/funcionários, para ensino ou 

treinamento, seja baseada em um plano de estudos para estudantes e em um 

convênio de mobilidade para docentes/funcionários, previamente aprovado entre as 

instituições de origem e receptora ou entre empresas e os participantes.  

• Fornecer assistência relacionada à obtenção de vistos, quando necessários, para 

estudantes de mobilidade em sua entrada e saída. Custos com vistos podem ser 

cobertos com os recursos financeiros da mobilidade. Veja as informações / seção de 

vistos para detalhes de contato. 

• Fornecer assistência relacionada à obtenção de seguros, quando necessários, para 

estudantes de mobilidade. A instituição do país parceiro deve informar aos 

estudantes de mobilidade sobre os casos nos quais a cobertura do seguro não é 

automaticamente fornecida. Custos com seguro podem ser cobertos pelos recursos 

financeiros da organização. Veja as informações / seção de seguros para detalhes de 

contato. 

• Fornecer orientação aos participantes para encontrar acomodações.  Veja as 

informações / seção de moradia para detalhes de contato. 
 

Durante e depois da mobilidade 

 

• Assegurar tratamento acadêmico e serviços igualitários aos estudantes e 

docentes/funcionários da instituição de origem, incluindo os participantes de 

mobilidade, e integrá-los à vida diária da instituição, manter apropriada orientação e 

suporte aos participantes de mobilidade, bem como o suporte linguístico apropriado. 

• Aceitar todas as atividades indicadas no plano de estudos que conduzam à conclusão 

do curso, contanto que estas tenham sido satisfatoriamente concluídas pelo 

estudante de mobilidade. 

• Fornecer, gratuitamente, aos estudantes de mobilidade e às suas instituições de 

origem as traduções em inglês ou no idioma da instituição de origem, um histórico 

escolar completo, preciso e atualizado de seus resultados ao final do período de 

Fls. 486 
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mobilidade. 

• Auxiliar a reintegração dos participantes de mobilidade e fornecer-lhes a 

oportunidade de beneficiarem sua instituição e seus pares, baseados em suas 

experiências, quando retornarem. 

• Assegurar que o docente/funcionário, baseado no convênio de mobilidade, obtenha 

reconhecimento por suas atividades de ensino e treinamento empreendidas durante 

o período de mobilidade. 

 
E.  Requisitos adicionais 

[A ser preenchido, se necessário. Outros requisitos sobre aspectos acadêmicos ou 

organizacionais podem ser acrescentados, por exemplo, os critérios de seleção para 

estudantes e funcionários; qualquer divisão dos fundos de apoio organizacional entre os 

parceiros; Medidas para preparar, receber e integrar estudantes e / ou funcionários em 

mobilidade, incluindo a preparação cultural antes da mobilidade; as ferramentas de 

reconhecimento usadas] 

[Especifique se as instituições têm infra-estrutura para receber estudantes e funcionários 

com deficiências.] 

N BODO04 

A Nord University recebe estudantes com necessidades especiais. Para mais informações, 

visite nossa página: http://www.nord.no/en/Student/student-life/disability-services 

 

F. Calendário 

1. As inscrições / informações sobre os alunos indicados devem chegar à instituição de 

destino até: 

Institutição de destino 
[Código Erasmus ou cidade] 

Período do outono* Período da Primavera* 

Campinas fevereiro a Junho Agosto a Novembro 

N BODO04 Indicação: 1 de Abril  

Inscrição: 15 de Abril 
Indicação: 15 de Setembro  

Inscrição: 01 de Outubro 

[*a ser adaptado no caso de um sistema trimestral] 

2. A instituição de destino enviará sua decisão em 5 semanas. 

3. O Histórico Escolar será emitido pela instituição de destino no prazo máximo de 5 

semanas após o término do período de avaliação na IES. 

[Normalmente, não deve exceder cinco semanas, de acordo com as diretrizes da Carta 

Erasmus para o Ensino Superior] 

N BODO04: os alunos devem solicitar seu Histórico Escolar no StudentWeb. 

4. Término do Acordo  

[Cabem às instituições envolvidas checar no acordo o procedimento para modificar ou 
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rescindir o Acordo Interinstitucional. No entanto, em caso de rescisão unilateral, uma 

notificação deverá ser enviada com antecedência de, ao menos, um ano letivo. Isto 

significa que uma decisão unilateral de rescisão dos intercâmbios notificada à outra 

parte até 1 de setembro de 2018 só entrará em vigor a partir de 1 de setembro de 

2019. As cláusulas de rescisão devem incluir o seguinte aviso: “Nem a Comissão 

Europeia nem as Agências Nacionais podem ser consideradas responsáveis em caso de 

conflito".] 

 

G. Informações 

 

1. Sistemas de notas das instituições 

[Recomenda-se que as instituições de destino forneçam a distribuição estatística das 

notas de acordo com as descrições no guia do usuário do ECTS9. Um link para uma 

página da web pode ser suficiente. A tabela facilitará a interpretação de cada nota 

atribuída aos estudantes e facilitará a transferência de créditos pela instituição de 

origem.] 

N BODO04: http://www.nord.no/en/Student/exam/ 

 

2. Visto 

As instituições de origem e de destino auxiliarão, quando solicitadas, na obtenção de 

vistos para estudantes participantes da mobilidade, de acordo com os requisitos da 

Carta Erasmus para o Ensino Superior. 

 

Informações e assistência podem ser fornecidas pelos seguintes contatos e fontes de 

informação: 

Instituição  
[Código 

Erasmus ou 

cidade] 

Detalhes do contato 
(email, telefone) 

Website para informações 

UNICAMP 

Leonardo Davine Dantas 

 

mobilidade_estudantil@re

itoria.unicamp.br 

 

+55 (19) 3521-7145 

http://www.internationaloffice.unicamp.br

/students-guide/pre-arrival-information-

guide/ 

 

N BODO04 international@nord.no  www.udi.no/en  

 

3. Seguro 

As instituições de origem e de destino fornecerão assistência na obtenção de seguros 

aos estudantes participantes da mobilidade, de acordo com os requisitos da Carta 

Erasmus para o Ensino Superior. 

                                                           
9
 http://ec.europa.eu/education/tools/docs/ects-guide_en.pdf  
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A cobertura de seguro saúde e repatriação ficarão a cargo dos estudantes, pós-

graduandos, docentes, técnicos, pesquisadores e pessoal administrativo e deverá ser 

contratada em seu país de origem, antes de sua chegada à instituição de destino. 

 

A instituição de destino informará aos participantes de mobilidade nos casos em que 

a cobertura do seguro não é automaticamente fornecida. Informações e assistência 

podem ser fornecidas pelos seguintes contatos e fontes de informação: 

Instituição  
[Código 

Erasmus ou 

cidade] 

Detalhes do contato 
(email, telefone) 

Website para informações 

UNICAMP 

Leonardo Davine Dantas 

 

mobilidade_estudantil@

reitoria.unicamp.br 

 
+55 (19) 3521-7145 

http://www.internationaloffice.unicamp.br

/students-guide/health-care/ 

 

N BODO04 international@nord.no  https://helsenorge.no/foreigners-in-

norway/health-care-benefits-during-a-

temporary-stay-in-norway  

 

4. Moradia 

A instituição de destino fornecerá assistência na busca por acomodações aos 

estudantes participantes da mobilidade, de acordo com os requisitos da Carta 

Erasmus para o Ensino Superior. 

 

Informações e assistência podem ser fornecidas pelos seguintes contatos e fontes de 

informação: 

Instituiç

ão  
[Código 

Erasmus 

ou cidade] 

Detalhes do contato 
(email, telefone) 

Website para informações 

Unicamp 

Lucineia Feijó Moraes 

 

lucineia@reitoria.unicamp.br  

 

+55 (19) 3521-7989 

http://www.internationaloffice.unicamp.

br/students-guide/housing-off-campus/ 

N 

BODO04 

bolig@studentinord.no   http://www.studentinord.no/home  
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H. ASSINATURAS DAS INSTITUIÇÕES (representantes legais) 

Instituiç

ão 
[Código 

Erasmus ou 

nome e 

cidade] 

Nome, função Data Assinatura
10

 

UNICAMP 

Campinas 

Prof. Dr. Marcelo Knobel 

Reitor 
  

N 

BODO04 

Jan Atle Toska 

Diretor de Assuntos 

Acadêmicos e 

Estudantis 

  

 

                                                           
10

 Cópias digitalizadas de assinaturas ou assinaturas digitais podem ser aceitas, dependendo da legislação nacional. 
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UNIVERSIDADE   ESTADUAL   DE   CAMPINAS  

INSTITUTO   DE   GEOCIÊNCIAS  
 

 

 
 

 
 
 

INFORMAÇÃO   DA   COMISSÃO   DE   PESQUISA   Nº   05/2019  
 
 
 

Baseando-se  no  parecer  emi�do  pelo  Prof.  Dr.  Alfredo  Borges  de  Campos,  aprovo  ad  referendum               

da  Comissão  de  Pesquisa  a  proposta  de  Acordo  de  Colaboração  Cultural  e  Cien�fica  entre  a                

Universidade  dos  Estudos  de  Florença  (Itália)  e  a  Universidade  Estadual  de  Campinas  (Unicamp)              

visando  a  colaboração  recíproca  entre  o  Departamento  de  Ciências  da  Terra  da  Universidade  dos               

Estudos  de  Florença  e  o  Ins�tuto  de  Geociências  da  Unicamp  (IG)  ,  sob  responsabilidade  do  Prof.                 

Dr.   Giorgio   Basilici.  

 

À   Congregação,   para   providências.  
 
 

 
Cidade   Universitária   Zeferino   Vaz,   05   de   dezembro   de   2019.  

 
 

 
 

Prof.   Dr.   Carlos   Roberto   de   Souza   Filho  
Presidente   da   Comissão   de   Pesquisa  

Mat.   26730-9  
 

Ins�tuto   de   Geociências   |   Coordenadoria   de   Pesquisa  
Rua   Carlos   Gomes,   250,   Campinas/SP,   CEP   13083-855  

Tel:   +55   (19)   3521-5118  
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UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

IG - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

  

 

Prof. Dr. Giorgio Basilici 
Livre Docente - Professor Associado MS5II  

Instituto de Geociências (IG) - Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) 

Rua Carlos Gomes, 250 

Campus UNICAMP  - 13083-855 Campinas SP 

fone: xx55(0)1935215121 
e-mail: giorgio@unicamp.br 

 

Campinas, 11 de novembro de 2019 

 

Prezado Magnífico Reitor da Universidade de Campinas,  
Prof. Dr. Marcelo Knobel, 
Prezado Diretor do Instituto de Geociências,  
Prof. Dr. Sérgio Luiz Monteiro Salles Filho 
Prezado Chefe do Departamento de Geologia e Recursos Naturais 
Prof. Dr. Alfredo Borges de Campos  

Em relação ao objetivo desta universidade de alargar nossos horizontes de pesquisa fora do País e 

em relação às atividades acadêmicas e de pesquisa há três anos desenvolvidas com colegas 

italianos e em particular com il Dipartimento di Scienze della Terra da Universitá de Firenze, faço meu 

respeitoso pedido de considerar esta solicitação para criação de um Acordo Internacional com a 

Universitá de Firenze.  

 

Anexo: 

1. Cartas de intenções das duas partes. 

2. Acordo de cooperação em duas línguas. Preciso que o texto é texto padrão da Universitá di Firenze 

e é análogo ao texto que de norma a UNICAMP usa para este tipo de acordos. 

3. Texto do Projeto de Pesquisa aprovado pela CNPq - Edital Universal já em execução, que prevê 

atividade de pesquisa conjunta. 

 

Envio-lhe minhas saudações acadêmicas,  

 

Prof. Dr. Giorgio Basílici 

IG/Unicamp 
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UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

IG - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

  

 

Prof. Dr. Giorgio Basilici 
Livre Docente - Professor Associado MS5II  

Instituto de Geociências (IG) - Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) 

Rua Carlos Gomes, 250 

Campus UNICAMP  - 13083-855 Campinas SP 

fone: xx55(0)1935215121 
e-mail: giorgio@unicamp.br 

 

 

Campinas, 4 di novembre di 2019 
Stimato Professor Dottore Marco Benvenuti,  
Dipartimento di Scienze della Terra, Universitá di Firenze, Itália 
 
Come discusso in varie occasioni per email e direttamente e con la finalità de 

rinforzare i nostri interessi e attività di ricerca congiunte, e in particolare in funzione del:  
 
(i) nostro reciproco interesse in sviluppare una attività di ricerca su modelli di 

sedimentazione fluviale e eolica dove investigare le relazioni tra processi sedimentari e 
processi pedogenetici;  

(ii) la redazione di un progetto di ricerca internazionale da essere presentato a enti di 
finanziamento europei, italiani e brasiliani, basato nella attivitá di ricerca del punto (i); 

(iii) la possibilità di partecipare alla nostra ricerca giá in atto, finanziata per il CNPq 
(edital Universal n. 428531/2018-0), annesso a questo documento; 

(iv) la possibilitá di generare un intercambio di alunni per stages e programmi di 
master o dottorato.  

(v) il personale interesse, condiviso dalla Unicamp, di ampliare la ricerca fuori dei 
limiti nazionali e permettere lo scambio di conoscimento con ricercatori stranieri.  

 
me permetto di invitarla a stabilire un accordo internazionale tra l'Instituto de 

Geociências della Universidade Estadual de Campinas - Unicamp (Brasile) e il 
Dipartimento di Scienze della Terra della Università Statale di Firenze (Itália). 

 
Allego: i) il o texto dell'accordo in lingua italiana e portoghese; ii) il testo del progetto 

di ricerca approvato dalla CNPq, che fa da guida per le attivitá di ricerca conjunte. 
 
Certo di una sua risposta positiva, le invio i miei rispettosi saluti accademici,  
 

 
Prof. Dr. Giorgio Basílici 
IG/Unicamp 
 

Fls. 495 

mailto:basilici@ige.unicamp.br


UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

IG - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

  

 

Prof. Dr. Giorgio Basilici 
Livre Docente - Professor Associado MS5II  

Instituto de Geociências (IG) - Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) 

Rua Carlos Gomes, 250 

Campus UNICAMP  - 13083-855 Campinas SP 

fone: xx55(0)1935215121 
e-mail: giorgio@unicamp.br 

 

Campinas, 4 de novembro de 2019 
 

Prezado Professor Doutor Marco Benvenuti,  
Dipartimento di Scienze della Terra, Universitá di Firenze, Itália 
 
Como discutido em varias ocasiões por email e pessoalmente, com a finalidade de 

fortalecer nossos interesses e atividades de pesquisa conjuntas, e em particular em 
função do:  

  
 (i) nosso recíproco interesse em desenvolver uma atividade de pesquisa sobre 

modelos de sedimentação fluvial e eólica visadas a investigar sobre as relações entre 
processos sedimentares e pedogenéticos;  

 (ii) a redação de um projeto de pesquisa internacional para ser apresentado a 
agências de fomento á pesquisa europeias, italianas e brasileiras. 

(iii) a possibilidade de participar à nossa pesquisa financiada pelo CNPq (edital 
Universal n. 428531/2018-0), cujo projeto é anexo a este documento; 

(iv) a possibilidade ter intercambio de alunos para estágios e programas de pós-
graduação. 

(v) o pessoal interesse, compartilhado pela Unicamp, de estender a pesquisa fora 
dos limites nacionais e permitir a troca de conhecimento com pesquisadores 
estrangeiros. 

 
permito-me convida-lo para estabelecer um acordo internacional oficial entre 

l'Instituto de Geociências della Universidade Estadual de Campinas - Unicamp (Brasile) 
e il Dipartimento di Scienze della Terra della Università Statale di Firenze (Itália). 

Anexo: i) o texto do acordo em língua portuguesa e italiana; ii) o texto do projeto de 
pesquisa aprovado pela CNPq, que constitui guia da proposta atividade de pesquisa 
conjunta. 

Certo de uma resposta positiva lhe envio minhas respeitosas saudações 
acadêmicas,  

 
Prof. Dr. Giorgio Basílici 
IG/Unicamp 
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Prof. Marco Benvenuti 
Via G. La Pira, 4 – 50121 Firenze 
telefono +39 055 2757516 fax 055 218628 | e-mail: ma.benvenuti@ unifi.it   
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

Firenze, 4 Novembre 2019 

Esimio Prof. Giorgio Basilici 

Istituto de Geociencias, Universidade Estadual de Campinas 

 

In riferimento alla sua lettera di oggi relativa a possibili collaborazioni 

scientifiche come da lei elencato, le confermo il mio interesse e disponibilità 

al fine di costruire una fattiva cooperazione nell’ambito della Stratigrafi e 

Sedimentologia di depositi continentali. Nello specifico sono molto 

interessato ad investigare insieme i processi che regolano la dinamica di 

sistemi fluvio-eolici con particolare riferimento al Mesozoico e Cenozoico. 

Confermo quanto da lei indicato circa le prospettive di possibili progetti futuri 

finanziabili sia dall’Italia sia dall’Europa o dal Brasile, che possono essere 

stimolati dalla collaborazione. Ritengo anche importante che questa possa 

aprire opportunità di formazione per studenti di Master, Dottorato e Post-

dottorato italiani e brasiliani. 

Con l’auspicio di vedere realizzata questa collaborazione le porgo i miei più 

cordiali saluti 

 

Prof. Marco Benvenuti  
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Florença, 4 de novembro de 2019 

Prezado Prof. Giorgio Basilici 

Instituto de Geociências, Universidade Estadual de Campinas 

 

Com referência à sua carta de hoje relativa à possíveis colaborações 

científicas listadas, confirmo meu interesse e disponibilidade para construir 

uma cooperação eficaz no campo de Estratigrafia e Sedimentologia de 

depósitos continentais. Em particular, estou muito interessado em pesquisar 

juntos aos processos que regulam a dinâmica dos sistemas fluvio-eólicos, 

com referência particular ao Mesozóico e Cenozóico. Confirmo o que você 

indicou sobre as perspectivas de possíveis projetos futuros a serem 

financiados pela Itália, pela Europa ou Brasil, que podem ser facilitados por 

esta colaboração. Eu acredito que este acordo seja importante para abrir 

oportunidades de treinamento para estudantes de mestrado, doutorado e 

pós-doutorado italianos e brasileiros. 

Com a esperança de ver essa colaboração realizada, estendo minhas mais 

cordiais saudações 

 

Marco Benvenuti 
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L’UNIVERSITÀ  STATALE DI 

CAMPINAS (UNICAMP) 

 
Premesse 

 

 

- Premesso che per una Università idonee relazioni culturali e scientifiche sono indispensabili 

allo sviluppo delle funzioni istituzionali di insegnamento e di ricerca; 

- premesso che per il predetto scopo è necessario favorire ed incoraggiare accordi culturali 

diretti fra Istituzioni di livello universitario appartenenti a Paesi diversi; 

considerato l'interesse reciproco che l'Università degli Studi di Firenze (Italia) e l’Universidade 

Estaduale de Campinas-UNICAMP (Brasile) hanno a stabilire adeguate relazioni per lo sviluppo 

degli studi nel settore: della Geologia Stratigrafica e Sedimentologia; 

- viste le norme vigenti nei due Paesi; 

- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
 

 

FRA 

 

 

l'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Rettore Prof. Luigi Dei, domiciliato per 

la carica in Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze 

 
E 

 

 

l’Universidade Estaduale de Campinas-UNICAMP, rappresentata dal Rettore, Prof. Marcelo Knobel 

domiciliato per la carica in Rua da Reitoria, 121, Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Barão Geraldo, 

Campinas, São Paulo, Brasile 
 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

Art. 1 -  Strutture e settori 
 

 

Le due Università si impegnano a dar vita ad una reciproca collaborazione inizialmente 

nel settore: 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

Allo sviluppo della predetta collaborazione sono interessate le seguenti strutture 

dell'Università degli Studi di Firenze: 

- Dipartimento di Scienze della Terra 

e le seguenti unitá della Universitá Statale di Campinas (UNICAMP):  
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- Instituto de Geociências (IG) 

 

 
-   

Le due Università si r i se rvano ,  ove  opportuno,  di  definire  di  comune  accordo  altre  

aree  di collaborazione. In tal caso si provvederà alla stipula di appositi atti aggiuntivi. 

 
Art. 2 -  Scambi e attività 

 

 

La collaborazione di cui al precedente art. 1 sarà ispirata a criteri di reciprocità e potrà 

svilupparsi attraverso: 

1) scambi di visite fra docenti e ricercatori delle strutture promotrici allo scopo di favorire 

lo svolgimento di seminari, cicli di lezioni, convegni, conferenze; di svolgere ricerche 

comuni; di discutere esperienze nei settori di interesse comune, ecc.; 

2) scambi di pubblicazioni ed informazioni sugli specifici settori oggetto del presente 

accordo e su ogni altro argomento ritenuto utile; 

3) scambi di studenti per soggiorni di studio e di ricerca e per altre attività formative; 

4) scambi di personale tecnico e amministrativo quando ritenuto opportuno ai fini di 

significative esperienze. 

 
Le modalità di attuazione degli scambi potranno essere descritte in appositi Protocolli 

attuativi (periodo di permanenza, obblighi dei visitatori, modalità di selezione delle domande, 

illustrazione dettagliata dei temi oggetto dell'accordo, ecc.), stipulati dai competenti organi delle 

strutture promotrici. 

Le due Università favoriscono la mobilità studentesca, secondo un principio di reciprocità, 

mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l’assistenza tutoriale 

prevista dai programmi di scambio. I periodi di studio compiuti all’estero potranno essere 

riconosciuti ai fini della carriera scolastica, previa deliberazione dei competenti organi. 

Gli studenti di scambio saranno esentati dal pagamento delle tasse universitarie presso 

l’Università ospitante. 

 
Art. 3 - Assistenza e facilitazioni 

 

 

Le due Università si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili sulla struttura e 

l'organizzazione delle Università contraenti, al fine di incrementare la reciproca conoscenza. 

Ciascuna parte, in conformità con le proprie leggi e regolamenti, assicurerà agli ospiti 

inviati dall'altra parte, ai sensi del presente accordo, ogni forma di assistenza e facilitazione nel 

proprio Paese, per l'adempimento dei compiti concordati. 

 
Art. 4 - Copertura assicurativa 
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I partecipanti al programma di scambio dovranno essere assicurati, nell’esercizio delle 

attività previste dal presente accordo, per i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile 

per danni a terzi, sollevando l'Università ospitante da eventuali responsabilità. 

Le coperture assicurative potranno essere realizzate sia presso le Università di 

appartenenza, secondo i rispettivi regolamenti, sia tramite polizze assicurative stipulate 

direttamente dagli interessati per la copertura dei rischi suddetti. 

Per la copertura assicurativa relativa alle spese sanitarie e/o di ospedalizzazione, i 

partecipanti dovranno provvedere per proprio conto secondo le regole del Paese ospitante. 

Per specifiche esigenze relative alle coperture assicurative saranno stipulati appositi 

accordi integrativi tra le parti. 

Art. 5 - Modalità finanziarie 
 

 

Per il finanziamento delle attività previste dal presente accordo le due Università, attraverso  

le strutture promotrici, si impegnano a reperire appositi fondi. Di norma le spese di viaggio e 

soggiorno del personale e degli studenti che effettueranno gli scambi saranno a carico 

dell’Università di appartenenza. In particolare per quanto riguarda l’Università degli Studi di 

Firenze tali spese saranno a carico dei Dipartimenti che daranno attuazione all’accordo. 

In mancanza di appositi finanziamenti sarà comunque possibile lo scambio di personale 

e studenti delle due sedi, ma le spese relative (spese di viaggio, vitto e alloggio) saranno a 

carico del personale che effettuerà lo scambio, senza alcun onere per le rispettive Università. 

 

Art. 6 – Coordinatori 
 

 

Per  facilitare  l’attuazione  dell’accordo  le  due  Università  designano,  inizialmente,  i  

seguenti coordinatori: 
 

 
 

Università degli Studi di Firenze           Universidade Estaduale de Campinas-UNICAMP 

Prof. Marco Benvenuti.                      Prof. Giorgio Basilici         

Dip. Scienze della Terra.                    Instituto de Geociências (IG) 

 

 
Art. 7- Durata e validità 

 

 

L' accordo sarà sottoscritto nella lingua italiana e nella lingua portoghese (BR) 

La risoluzione di eventuali controversie sarà demandata ad un collegio arbitrale 

composto di un membro designato da ciascuna delle due parti e di uno scelto di comune accordo. 

Il presente accordo entra in vigore dalla data della stipula ed avrà validità di 7 (sette) 

anni, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto da una delle due parti almeno 6 (sei) mesi prima 

della scadenza. 
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Il Rettore                                                           Il Rettore 

dell’Università degli Studi di Firenze             dell’Universidade Estaduale de Campinas-UNICAMP 
 

 

Prof. Luigi Dei …………….....................          Prof. Marcelo Knobel .....................  

 

 

Data………………………………………    Data………………………… 
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ACORDO DE COLABORAÇÃO CULTURAL E CIENTÍFICA ENTRE A UNIVERSIDADE DOS 

ESTUDOS DE FLORENÇA E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS –UNICAMP 

 

Preâmbulo 

 

- Considerando que para uma Universidade relações culturais e científicas idôneas são indispensáveis ao 

desenvolvimento das funções institucionais de ensino e de pesquisa; 

- considerando que para o supracitado escopo é necessário favorecer e encorajar acordos culturais diretos entre 

instituições de nível universitário pertencentes a países diversos; 

- considerado o interesse recíproco que a Universidade dos Estudos de Florença (Itália) e a Universidade 

Estaduale de Campinas-UNICAMP (Brasile) têm em estabelecer adequadas relações para o 

desenvolvimento dos estudos nos setores: estratigráfica e sedimentologia; 

- consideradas as normas vigentes nos dois países; 

- considerados o Estatuto da Universidade dos Estudos de Florença; 

  

ENTRE 

 

a Universidade dos Estudos de Florença, representada pelo Reitor Prof. Luigi Dei, com sede na Praça San 

Marco, 4 – 50121, Florença 

 

E 

 

a Universidade Estaduale de Campinas-UNICAMP , representada pelo seu Reitor Prof. Marcelo Knobel com 

sede na Rua da Reitoria, 121, Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Barão Geraldo, Campinas, São Paulo, 

Brasil 

 

ESTABELECE E  ESTIPULA O QUE SE SEGUE 

 

Art. 1º - Estruturas e setores 

 

 As duas Universidades se comprometem a implementar uma colaboração recíproca inicialmente nos 

setores:  

CIENCIAS DA TERRA 

 

 Ao desenvolvimento da supracitada colaboração estarão envolvidas as seguintes Unidades da 

Universidade dos Estudos de Florença: 

- Dipartimento di Scienze della Terra 

e as seguintes Unidades Universidade Estaduale de Campinas-UNICAMP:  

- Instituto de Geociências (IG) 

 

 As duas Universidades se reservam o direito, onde for oportuno, de definir de comum acordo outras 

áreas de colaboração. Em tal caso, serão estipulados atos adicionais específicos. 

 

Art. 2º - Intercâmbios e atividade 
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A colaboração prevista no art. 1º será inspirada por critérios de reciprocidade e poderá desenvolver-

se por meio de: 

1) intercâmbios de visitas entre docentes e pesquisadores das Unidades promotoras têm o escopo de 

favorecer o desenvolvimento de seminários, ciclos de aulas, congressos, conferências; de 

desenvolver pesquisas em comum; de discutir experiências nos setores de interesse comum etc.; 

2) intercâmbios de publicações e informações sobre os setores específicos do presente acordo e sobre 

qualquer outro assunto considerado útil; 

3) intercâmbio de estudantes para período de estudo e pesquisa e outras atividades de formação; 

4) \intercâmbio de pessoal técnico e administrativo será efetuado quando necessário para a aquisição de 

significativas experiências. 

 

As modalidades de atuação dos intercâmbios poderão ser descritas em protocolos especiais (período 

de permanência, obrigação dos visitantes, modalidade de seleção de pedidos, ilustração detalhada dos temas 

objeto do acordo etc.), estipuladas pelos órgãos competentes das estruturas promotoras. 

As duas universidades favorecerão a mobilidade estudantil, segundo um princípio de reciprocidade, 

deixando à disposição dos estudantes visitantes os próprios recursos didáticos e assistência tutorial prevista 

pelos programas de intercâmbio. Os períodos de estudo cursados no exterior poderão ser reconhecidos para 

fins de histórico escolar, com prévia deliberação dos órgãos competentes. 

Os estudantes de intercâmbio serão isentos do pagamento das taxas universitárias na Universidade de 

acolhimento. 

 

Art. 3º- Assistência e auxílios 

 

As duas Administrações se comprometem a trocar todas as informações úteis sobre a estrutura e a 

organização das Universidades contraentes, com vistas a incrementar o recíproco conhecimento. 

Cada parte, em conformidade com sua própria legislação e regulamentos, assegurará aos visitantes 

enviados à outra parte, nos termos do presente acordo, toda forma de assistência e auxílio no próprio país 

para o cumprimento dos deveres acordados. 

 

Art. 4° - Seguro 

 

Os participantes do programa de intercâmbio devem ser segurados, no exercício das atividades 

previstas pelo presente Acordo, contra os riscos de acidentes e de responsabilidade civil por danos causados 

a terceiros, isentando a universidade de acolhimento de eventual responsabilidade. 

A cobertura de seguro pode ser realizada tanto na Universidade de pertencimento, de acordo com os 

respectivos regulamentos, quanto através de apólices de seguro contratadas diretamente pelos interessados 

para os riscos supracitados. 

Os participantes devem providenciar cobertura assecuratória relativa às despesas sanitárias e/ou 

hospitalares, arcando pessoalmente com os custos, de acordo com as regras do país de acolhimento. 

Para exigências específicas relativas às coberturas assecuratórias, acordos específicos integrativos serão 

realizados entre as partes. 

 

Art. 5º - Modalidades financeiras 
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 Para o financiamento das atividades previstas no presente acordo as duas Universidades, através das 

estruturas promotoras, se comprometem a encontrar fundos apropriados. Em regra, as despesas de viagem e 

hospedagem dos docentes, funcionários técnico-administrativos e estudantes estarão a cargo da Universidade 

de origem. Em particular, no que diz respeito à Universidade dos Estudos de Florença, tais despesas estarão a 

cargo dos Departamentos que atuarão no acordo. 

 Na falta de apropriados financiamentos, será de toda forma possível o intercâmbio de pessoal e 

estudantes das duas casas, mas as despesas relativas (despesas de viagem, alimentação e alojamento) estarão 

a cargo da pessoa que efetuará o intercâmbio, sem qualquer ônus para a respectiva Universidade. 

 

Art. 6º- Coordenadores 

 

 Para facilitar a implementação do acordo, as duas Universidades designam, inicialmente, os 

seguintes coordenadores: 

Para a Universidade de Florença:   Para a Universidade Estaduale de Campinas  

 

Prof. Marco Benvenuti     Prof. Giorgio Basilici 

Dip. Scienze della Terra    Instituto de Geociências (IG) 
 

 

Art. 7º - Duração e validade 

 

 O acordo será redigido em língua italiana e em língua portuguesa (BR). 

 Eventuais controvérsias serão resolvidas por uma junta arbitral composta de um membro designado 

por cada uma das partes e por um terceiro escolhido de comum acordo. 

 O presente acordo entra em vigor na data da estipulação e terá validade de 7 (sete) anos da data de 

estipulação, salvo denúncia comunicada por escrito por uma das partes ao menos 6 (seis) meses antes do 

termo. 

 

O Reitor      O Reitor 

da Universidade dos Estudos de Florença  da Universidade Estaduale de Campinas-UNICAMP 

 

Prof. Luigi Dei      Prof. Marcelo Knobel 

 

....................................................................  .................................................................... 

 

Data..................................................................  Data.................................................................. 
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ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DE PALEOSSOLOS E DEPÓSITOS EM SISTEMAS 
FLUVIAIS (FORMAÇÕES ESPLUGAFREDA E CLARET, PALEOCENO-EOCENO DOS PIRENÉUS 
ORIENTALES, CATALUNYA) 

Spatial and temporal organisation of palaeosols and deposits in fluvial systems (Esplugafreda and Claret 

Formations, Paleocene-Eocene, Eastern Pyrenees, Catalunya) 
 

Giorgio Basilici 
DGRN/Instituto de Geociências - UNICAMP 

RESUMO 
Paleossolos são solos enterrados, cobertos por sedimentos ou por paleossolos mais novos. Os paleossolos são 

frequentemente interestratificados a depósitos nas sucessões sedimentares continentais. Por este fato, e porque os 

paleossolos representam um cofre de informações paleoambientais e estratigráficas s.l., não podem ser 

desconsiderados no estudo dos depósitos continentais. Um solo é de fato um sistema aberto durante todo seu 

desenvolvimento (102-106 anos), que registra todo o que acontece na atmosfera acima e pouco abaixo da sua 

superfície. Em contrapartida, a formação de um depósito é um processo de curta duração (poucos minutos até poucos 

dias) associado, em geral, a eventos excepcionais. 

Este projeto propõe estudar os paleossolos e depósitos que ocorrem interestratificados em sucessões 

sedimentares de sistema fluviais distributivos. As finalidades deste estudo são definir (i) as condições ambientais de 

formação dos paleossolos, (ii) sua distribuição espacial (horizontal) em relação à distribuição dos depósitos neste 

sistema deposicional e (iii) as variações temporais (verticais) de paleossolos e depósitos ligadas a fatores alo- ou 

autogenéticos do sistema. 

Sistemas fluviais distributivos são corpos aluviais de grandes dimensões, nos quais um canal principal se divide, da 

parte proximal à parte distal, em vários canais menores dos quais só um ativo, até desaparecerem ou desembocarem 

num rio maior ou numa massa de água (lago ou oceano). Embora estes sistemas parecem ser muitos frequentes no 

registro geológico, o estudo deste, que começou somente no final dos anos 70, teve um impulso a partir do anos 2000. 

Se o estudo dos depósitos de sistemas fluviais distributivos está engatilhando, aquele dos paleossolos a estes 

associados é ainda aos primórdios, embora a presença de paleossolos nesta sucessões pode ser superior a 80% da 

espessura total. 

A meta deste projeto é gerar um modelo de distribuição 3D de paleossolos e depósitos, quer dizer um modelo que 

tenha em consideração as variações espaciais e temporais. Para conseguir isto se seguirão os seguintes objetivos 

parciais: (i) descrição, classificação dos paleossolos e interpretação dos fatores que controlaram o desenvolvimento 

destes, (ii) definição das variações espaciais e temporais dos paleossolos contidos na sucessão examinada, 

(iii)comparação dos fatores de controlo dos depósitos (obtido com o compartilhamento dos dados do grupo inglês) com 

os fatores que condicionaram o desenvolvimento dos paleossolos. Objetivos de "política científica" são: (i) integrar o 
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grupo de pesquisa da UNICAMP com um grupo estrangeiro (Fluvial & Eolian Research Group da School of Earth and 

Environment, Universidade de Leeds, UK) de notória fama internacional; (ii) favorecer o intercâmbio de recursos 

humanos e poder atingir a financiamentos internacionais para pesquisa.  

Para obter os resultados propostos resulta necessário trabalhar numa sucessão sedimentar de excelentes 

exposições onde possa ser feito um estudo de detalhe de pequena e larga escala. Após convite do pesquisador 

principal do grupo acima citado (Nigel Mountney), foram escolhidas as Formações Esplugafreda e Claret de idade 

paleo-eocénica, localizadas nos Pireneus catalães, entre as cidades de Tremp e Arany. Estas unidades apresentam 

exposições contínuas por mais de 50 km por 350 m de espessura. O grupo inglês nos anos passados estudou parte 

dos depósitos relevando uma mudança do estilo fluvial em correspondência do episódio de máximo aquecimento 

global a cavalo entre Paleoceno e Eoceno, dito Paleocene-Eocene Thermal Maximum (PETM).  

Os métodos de estudo se focalizam na análise macroscópicas de campo, micromorfológica e geoquímica de 

laboratório dos paleossolos. Todavia, dedicaremos certa parte da pesquisa à análise dos depósitos, compartilhando os 

dados da equipe inglesa e realizados análises próprias. Detalhes estão no texto do projeto. 

Esta pesquisa poderá conseguir os seguintes resultados científico-acadêmicos: 

i) Reconhecer os tipos, a distribuição e as condições de formação de paleossolos e sedimentos de um sistema 

fluvial de tipo distributivo. 

ii) Reconhecer os principais fatores de controle dos processos paleopedogenéticos e sedimentares em um sistema 

fluvial de tipo distributivo. 

iii) Definir quanto os fatores alogenéticos (externos ao sistema) e autogenéticos (internos ao sistema) possam 

controlar o tipo e o desenvolvimento dos processos pedogenéticos e deposicionais.  

iv) Gerar associações entre perfis de paleossolos e depósitos fluviais em função de fatores alogenéticos (por 

exemplo, precipitações, temperatura, tectônica) e autogenéticos (por exemplo, posição no sistema morfo-sedimentar, 

posição relativa dos paleossolos e dos depósitos). 

v) Construir um modelo de distribuição espacial e temporal dos paleossolos e dos sedimentos em um sistema 

aluvial distributivo.  

Os resultados científico-acadêmicos acima listados fornecem a base por uma série de atividades técnico-

aplicativas, socioeconômicas, ambiental e de divulgação.  

 i) O resultado acadêmico mais importante desta pesquisa (o modelo espaço-temporal de paleossolos e depósitos 

num sistema fluvial distributivo) pode constituir uma base teórico-científica pela procura de corpos reservatórios de 

água e hidrocarbonetos, usando os paleossolos como proxies.  

ii) A reconstrução paleoambiental do sistema deposicional e das suas variações ambientais, baseada na 

interpretação dos processos pedogenéticos e sedimentares, permitirá realizar previsões de desenvolvimento em 

sistemas morfo-deposicionais atuais análogos. Em particular, quando estes são relacionados ao marcado incremento 

da temperatura global, como no caso do episódio dito PETM registrado na Formação Claret.  
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iii) Esta pesquisa pode contribuir à divulgação dos paleossolos como elementos importantes no estudo e no uso 

aplicativo de sucessões sedimentares continentais. 

 

ABSTRACT  

Palaeosols are buried soils that are overlaid by sediments or younger palaeosols. They are frequently interstratified 

with deposits in continental sedimentary successions. As a consequence of these characteristics and because 

palaeosols represent a depository for palaeoenvironmental and stratigraphic information s.l., they cannot be 

disregarded in the study of continental deposits. A soil is in fact an open system throughout its whole development (102-

106 years) and so it registers subtle climatic variations above and just below the surface. On the contrary, the 

deposition of sediments is essentially a short duration phenomenon (from few minutes till few days) generally 

associated to exceptional events. 

This project proposes to study palaeosols and deposits that occur interbedded in sedimentary successions of 

distributive fluvial systems. The aim of this study is (i) to define the palaeoenvironmental conditions during the 

palaeosols development, (ii) their spatial (horizontal) distribution in this depositional system and (iii) the temporal 

(vertical) alternation between palaeosols and deposits driven by allogenic and autogenic factors. 

Distributive fluvial systems are alluvial bodies of great dimensions, in which a main channel is progressively divided, 

from proximal to distal parts, in increasingly smaller channels, only one active at a time, until they disappear or merge in 

a larger fluvial system or greater body of water (e.g. lake or ocean). Even though these systems are probably frequent 

in the geologic record, their study began around the 70’s and had its great impulse in the 2000s. However, if the study 

of deposits in distributive fluvial systems are at its first steps, the study of their associated palaeosols are yet at its birth, 

even though palaeosols in these succession can correspond up to 80% of the total thickness. 

The goal of this project is to establish a model of 3D distribution of palaeosols and deposits that considers their 

spatial and temporal variations. To achieve this main goal, the following secondary objectives are necessary: (i) to 

describe and classify palaeosols and interpret the controlling factors in their development, (ii) to define the spatial and 

temporal variations of palaeosols in the studied successions, (iii) to compare the controlling factors of sediment 

deposition (obtained in shared research with the English group) with the controlling factors of palaeosol development. 

In a “science policy” perspective, the objectives of this project are: (i) to integrate the research group at UNICAMP with 

the English group (Fluvial and Eolian Research Group from the School of Earth and Environment at the University of 

Leeds, UK) of notorious international respect, (ii) to favour the exchange of human resources and to be able to obtain 

international financing for research. 

In order to obtain the proposed results, it is necessary to choose sedimentary successions with excellent exposition 

that allow us to conduct an in-depth study in small- and large-scale. After invitation from the head of the Leeds research 

group (Nigel Mountney), two formations were selected for this study: the Esplugafreda and Claret Formations, both of 

Paleocene-Eocene age, located in the Catalan Pyrenees between the cities of Tremp and Arany. These units show 
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expositions that are laterally continuous for more than 50 km and up to 350 m thick. In previous years, the Leeds group 

carried out a research campaign in the fluvial deposits and discovered a change in fluvial style as a consequence of an 

extreme global warming event during the Paleocene-Eocene transition, an episode known as the Paleocene-Eocene 

Thermal Maximum (PETM). 

The methods of this study focus on the macromorphologic, micromorphologic and geochemical analysis of 

palaeosols in laboratory. However, we dedicate part of the research to the analysis of deposits either by collecting data 

in the field and by receiving shared data from the English group. Further details are found in this project. 

This research can achieve the following scientific-academic results: 

i) To recognise the types, distribution and the conditions of formation of palaeosols and sediments in a distributive 

fluvial system; 

ii) To recognise the key factors controlling the palaeopedogenetic and sedimentary processes in a distributive fluvial 

system; 

iii) To define how allogenic (external to the system) and autogenic (internal to the system) factors can control the 

type and the development of palaeopedogenetic and sedimentary processes; 

iv) To create associations between palaeosol profiles and fluvial deposits as function of allogenic (e.g. precipitation, 

temperature, tectonics) and autogenic factors (e.g. position in the morpho-depositional system, relative position of 

palaeosols and deposits). 

v) To build a model with the spatial and temporal distribution of palaeosols and deposits in a distributive fluvial 

system. 

The above listed scientific-academic results provide a base for a series of activities that can be applied for technical, 

socioeconomic, environmental and informative purposes as follows: 

i) The most important academic result from this research (the spatio-temporal model with the distribution of 

palaeosols and sediments) can provide a robust theoretical-empirical base for tracing water and hydrocarbonate 

reservoirs using palaeosols as proxies. 

ii) The palaeoenvironmental reconstruction of the distributive fluvial system and its imposed climatic variations 

(based on the interpretation of palaeopedogenetic and sedimentary processes) will allow making predictions on the 

development of analogue morpho-depositional systems. In particular, when these fluvial systems are affected by a 

marked increase in global temperature, as in the case of the PETM episode. 

iii) This research can help promote the study and practical use of palaeosols as important stratigraphic and 

palaeoenvironmental proxies in continental sedimentary successions. 

 

Palavras chaves: Sistema deposicional fluvial, Paleossolos, Paleocene-Eocene Thermal Maximum - PETM, 
Formações Esplugafreda e Claret, Catalunha.  
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Key words: Fluvial depositional system, Palaeosols, Paleocene-Eocene Thermal Maximum - PETM, Esplugafreda 
and Claret Formations, Catalonia.  

 
1. INTRODUÇÃO: generalidades, justificativa, temas de pesquisa e hipóteses de trabalho. 
As sucessões sedimentares de ambiente continental apresentam quase sempre perfis de paleossolos 

interestratificados a depósitos, com a exceção, provavelmente, de sucessões formadas em condições de alta taxa de 
sedimentação, na ordem superior a 5 mm/ano (Daniels, 2003), e de extrema aridez. De fato, desde a formação da 
crosta terrestre, tendo tempo suficiente e clima adequado, os agentes atmosféricos (químicos, físicos e biológicos) 
alteram rapidamente em solo qualquer rocha ou depósito que esteja exposto (Retallack, 2001).  

Os objetos de pesquisa deste projeto são paleossolos e depósitos. Por paleossolo se considera um corpo 
geológico que corresponde a um solo enterrado (buried soil, Catt, 1990; Retallack, 1997, 2001), coberto por 
sedimentos ou por outros paleossolos mais recentes. Por enquanto, por depósito se entende aquela rocha sedimentar 
que mantêm as características genéticas originárias intactas, quer dizer, não foi subposta a pedogénese. A quantidade 
de perfis de paleossolos que podem ser observados nas sucessões sedimentares pode ser tão alta que supera a 
fração dos depósitos. Por exemplo, (i) a Formação Marília (Cretáceo da Bacia Bauru, Brasil sul oriental) possui em 
média 86% da espessura constituída por paleossolos (Basilici et al., 2009; Basilici e Dal Bó, 2010), (ii) a Formação Los 
Llanos é quase inteiramente constituídas por paleossolos (Basilici et al., 2017) e (iii) as Formações Esplugafreda e 
Claret (Paleoceno-Eoceno, Pireneus orientais, Catalunya), objeto deste projeto de pesquisa, possuem mais de 80% da 
espessura formada por perfis de paleossolos (Dreyer, 1993; Colombera et al., 2017). 

A desconsideração dos paleossolos no estudo de sucessões sedimentares continentais constitui um prejuízo pela 
comunidade científica, nem tanto por uma eventual interpretação incorreta, quanto pela perda da grande quantidade 
de informações de caráter paleoambiental e estratigráfico, que os paleossolos preservam. De fato, um depósito 
clástico se forma em geral mediante um processo de duração breve (de poucos minutos a alguns dias), e representa 
condições ambientais particulares de curta duração e, provavelmente, de excepcionalidade, cujas causas podem ser 
fatores locais e/ou episódicos (veja-se a discussão que Dott (1996) faz sobre a “estratigrafia episódica”). Pelo 
contrário, um paleossolo não segue estas regras. Um paleossolo, que mostra certo grau de estruturação interna (por 
exemplo, agregados, cutículas, horizontes), formou-se, em geral, em períodos de 103 a mais de 106 anos (Allen e 
Wright, 1989). Durante este longo período de tempo o paleossolo é um sistema aberto. Este tem possibilidade de 
registrar todas as condições ambientais que ocorrem acima ou pouco abaixo da sua superfície e as relativas 
mudanças. Em fim, as relações de interestratificação vertical e horizontal entre paleossolos e sedimentos podem dar 
importantes informações de variações temporais, regionais ou locais das condições paleoambientais que geram as 
sucessões sedimentares.  

Segundo estas prévias considerações pode-se inferir que quando se estudam sucessões continentais, cujo 
objetivo é a interpretação arquitetural ou paleoambiental, os paleossolos não podem ser desconsiderados. No entanto, 
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a atenção dos sedimentólogos e estratígrafos para estes corpos geológicos é ainda apática e superficial. Por exemplo, 
no último congresso de sedimentologia internacional (ISI, Quebec, agosto 2018) não foi apresentada nenhuma sessão 
temática sobre paleossolos. De fato, embora nos trabalhos científicos, que envolvem sucessões sedimentares 
continentais, os paleossolos não aparecem mais simplesmente descritos como “sedimentos maciços” ou como 
“conglomerados matriz-suportados”, e erroneamente interpretados como depósitos de barra fluvial longitudinal ou 
depósitos de fluxo de detritos coesivos, ou sedimentos alterados por diagênese e/ou bioturbação, os sedimentólogos 
ainda evitam o confronto com os paleossolos. Varias são as razões. Antes de tudo, a escassa atenção dos 
sedimentólogos ao estudo de paleossolos depende da diferente aproximação metodológica ao objeto de pesquisa 
(Allen e Wright, 1989; Catt, 1990; Mack e James, 1992; Retallack, 2001). A diferenciação começa na descrição de 
campo, que nos estudos paleopedogenéticos é feita de cima para baixo, ao contrário dos estudos de rochas 
sedimentares. Estudos mineralógicos, microtexturais e geoquímicos são fundamentais nos estudos dos paleossolos, 
quando na análise sedimentológica física não sempre são necessários.  

Na realidade estudos de paleossolos, sobretudo em sucessões sedimentares quaternárias, são relativamente 
abundantes. Todavia, deve-se considerar que estes estudos são pontuais, sendo focalizados em um ou poucos perfis 
de paleossolos e estreitamente associados às características intrínsecas e paleoambientais de desenvolvimento dos 
paleossolos estudados (entre os tantos trabalhos, Wright e Tucker, 1991 ; Driese et al., 2003; Driese, 2005; Yang et 
al., 2006; Nordt and Driese, 2010; Buggle et al., 2011; Ashley et al., 2014). Ao contrário, somente poucos estudos 
interessaram a interação entre processos sedimentares e paleopedogenéticos, usando os paleossolos como proxies 
paleoambientais associados aos depósitos e/ou como elementos por estudos sequências temporais ou espaciais das 
sucessões sedimentares. Pioneiros entre estes estudos são os trabalhos de Bown e Kraus (1981, 1987) e Kraus 
(1987), aos quais seguiram trabalhos dos mesmos autores ou de outros (Wright and Marriot, 1993, 1996; Kraus, 1999, 
2002; Ghosh e Sarkar, 2011; Licht et al., 2014) e imodestamente (!) os nossos trabalhos (Basilici et al. 2009; Dal Bó et 
al., 2009; Basilici e Dal Bó, 2010; Dal Bó et al., 2010; Basilici et al. 2016; Soares et al., 2018). Mas mais do que estes, 
não existem muitos outros no panorama literário. 

A matéria de estudo deste projeto é constituída por paleossolos e depósitos e pelas relações entre pedogénese e 
contemporâneos processos e produtos sedimentares. Tal estudo será realizado numa sucessão sedimentar 
paleoceno-eocénica, interpretada como ambiente deposicional aluvial, caracterizado por sistemas de canais 
distributivos, pelos autores chamado de Distributive Fluvial System (Hartley et al., 2010). Em ambiente árido ou 
semiárido os sistemas fluviais podem desaparecer antes conseguir alcançar um rio maior ou um corpo de água maior 
(lago ou oceano). Este tipo de sistema aluvial, chamado de Sistema Fluvial Distributivo ou leque terminal ou sistema di 
leque fluvial terminal, foi pela primeira vez descrito por Mukerji (1976) e Friend (1978) e sucessivamente amplificado e 
modificado por Tunbridge (1984), Kelly e Olsen (1993), Nichols (2005), Nichols e Fisher (2007), Saéz et al. (2007), 
North e Warwick (2007) e Cain e Mountney (2009). Este sistema deposicional é dividido em três principais porções 
(Kelly e Olsen, 1993): parte proximal, intermediária e distal. A parte proximal é caracterizada por um canal alimentador 
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principal, cujas migrações laterais e avulsões geram corpos complexos de canais amalgamados verticalmente e 
lateralmente com a quase total ausência de depósitos de planície de inundação. A parte intermediária mostra canais 
distributivos, provavelmente sem fluxo coevo (North e Warwick, 2007; Cain e Mountney, 2009), e forma corpos 
geológicos constituídos por depósitos de canais menores cercados por depósitos de intercanal. A porção distal é 
caracterizada por depósitos desconfinados, originados à terminação dos canais e por poucos corpos de canais. 
Dependendo do clima a das condições morfológicas, a área basinal deste sistema pode ser caracterizada por lagos 
efêmeros ou depósitos eólicos (Nichols, 2005). No lugar de leque terminal ou sistema terminal de leque fluvial, Nichols 
e Fisher (2007) propuseram o uso do termo "sistema fluvial distributário", associado a um sistema fluvial a forma de 
leque, que decresce de vazão na direção da corrente e que é caracterizado por uma área distal formada por depósitos 
espalhados na superfície ou em um sistema deltáico se é presente uma massa de água. Pouco mais tarde, Hartley et 
al. (2010) propuseram chamar estes sistemas fluvial de "distributivos" para evidenciar o fato que os canais não são 
ativos no mesmo tempo como em sistema fluviais "distributários". O termo "distributivo" é usado neste projeto de 
pesquisa.  

Os sistemas deposicionais fluviais distributivos descritos em literatura consideram em geral somente os depósitos, 
por enquanto os paleossolos são raramente citados como porções dos depósitos de intercanal ou fragmentos relictos 
preservados nos depósitos de canais (Tunbridge, 1984; Nichols e Fisher, 2007; Fisher et al., 2007; Cain and 
Mountney, 2009). Uma tentativa de gerar modelos de distribuição de solos em sistemas distributivo atuais foram feitos 
por Hartley et al. (2012); contudo, elaborando um modelo confuso e um trabalho com profundos erros conceptuais. 
Nós também tentamos entender a distribuição de sedimentos e paleossolo num sistema fluvial distributivo antigo 
(Formação Marília, Cretáceo superior, Brasil sudeste; Basilici et al., 2016; Soares et al., 2018). Todavia, também nesse 
caso, obtivemos resultados pouco claros, frustrados principalmente pela escassez de grandes exposições, que teriam 
podido nos permitir uma visualização completa e no mesmo tempo detalhada do sistema fluvial. 

A falta de exposições adequadas é razão principal pela qual procuramos uma unidade sedimentar que 
respondesse aos seguintes requisitos: (i) tivesse constituída por um sistema fluvial distributivo caracterizado por 
interestratificações de depósitos e paleossolos e (ii) fosse bem expostas verticalmente e lateralmente. Estas 
características são excelentemente satisfeitas pelas Formações Esplugafreda e Claret. A escolha destas unidades 
nasce inicialmente de um convite de Nigel Mountney e Luca Colombera, que fazem parte do Fluvial & Eolian Research 

Group (School of Earth and Environment, Universidade de Leeds, UK), que integra também o escrevente 
(https://frg.leeds.ac.uk/people.html), para colaborar ao estudo paleopedológico de um sistema fluvial de tipo distributivo 
representado pela unidades acima citadas com a finalidade de interpretar as relações genéticas entre paleossolos e 
depósitos fluviais. Estes pesquisadores ingleses já publicaram sobre os aspectos sedimentológicos dos depósitos 
fluviais e sobre as variações destes em função das mudanças climáticas (Colombera et al., 2017), mas não 
consideram os paleossolos a estes interestratificados. Em 2018, usando limitados financiamentos da UNICAMP e em 
parte do Fluvial & Eolian Research Group, o escrevente fez uma breve recognição com o grupo inglês na área de 
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exposição das Formações Esplugafreda e Claret. Nessa ocasião foi confirmado que existem condições excelentes 
para que estas unidades possm ser objeto de um projeto de pesquisa. De fato, as duas formações afloram em modo 
quase contínuo ao longo de uma área mais de 50 km longa e mais de 15 km larga, por uma espessura superior a 350 
m, permitindo assim a análise detalhada dos paleossolos e depósitos e das próprias inter-relações em pequena e larga 
escala.  

Além das condições sine qua non, acima consideradas, outros três fatores importantes influenciaram a escolha 
desta área de estudo: (i) O Fluvial & Eolian Research Group já estudou parte da sucessão de depósitos, realizando 
uma atenta análise das fácies e das características paleohidrológicas do sistema fluvial (Colombera et al., 2017). (ii) 
Esta proposta de projeto se insere um uma pesquisa de características e peso internacional, considerando que Nigel 
Mountney representa atualmente um dos mais cotado sedimentólogo de relevância internacional; tal proposta assim se 
enquadra na política de expansão extraterritorial da pesquisa brasileira. (iii) Último, mas não irrelevante, o Fluvial & 

Eolian Research Group possui financiamentos das companhias de petróleo e, além de contribuir, em parte, para os 
gastos deste projeto pode constituir uma ponte para obter recursos para pesquisa por parte das companhias de 
petróleo que agem em território brasileiro (Veja-se declaração de Nigel Mountney no final deste projeto).   

  
Este projeto quer entender se existem relações genéticas entre as características dos paleossolos e dos depósitos 

fluviais a estes interestratificados. Em particular, quer investigar se os mesmos fatores que controlam o tipo, 
desenvolvimento e mudanças dos paleossolos controlaram também as características intrínsecas dos depósitos 
fluviais e as próprias variações, já evidenciadas por Colombera et al. (2017). Estes autores observaram que na 
transição entre a Formação Esplugafreda e Claret, em correspondência de um episódio de extremo aquecimento da 
atmosfera terrestre (Paleocene-Eocene Thermal Maximum - PETM), os depósitos fluviais canalizados mudam de 
densidade e de dimensão, ficando mais frequentes e largos. Estes autores atribuíram esta mudança ao aumento da 
mobilidade dos canais, causado pelo incremento de vazão, da variabilidade de vazão e da quantidade de carga sólida, 
provavelmente todos associados a uma variação das precipitações e do tipo e densidade da vegetação riparia 
(Colombera et al., 2017). 

Este projeto integra e amplifica o trabalho de Colombera et al. (21017) se propondo de usar, conjuntamente aos 
depósitos, os paleossolos como instrumentos para análises arquiteturais, sequenciais e discriminação dos próprios 
fatores paleoambientais de controle. Finalmente, o projeto visa gerar um modelo espacial e temporal de distribuição de 
paleossolos e depósitos em função dos presumidos fatores ambientais de controle. Tal pesquisa, além que continuar 
os tentativos anteriores em sistemas distributivos fluviais (Hartley et al., 2012; Basilici et al. 2016), espera gerar um 
modelo onde paleossolos e canais sejam vinculados segundo algumas relações, com a finalidade de facilitar a 
individualização de tipo e dimensões de canais-reservatórios mediante o estudo de paleossolos.  
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Os aspectos deposicionais e paleopedológicos das Formações Esplugafreda e Claret, por certo sentido similares a 
aqueles que estudamos no Grupo Bauru, podem desenvolver os seguintes temas de estudo:  

i) Definir as características dos perfis de paleossolos destas unidades e a própria evolução temporal e espacial, 
sobretudo em correspondência do PETM (Paleocene-Eocene Thermal Maximum) . 

ii) Verificar se às variações dos depósitos fluviais descritas por Colombera et al. (2017) se refletem também nas 
características dos paleossolos associados. 

iii) Definir um modelo vertical e lateral da distribuição dos perfis de paleossolos em função dos depósitos fluviais 
(canalizados e não). 

iv) Verificar a importância estratigráfica dos paleossolos nas duas unidades. 
 
A realização deste projeto considera as seguintes hipóteses de trabalho:  
a) Os paleossolos constituem um registro das condições e variações ambientais contemporâneas ao próprio 

desenvolvimento mais eficaz do que os depósitos.  
b) A sucessão de perfis de paleossolos das Formações Esplugafreda e Claret são penecontemporâneos aos 

depósitos canalizados e não canalizados, que são interestratificados a estes.  
c) Como consequência do ponto anterior se presume que os fatores ambientais que controlaram a geração e 

desenvolvimento dos paleossolos influenciaram a formação dos depósitos fluviais penecontemporâneos. Isto significa, 
por exemplo, que, sob o controlo de determinados fatores, é possível encontrar associados certos tipos de canais com 
certos tipos de paleossolos. 

d) As variações laterais dos paleossolos refletem as variações morfológicas da área deposicional e a posição dos 
canais; consequentemente a distribuição lateral dos paleossolos permite definir a posição dos canais (Bown and 
Kraus, 1987). 

e) O episódio de aquecimento global que interessou a transição Paleoceno-Eoceno (PETM), que segundo 
Colombera et al. (2017) influenciou as características dos depósitos fluviais, deve ter tido uma influência também nos 
perfis de paleossolo. 

 
2. OBJETIVOS 
O objetivo principal (ou meta) desta proposta de pesquisa é construir um modelo de distribuição dos paleossolos 

num sistema fluvial distributivo em função das condições e variações paleoambientais, das características 
morfológicas do sistema e da distância do canal. 

Para conseguir este objetivo principal seguiremos os seguintes objetivos secundários: (i) caracterização dos 
paleossolos, classificação, individualização dos principais processos que controlaram a evolução dos paleossolos 
(clima, tempo, material parental, associação biológica, morfologia (Jenny, 1941), aporte sedimentar e erosão (Bown e 
Kraus, 1987)); (ii) definição das variações temporais (em particular ao longo do episódio PETM) e espaciais dos perfis 
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de paleossolos e discriminação dos fatores que condicionaram o desenvolvimento destes; (iii) comparação entre os 
fatores interpretados de controle dos paleossolos com os fatores interpretados que condicionaram o desenvolvimento 
dos depósitos fluviais (Colombera et al., 2017). 

Outros objetivos associados a este projeto, mas mais perto a uma "política de pesquisa" do que a uma pesquisa 
propriamente dita são: (i) estender a atividade do grupo de pesquisa coordenado pelo escrevente sobre o uso dos 
paleossolos como proxies climáticos e paleoambientais sensu lato, se inserindo funcionalmente em um grupo 
internacional de pesquisa de alto nível; (ii) gerar uma prolífica interrelação com grupos estrangeiros de alto nível que 
envolva não exclusivamente pesquisa, mas também intercambio de estudantes, colaboração em produtos literários, 
conseguimento de fundos internacionais para pesquisa e organização de eventos científicos internacionais. 

 
3. ÁREAS DE ESTUDO 
3.1. AS FORMAÇÕES ESPLUGAFREDA E CLARET (CATALUNYA) 
A área de estudo está localizada nos Pireneus orientais, entre as cidades de Tremp e Arany (Arén) (Coordenadas 

Geográficas 42°14'50''N - 0º44'36''E), na margem ocidental da província Catalunya em Espanha. Os motivos 
científicos e logísticos da escolha deste lugar têm sido amplamente descritos e justificados na Introdução. 

Os objetos deste estudo (Formações Esplugafreda e Claret) se formaram acima de uma bacia de tipo piggy-back 
desenvolvida na transição Paleoceno-Eoceno (Thanetiano-Ypresiano), chamada Bacia de Tremp-Graus. Esta bacia 
possuía margens morfológicas inclinadas na parte setentrional e mais suaves na parte meridional, era alongada em 
direção NNW-SSE e era caracterizada por ambientes continentais que passavam a um sistema marinho na direção 
NNW. A Formação Esplugafreda (Thanetiano) é espessa 165-300 m e é constituída por argilas siltosas, 
interestratificadas com corpos de arenitos e conglomerados e localmente sutis camadas de carbonatos continentais. 
As argilas correspondem a perfis de paleossolos e os depósitos mais grossos são todos de origem fluvial. Uma 
superfície erosiva separa esta unidade da Formação Claret (Ypresiano). Esta formação é espessa 10-70 m e 
constituída por argilas siltosas prevalentes interestratificadas com arenitos e conglomerados. Quase na base desta 
unidade é registrado o episódio de máximo aquecimento, denominado PETM (Paleocene-Eocene Thermal Maximum), 

reconhecido pelos valores negativos do C13 registrado nos carbonatos pedogenéticos e no material orgânico. Na 

parte superior a Formação Claret passa a depósitos marinhos. Dreyer (1993) e Colombera et al. (2017) descreveram 
principalmente os corpos de arenitos e conglomerados onde reconheceram depósitos de canais fluviais, de diques 
marginais, de crevasse splay e de fluxos não canalizados. Dreyer (1993) e Colombera et al. (2017) citaram a presença 
de paleossolos, todavia sem que estes tivessem sido objeto de pesquisa mais detalhada.  

A atividade de campo efetuada pelo escrevente, junto com o grupo inglês em Abril 2018, permitiu verificar que a 
sucessão das Formações Esplugafreda e Claret é constituída prevalentemente por sucessões de paleossolos argilo-
siltosos de cor marrom avermelhado com manchas gris esverdeadas. Os paleossolos mostram horizontes muito 
espessos (até 4 m), com transições graduais e sem intercalações de depósitos finos com evidentes estruturas 
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sedimentares preservadas (a parte os depósitos arenosos ou conglomeráticos de canal ou fluxos não canalizados). 
Quase todos os horizontes mostram microssuperfícies brilhantes caracterizadas por pequenos slickensides. Pequenos 
(<1mm) tubos, esferas ou lâminas de calcita esparítica são muito abundantes em alguns horizontes; provavelmente 
estes correspondem a Microcodium o Esferulitos, que são provavelmente associados à ação de raízes e bactérias. 
Horizontes com nódulos carbonáticos isolados são relativamente frequentes, mas apresentam baixo grau 
desenvolvimento dos horizontes Bk. Alguns horizontes mostram uma coloração mais azul escura, que indica mais 
frequentes condições de estagnação da água no solo. Uma avaliação prévia e geral permite de reconhecer nestes 
paleossolos um baixo grau de desenvolvimento, condições prevalentemente drenadas, variações do grau de umidade 
nos solos (porém não assim marcantes para gerar Vertissolos) e aporte sedimentar contínuo. O aporte de material 
parental provavelmente era relativamente alto, mas menor de 5 mm/ano, e não paroxístico, tal de gerar horizontes 
muito espessos e caracterizados por limites graduais. Como hipótese de trabalho estes paleossolos podem ser 
previamente classificados como "cumulativos". 

 

4. MÉTODOS DE PESQUISA 
Esta pesquisa focaliza-se sobretudo nos paleossolos das Formações Esplugafreda e Claret. De fato, o grupo inglês 

já estudou em parte os depósitos fluviais destas formações. Todavia, seja para entender melhor os dados e 
interpretações obtidos pelo grupo inglês, com eles compartilhados, e seja para produzir dados e interpretações novos, 
uma pequena parte do tempo deste projeto será dedicada ao estudo dos depósitos fluviais.  

Os métodos de pesquisa aqui descritos são assim relativos a dois objetos de estudo (paleossolos e depósitos), que 
impõem duas organizações distintas de análise. A definição dos métodos de análise será descrita separadamente em 
função dos dois temas. 

A aquisição de dados prevê em ambos os objetos de estudo uma fase de campo e várias fases de análises 
laboratoriais. As fases de elaboração dos dados serão inicialmente distintas entre os dois objetos e sucessivamente os 
resultados serão confrontados, comparados e sobrepostos para conseguir os objetivos conclusivos descritos. 

 
4.1 ANÁLISE DE PALEOSSOLOS 
4.1.1. Aquisição de dados em campo 

As análises de campo de paleossolos são indispensáveis porque constituem a base na qual são fundadas, 
escolhidas e quantificadas as análises de laboratório. A análise de campo deve por isto ser de extremo detalhe. 

Podem-se distinguir três diferentes fases de análise de campo.  
A primeira fase consistirá no reconhecimento de perfis de paleossolos nas sucessões estratigráficas medidas e, 

em particular, na distinção e delimitação de paleossolos e depósitos. Aspectos e formas macroscópicos que marcam a 
presença de paleossolos serão usados para uma apropriada distinção. Entre eles serão procurados: ausência de 
estruturas sedimentares, marcas de raízes, agregados (peds), películas (cutans), níveis ou faixas com diferentes 
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características cromáticas, concentração de minerais em nódulos ou pseudo-estratificações, mosqueamento (mottling), 
bioturbação e restos fósseis (Retallack, 1988; Catt, 1990). 

A segunda fase consistirá na medição e descrição dos perfis mediante uma análise de detalhe do topo para a base 
da seção medida. A aquisição de dados de paleossolos segue as recomendações dos manuais de paleopedologia 
(Yaalon, 1971; Catt, 1990; Retallack, 1988; 1997; 2001) e pedologia (Sanesi, 1977; Soil Survey Staff, 1999; Santos et 
al., 2005; IBGE, 2007; Schoeneberger et al. 2012), excluindo devidamente todos os aspectos mascarados ou alterados 
pela diagênese (por exemplo, porosidade, pH, consistência). Os dados adquiridos durante esta fase correspondem a: 
granulometria (usando comparadores manuais); cor (definidos mediante Carta de cores de Munsell); presença e tipo 
de películas (cutans); presença e dimensões de superfícies de fricção (slickensides); estrutura dos horizontes do perfil 
de paleossolo (prismática, a bloco, etc.); presença, tipo, dimensões e concentração de nódulos ou concreções; tipo e 
difusão do mosqueamento (mottling) (a difusão é obtida mediante comparadores para a estimativa percentual); 
presença, dimensões e difusão de gleização (gleying); concentrações de CaCO3 (medidas no campo qualitativamente 
com o auxílio de HCl ao 10%); tipo, forma e percentual de marcas de raízes; bioturbações; espessura e 
desenvolvimento lateral dos horizontes; tipo de contatos entre os horizontes; tipo de contato com os sedimentos. 

Esta segunda fase permitirá uma primeira distinção grosseira em horizontes, embora, em geral, nesta fase não se 
consiga classificar os horizontes. 

A terceira fase consistirá na coleta de amostras para análises laboratoriais. Em geral se recolherá uma amostra de 
103 cm3 no centro do horizonte, se este parece mostrar características homogêneas ou é de poucas espessura; em 
caso contrário serão coletadas várias amostras no mesmo horizonte. Amostras específicas de nódulos, bioturbações, 
restos de raízes serão coletadas sempre quando será considerado necessário. 

4.1.2. Aquisição de dados em laboratório 

Não necessariamente todas as amostras coletadas serão sujeitas a todas as análises laboratoriais previstas no 
projeto. Uma seleção das  amostras e das análises a serem efetuadas será baseada numa prévia elaboração dos 
dados de campo em função dos objetivos do projeto. 

As seguintes análises serão atuadas nas amostras coletadas dos perfis de paleossolos: i) análise granulométrica 
de amostras não ou cimentadas, ii) análise micromorfológica de amostras com microscópio estereoscópico e de 
lâminas delgadas com microscópio ótico, iii) análise ao microscópio eletrônico de varredura (MEV) dos aspectos 
micromorfológicos e microtexturais e das características químicas por EDS, iv) análise do conteúdo em CaCO3, v) 
análise química dos elementos principais e em traços por Espectrometria de Fluorescência de Raio-X, vi) análise 
petrográfica.  

i) A análise granulométrica em amostra facilmente desagregáveis segue um procedimento padrão de peneiramento 
a seco, sem modificar as características granulométricas. A análise granulométrica em amostras cimentadas segue um 
procedimento padrão de contagem de grãos (pelo menos 300-400 pontos) em lâminas delgadas, mediante uso de 
microscópio ótico e charriot. Estas análises, de rotina na paleopedologia, servem para definir variações no âmbito do 
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perfil de paleossolo, herdadas por processos sedimentares ou produzidas por processos pedogenéticos (iluviação de 
argila, por exemplo). 

ii) A análise micromorfológica é feita previamente em amostras de mão mediante microscópio estereoscópico e 
depois em lâminas delgadas (realizadas no Laboratório de Laminação do IG/UNICAMP), em amostras orientadas e 
impregnadas com resina poliéster. O objetivo deste exame é reconhecer no âmbito do horizonte, ou na transição entre 
os horizontes definidos no campo, elementos micromorfológicos que permitam identificar a atividade dos processos 
pedogenéticos. Os procedimentos de descrição das lâminas serão realizados sobre as amostras da base para o topo 
dos perfis, com microscópio (com aumentos pequenos e depois maiores para identificação e caracterização dos 
detalhes e transições) (Castro, 2008). As características observadas e descritas abrangem: os constituintes 
(dimensões, abundancia e área proporcional, frequência, seleção, cor, forma, rugosidade e lisura superficial , limites, 
variabilidade da classe dos constituintes, modelos de orientação, modelos di distribuição - C/f distribuição relativa ), as 
microestruturas (agregados, fragmentos, vazios), o fundo matricial (ground mass, b-fabric), as feições pedológicas 
(ligadas ou não a grãos, vazios, nódulos, texturais, de depleção, cristalinas e de fabrica). 

iii) A análise ao Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) de microamostras e de lâminas delgadas polidas 
servirá para obter imagens e informações químicas destes. O MEV será usado segundo os métodos operacionais BSE 
(backscattered electrons) e SE (secondary electrons) para obter imagens morfológicas e microtexturais dos elementos 
que constituem os paleossolos (por exemplo, tipo de películas, morfologia dos minerais argilosos e microtexturas 
superficiais dos grãos de areia) e segundo o método operacional EDS (energy discriminating system) para fornecer 
dados químicos dos elementos que constituem os paleossolos (Trewin, 1988; Mahaney, 2002). As análises serão 
efetuadas com o MEV do Laboratório de microscopia eletrônica do IG/Unicamp.  

iv) A análise do conteúdo em CaCO3 é determinada da medida do volume de CO2 produzido da reação com HCl 
em um calcímetro do tipo Dietrich, em uso no Laboratório de Sedimentologia e Paleopedologia do IG/Unicamp. Este 
tipo di análises, simples e rápida, permitirá de definir as variações do conteúdo de CaCO3 nos perfis paleossolos 
amostrados.   

v) A análise geoquímica dos elementos principais e em traços será efetuada por Espectrometria de Fluorescência 
de Raio-X e mediante ICP-MS. A quantidade total dos elementos químicos maiores ou em traços pode ser usada para 
deduzir a constituição do material parental dos paleossolos, os processos de alteração intempérica que o interessaram 
e o grau no qual estes processos alteraram a composição originária (Catt, 1990). Em particular os valores dos 
elementos químicos, obtidos por todos os horizontes do perfil de paleossolos examinado, serão importantes para 
calcular os valores moleculares dos Índices de intemperismo (molecular weathering ratios), que são fundamentais, 
como será mais adiante explicado, para definir e classificar o tipo de horizonte, o tipo de paleossolo e, principalmente, 
os processos químicos que interessaram os perfis de paleossolos durante a evolução deles. As análises serão 
efetuadas com o Espectrômetro de Fluorescência de Raio-X (PW2404 Philips) e no ICP-MS do Laboratório de 
geoquímica analítica do IG/Unicamp. 
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vi) A análise petrográfica em lâminas delgadas, prévia contagem mínima de 300 pontos, visa a diferenciação das 
características petrográficas dos arenitos dos diferentes paleossolos e depósitos, cuja finalidade é verificar as 
mudanças das assembleias dos constituintes dos arenitos em função dos diferentes ciclos de erosão, transporte, 
sedimentação e alteração paleopedogenética. De fato, Basilici e Dal Bó (2010) observaram (cf. a Fig. 4 deste artigo) 
que as características petrográficas dos arenitos mudavam gradativamente, de litoarenitos a quartzarenitos, passando 
de depósitos fluviais, eólicos até paleossolos, indicando que estes últimos podem ser colocados como a fase final de 
um complexo sistema canibalístico de erosão, transporte, sedimentação e alteração paleopedogenética.  

4.1.3. Elaboração dos dados  

Os dados de campo e de laboratório servirão para construir e desenhar perfis de paleossolos divididos em 
horizontes. Os horizontes serão identificados e classificados segundo as características macroscópicas observadas 
em campo e os dados de laboratório, usando os códigos de identificação internacionais que definem os horizontes 
principais (O, A, E, B, K, C, R) e os aspectos subordinados (por exemplo, g, k, km, q,  ss, t, v). Isto permitirá de definir 
diferentes perfis de paleossolos, e reconhecer pedocomplexos, paleossolos poligênicos e paleossolos cumulativos 
(Kraus, 1999).  

O cálculo das relações moleculares de intemperismo (molecular weathering ratio) ou Índices de Intemperismo 
serão executados mediante os dados geoquímicos. Estes índices permitirão a definição dos processos químicos que 
se desenvolveram no âmbito do perfil do paleossolo durante a sua formação. Serão calculados os seguintes índices de 
intemperismo: hidrólise, salinização, calcificação, hidratação, formação de argila, oxidação e redução (Retallack, 
2001). A visualização gráfica dos Índices de Intemperismo ao lado do perfil dos paleossolos permite determinar os 
fatores paleoambientais responsáveis da gênese dos paleossolos, como também refinar ou individualizar a posição 
dos diferentes horizontes e definir o tipo de horizonte. Assim, por exemplo, o índice de hidrólise, que representa as 
relações moleculares entre bases e alumina, indica quanto uma determinada porção do perfil foi alterada pelos 
agentes pedogenéticos. A calcificação, quer dizer a relação entre óxidos de cálcio e magnésio com alumina, dá 
informações sobre a localização de acúmulos dos carbonatos, permitindo uma melhor individualização dos horizontes 
Bk. A formação de argilas, que é a relação entre alumina e sílica, permite de definir os horizontes onde a argila se 
acumulou preferencialmente (horizonte Bt). Além disto, estes valores servem, juntamente a outros parâmetros físicos e 
químicos dos perfis de paleossolos, para ser aplicados em uma série de funções de caráter empíricos, que definem 
valores quantitativos de vários fatores paleoambientais como paleoprecipitação, paleotemperatura e tempo de 
desenvolvimento do perfil de paleossolo (Sheldon et al., 2002; Sheldon e Tabor, 2009; Dal Bó e Basilici, 2010; Dal Bó 
et al., 2010; Basilici et al., 2017). 

A definição dos perfis e a interpretação dos horizontes conduzirão à classificação dos paleossolos descritos. Em 
paleopedologia usa-se a classificação dos solos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos de América (Soil 
Survey Staff, 1999), que é baseada em critérios que podem ser observados também nos paleossolos, quando as 
outras classificações (por exemplo, as classificações da FAO e Australiana) usam parâmetros que podem ser medidos 
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somente nos solos atuais, como vegetação, precipitação ou temperatura. Nas pesquisas anteriores as nossas 
classificações não superaram o nível das ordens; nesse projeto será tentada uma classificação mais detalhada e, por 
quanto possível, se provará a definir subordens.  

 
4.2 ANÁLISE DE DEPÓSITOS 
4.2.1. Aquisição de dados em campo 

O estudo dos aspectos sedimentológicos é realizado principalmente com os dados adquiridos no campo nos mais 
expostos e mais significativos afloramentos das áreas de estudo. Na fase inicial da pesquisa será necessário escolher 
adequados afloramentos em função da exposição, dos tipos de rochas e da possibilidade de correlações entre eles. 
Esta fase será seguida pela analise direta dos sedimentos mediante medida e descrição de seções verticais e seções 
horizontais. De fato, os depósitos fluviais, como aqueles das Formações Esplugafreda e Claret, mostram frequentes 
variações laterais que impõem uma analise bi-dimensional dos corpos geológicos. Durante a fase de análise serão 
coletados os seguintes dados dos depósitos: litologia, granulometria, seleção, fabrica, aspectos petrográficos, 
espessura, tipo de contatos e desenvolvimento horizontal das camadas, estruturas sedimentares, indicadores de 
paleocorrentes, bioturbações (dimensões, desenvolvimento espacial, preenchimento, características do revestimento 
das paredes internas, forma). O reconhecimento e descrição de superfícies limitantes (erosivas ou de bypassing) será 
uma importante fase de análise de campo, realizada mediante o uso de croquis e fotos de alta resolução (Brookfield, 
1977; Newell, 2001; Basilici e Dal Bó, 2010). A reprodução dos afloramentos em imagens digitais de alta qualidade (24 
Mpixels) é assim de extrema importância, em quanto permitem uma melhor definição e visualização de quanto 
observado no campo a olho nu, e facilita a interpretação e reprodução gráfica dos afloramentos.  

Durante estas análises serão coletadas amostras pelos seguintes motivos de estudo em laboratório: i) amostras de 
sedimentos cimentados ou não para análises texturais e petrográficas; ii) amostras cimentadas orientadas de 
estruturas sedimentares para polimentos e lâminas delgadas. 

4.2.2. Aquisição de dados em laboratório 

As análises de laboratório serão realizadas para identificar: i) as texturas dos arenitos, ii) eventuais 
microestruturas, iii) a textura superficial de grãos de quartzo e iv) a petrografia dos arenitos.  

i) Serão descritos a organização textural e os parâmetros texturais dos arenitos que podem ser associados aos 
processos deposicionais mediante contagem de pontos em lâminas delgadas, como já descritos para os paleossolos. 

ii) A análise das microestruturas será efetuada em amostras polidas e lâminas delgadas, mediante uso e lupa e de 
microscópio ótico a luz transmitida. Por exemplo, laminações com gradação inversa, determinantes para reconhecer 
depósitos de marcas de ventos (translatent climbing subcritical stratification; Hunter, 1977) podem ser reconhecidas 
com certa segurança só com o exame microscópico. 

iii) A análise da microtextura superficial de grãos de quartzo mediante MEV e iv) da petrografia dos arenitos serão 
realizadas como já descritos anteriormente para paleossolos.  
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4.2.3. Elaboração dos dados  

A primeira fase de elaboração dos dados visa a individualização dos mecanismos físicos que geraram os 
sedimentos.  

Os dados relativos às características granulométricas dos sedimentos, aos tipos e organização das estruturas 
sedimentares, à textura superficial dos grãos de quartzo, às geometrias e tipo das camadas e dos contatos entre as 
camadas e à paleodireção de fluxo serão relevantes para este tipo de interpretação.  Neste processo de elaboração 
dos dados será usado um método de comparação com depósitos análogos antigos e recentes estudados em literatura, 
como também com quanto reproduzido em laboratório. Entretanto será usado também quanto é de nosso direto 
conhecimento em sistemas deposicionais desérticos recentes e antigos. Esta elaboração dos dados não prevê a 
interpretação dos depósitos em função de códigos de fácies, como, por exemplo, segundo o estilo de Miall (1978) e 
seguintes. Seguiremos as observações e críticas sobre o uso de códigos de fácies de Bridge (1993).  

As superfícies limitantes, descritas na atividade de campo, serão melhor definidas e ordenadas segundo os 
princípios gerais de Brookfield (1977), Allen (1983) e Ramos e Sopeña (1983). A definição de litofácies e de 
superfícies limitantes ordenadas levará a construção de elementos arquiteturais, segundo os princípios de Miall (1985). 

A análise petrográfica dos arenitos, eventualmente da composição dos clastos de conglomerados, dará 
informações sobre a proveniência e o transporte dos elementos clásticos, ma será usada principalmente para definir 
os vários processos de erosão, transporte, sedimentação e alteração pedogenética, como já precedentemente descrito 
no parágrafo 4.1.2. 

 
4.3. INTEGRAÇÃO E COMPARAÇÃO DAS ELABORAÇÕES DE DADOS DA ANÁLISE DE PALEOSSOLOS E 

SEDIMENTOS  
A integração e comparação de dados interpretativos extraídos das análises dos sedimentos e dos paleossolos 

permitirá as seguintes observações: 
i) Comparar as informações paleoambientais sensu lato extraídas das análises dos paleossolos e sedimentos. 

Embora os fatores que controlam os processos sedimentares e pedológicos podem ter um discrepância temporal, 
alguns elementos genéticos podem ser comparados. Assim, por exemplo, depósitos fluviais pouco organizados e 
selecionados e horizontes Bk, indicam condições de desenvolvimento em ambiente semiárido ou árido, depósitos de 
estratificações cruzadas em set ordenados e paleossolos com bem desenvolvido horizonte Bt, gleying sem presença 
de acúmulos de carbonatos podem indicar precipitações constantes e abundantes. Tipos de paleossolos e sedimentos 
serão assim comparados em sucessões verticais e horizontais.  

ii) Interpretar os fatores que permitiram a interação entre processos sedimentares e o desenvolvimento dos 
paleossolos e vice-versa. 

iii) Definir a importância estratigráfica dos paleossolos, atribuindo a eles ordens diferentes como superfícies 
limitantes. De fato, os paleossolos representam uma interrupção dos processos deposicionais e podem ter uma 
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distribuição areal de grande extensão. Consequentemente, os paleossolos contidos em sucessões sedimentares 
podem ser elementos importantes para a subdivisão estratigráfica. Após os anos 80 vários estudos demonstraram que 
os paleossolos são úteis para subdividir espessas sucessões continentais in sequências genéticas e servir como 
elementos de correlação local e global (Kraus, 1999).  

iv) Em fim, gerar um modelo de distribuição dos paleossolos em função da posição morfológica no sistema fluvial 
distributivo, em relação aos depósitos canalizados, ao tipo de depósitos fluviais e em relação á mudanças ambientais 
no mesmo sistema fluvial distributivo, como foi tentativamente realizado por Hartley et al. (2012) e Basilici et al. (2016) 
e Basilici e Dal Bó (2010). 

 
5. RESULTADOS ESPERADOS, DIVULGAÇÃO E APLICAÇÕES 
Esta atividade de pesquisa têm objetivos acadêmicos. Contudo, possui claros retornos práticos com potencial de 

aplicação técnica, socioeconômica, ambiental e de divulgação. 
 
Esta pesquisa poderá conseguir os seguintes resultados científico-acadêmicos: 
i) Reconhecer os tipos, a distribuição e as condições de formação de paleossolos e sedimentos de um sistema 

fluvial de tipo distributivo. 
ii) Reconhecer os principais fatores de controle dos processos paleopedogenéticos e sedimentares em um sistema 

fluvial de tipo distributivo. 
iii) Definir quanto os fatores alogenéticos (externos ao sistema) e autogenéticos (internos ao sistema) possam 

controlar o tipo e o desenvolvimento dos processos pedogenéticos e deposicionais.  
iv) Gerar associações entre perfis de paleossolos e depósitos fluviais em função de fatores alogenéticos (por 

exemplo, precipitações, temperatura, tectônica) e autogenéticos (por exemplo, posição no sistema morfo-sedimentar, 
posição relativa dos paleossolos e dos depósitos). 

v) Construir um modelo de distribuição espacial e temporal dos paleossolos e dos sedimentos em um sistema 
fluvial distributivo.  

 
Os resultados científico-acadêmicos acima listados fornecem a base por uma série de atividades técnico-

aplicativas, socioeconômicas, ambiental e de divulgação.  
 i) O resultado acadêmico mais importante desta pesquisa (o modelo espaço-temporal de paleossolos e depósitos 

num sistema fluvial distributivo) pode constituir uma base teórico-científica pela procura de corpos reservatórios de 
água e hidrocarbonetos, usando os paleossolos como proxies.  

ii) A reconstrução paleoambiental do sistema deposicional e das suas variações ambientais, baseada na 
interpretação dos processos pedogenéticos e sedimentares, permitirá realizar previsões de desenvolvimento em 
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sistemas morfo-deposicionais atuais análogos. Em particular, quanto estes estejam relacionados ao marcado 
incremento da temperatura global, detectado pelo episódio chamado de PETM.  

iii) Esta pesquisa pode contribuir à divulgação dos paleossolos como elementos importantes no estudo e no uso 
aplicativo de sucessões sedimentares continentais. 

 
6. EQUIPE 
A equipe envolvida neste projeto é constituída por seis membros: 3 pesquisadores doutores e 2 estudantes de 

doutorado. 

Nome Título Lugar de Atuação Atribuição no Projeto 

Giorgio Basílici Docente, pesquisador, 
sedimentólogo e 
paleopedólogo 

IG/UNICAMP Análise dos aspectos sedimentológicos e 

paleopedológicos das Formações 
Esplugafreda e Claret. 

Nigel Mountney  Docente, pesquisador,  
sedimentólogo de fluvial e 

eólico  

School of Earth and Environment - 
University of Leeds 

Análise dos aspectos sedimentológicos do 

sistema fluvial das Formações Esplugafreda 

e Claret. 

Luca Colombera Docente, pesquisador, 
sedimentólogo de fluvial 

School of Earth and Environment - 
University of Leeds 

Análise dos aspectos sedimentológicos do 
sistema fluvial das Formações Esplugafreda 

e Claret. 

Marcus Vinicius 
Theodoro Soares 

Estudante de doutorado a 
partir de março de 2018 

(orientador Giorgio Basílici) 

IG/UNICAMP Análise dos aspectos paleopedológicos das 
Formações Esplugafreda e Claret. 

Richards Vasconez  Estudante de doutorado a 
partir de março de 2019 

(orientador Giorgio Basílici) 

IG/UNICAMP Análise dos aspectos sedimentológicos do 

sistema fluvial das Formações Esplugafreda 
e Claret. 

 
Este projeto nasce já com uma colaboração interinstitucional e internacional com um grupo inglês de renomada e 

prolífica atividade de pesquisa internacional: o Fluvial & Eolian Research Group - FERG (School of Earth and 
Environment, Universidade de Leeds, UK), (https://frg.leeds.ac.uk/people.html) (veja-se declaração de Nigel Mountney 
no fundo deste projeto). 

No recente passado temos tido algumas colaborações com este grupo (veja-se as recentes publicações do 
escrevente). Atualmente, mediante este projeto, queremos ratificar e efetivar a colaboração. A colaboração não se 
limita à atividade científica, mas envolve atividades de formação de recursos humanos e didáticas. Prevemos que os 
dois estudantes de doutorado envolvidos e o escrevente passem um período na Universidade de Leeds.  

 
7. RECURSOS FINANCEIROS DE OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS 
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A atividade de campo na área de estudo (abril 2018), que teve a finalidade de verificar previamente as condições 
de desenvolvimento deste projeto, foi financiada em parte pela UNICAMP (FAEPEX-UNICAMP, Processo 2016/18) e 
em outra menor parte pelo Fluvial & Eolian Reaserch Group (FERG). Este grupo se declarou disponível para financiar, 
em parte, também as próximas atividades de campo e parte das análises das amostras (veja-se declaração de Nigel 
Mountney no fundo deste projeto). 

Outra fonte de apoio é associada a bolsa FAPESP de doutorado do aluno Marcus Vinícius Theodor Soares 
(FAPESP n. 2018/10574-8), cuja integração (taxa de bancada) da bolsa poderá ser usada para cobrir parte dos gastos 
de campo do aluno. 

 
8. DISPONIBILIDADE EFETIVA DE INFRAESTRUTURA 
As análises geoquímicas serão efetuadas com o Espectrômetro de Fluorescência de Raio-X (PW2404 Philips) do 

Laboratório de geoquímica analítica do IG/UNICAMP. 
As lâminas delgadas de paleossolos serão impregnadas e confeccionadas no Laboratório de Laminação do 

IG/UNICAMP. 
As análises de conteúdo de CaCO3 serão feita no Laboratório de Paleossolos e Sedimentos do IG/UNICAMP 

mediante o uso de um calcímetro Dietrich.  
O no Laboratório de Paleossolos e Sedimentos do IG/UNICAMP possui microscópio binocular e microscópio ótico 

em luz polarizada para análises das lâminas, máquina fotográfica digital e tubos óticos para a execução de 
microfotografias. 

O laboratório de microscopia eletrônica do IG/UNICAMP será usado para analises de amostras e lâminas 
delgadas.  

 
9. ORÇAMENTO 
Este projeto não prevê gastos com material permanente. De fato, o material permanente necessário pela 

realização deste projeto (máquina fotográfica digital de alta resolução, teleobjetivas, bussolas Brunton, calcímetro 
Dietrich, bastão de Jacob e nível de Habney, microscópio ótico com polarizador, microscópio binocular, tubo óticos 
para microfotografia digitais, peneiras, etc.) já foi adquirido com projetos CNPq ou FAPESP anteriores.  

A maioria dos gastos deste projeto é associada à atividade de campo pelos seguintes motivos: (i) a atividade de 
campo envolve os três membros brasileiros da equipe por longos períodos (3-4 semanas por cada um dos três 
campos previstos); (ii) o lugar de pesquisa é em Catalunya (Espanha) e a atual desvalorização da real aumenta os 
custos. Os outros gastos são relativos aos custos de confecção de lâminas delgadas e de análises geoquímicas. As 
análises ao MEV e outras confecção de lâminas delgadas e análises geoquímicas serão apoiadas pelo grupo inglês.  

Detalhes dos custos previstos são descritos no formulário.  
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10. CRONOGRAMA 

ATIVIDADES TRIMESTRES  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Atividade de campo em Arany e Tremp (Catalunya-Espanha) na 
Bacia Bauru  

X X X    

Análises paleopedológicas e pedológicas: análises 

granulométricas, análise de micromorfologias em lâminas,, 

espectrometria de Fluorescência 

X X X X X
 

X X   

Análises sedimentológicas: microestruturas em lâminas, 
microtexturas de clastos de quartzo de clastos, petrografia. 

X
 

X
 

 X
 

X X   

Elaboração Paleopedológica  X X X X X X X X  

Elaboração Sedimentológica X X  X X X   

Análise da interação paleossolo e sedimentos X X X X X 

Elaboração de textos para divulgação científica X X X X X 
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10th September, 2018 
n.mountney@see.leeds.ac.uk 

http://frg.leeds.ac.uk 
http://smrg.leeds.ac.uk 

Tel. +44 (0)113 3435249 
 
RE: Prof. Giorgio Basilici research relationship with the Fluvial & Eolian 
Research Group at the University of Leeds, UK 
 
To whom it may concern, 
 
I write in support of Prof. Giorgio Basilici of Unicamp, Brazil, in respect of his 
applied-facing sedimentological research interests. Prof. Basilici runs a world-leading 
research group in the field of sedimentology and stratigraphy at Unicamp and since 
2011 has been developing a shared and joint programme of research with both the 
Fluvial & Eolian Research Group and Shallow Marine Research Group at the 
University of Leeds, UK, for which I am the Director and Principal Investigator. A 
key objective of our joint research programme is the establishment of a closer 
working relationship between Unicamp and the University of Leeds. Specifically, 
between us, we seek to jointly promote applied-facing fluvial, aeolian and shallow-
marine sedimentology and stratigraphy for the purpose of developing novel methods 
for reservoir characterization. Moreover, we seek to establish closer research links 
between Brazilian and European universities. 
 
I confirm that I have a close working relationship with Giorgio: in recent years we 
have jointly developed a shared programme of research ideas and Giorgio regularly 
contributes ideas that guide future research direction. I fully endorse Prof. Basilici’s 
research programme which contributes significantly to the overall sedimentary 
research themes being developed at the University of Leeds. 
 
Yours sincerely, 
 

 
 
Prof. Nigel Mountney 
Director, Fluvial & Eolian Research Group, University of Leeds 
Founding member of the Shallow Marine Research Group, University of Leeds 
 
Director, Institute of Applied Geoscience, University of Leeds, UK 
http://see.leeds.ac.uk/research/iag/ 
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INFORMAÇÃO   DA   COMISSÃO   DE   PESQUISA   Nº   06/2019  
 
 
 

Baseando-se  no  parecer  emi�do  pela  Profa.  Dra.  Janaina  Oliveira  Pamplona  da  Costa,  aprovo ad               

referendum  da  Comissão  de  Pesquisa  o  Termo  Adi�vo  ao Contrato  de  Prestação  de  Serviços               

firmado  entre  o  Centro  Nacional  de  Pesquisa  em  Energia  e  Materiais  (CNPEM)  e  a  Universidade                

Estadual  de  Campinas  (Unicamp)  com  interveniência  da  Fundação  de  Desenvolvimento  da            

Unicamp  (Funcamp)  para  o  desenvolvimento  do  projeto  in�tulado  “Avaliação  mul�dimensional  de            

resultados  e  impactos  do  CNPEM”,  sob  responsabilidade  do  Prof.  Dr.  Sérgio  Luiz  Monteiro  Salles               

Filho.  

 
À   Congregação,   para   providências.  
 
 

 
Cidade   Universitária   Zeferino   Vaz,   05   de   dezembro   de   2019.  

 
 

 
 

Prof.   Dr.   Carlos   Roberto   de   Souza   Filho  
Presidente   da   Comissão   de   Pesquisa  

Mat.   26730-9  
 

Ins�tuto   de   Geociências   |   Coordenadoria   de   Pesquisa  
Rua   Carlos   Gomes,   250,   Campinas/SP,   CEP   13083-855  

Tel:   +55   (19)   3521-5118  
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 
 

 
 
ASSUNTO: Termo Aditivo 
 
 

 
PARECER DPCT Nº 62/2019 

 
 
 

 
A Assembleia do Departamento de Política Científica e Tecnológica, na sua 

98ª Reunião Ordinária, realizada em 04 de dezembro de 2019, manifestou-se 
favoravelmente ao Termo Aditivo nº 1 ao contrato entre o 
CNPEM/UNICAMP/FUNCAMP, bem como o parecer emitido pelo Prof. Marko 

Monteiro. 
Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 

 

 
 

 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 

04 de dezembro de 2019. 

 
 

 
 
 

 
 

Profa. Dra. Janaina O. Pamplona da Costa 

Vice-Chefe do DPCT 
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Universidade Estadual de Campinas 
Instituto de Geociências 

Departamento de Política Científica e Tecnológica 
 

Rua Carlos Gomes, 250, CEP 13083-855 - Campinas – SP  
Tel: +55 19 3521 4555 

E-mail: dpct@ige.unicamp.br 

 
Campinas, 02 de dezembro de 2019 

 
 

Parecer 
 
 

Assunto: Termo Aditivo 01 
Projeto: Avaliação multidimensional de resultados e impactos do CNPEM  

Professor responsável:  Prof. Sergio Salles Filho 
 
 
 
 

Trata-se de  Termo Aditivo no 01 ao Contrato de Prestação de Serviços no 1133/2019 que entre 
si celebram o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais – CNPEM e a Universidade Estadual 
de Campinas – UNICAMP com interveniência administrativa da Fundação de Desenvolvimento da 
Unicamp – FUNCAMP, visando a execução do projeto de pesquisa “Avaliação multidimensional de 
resultados e impactos do CNPEM”. O Termo Aditivo tem como objetivo detalhar as atividades do 
projeto, bem como alterar o cronograma de execução das atividades desenvolvidas no âmbito do 
projeto a fim de incorporar essas mudanças. O detalhamento está relacionado às perguntas a serem 
respondidas, no que se refere ao impacto científico e tecnológico a ser mensurado. 
 

Todas as cláusulas e condições do Contrato assinado anteriormente ficam ratificadas. O Aditivo é 
assinado pelo CNPEM, pela Unicamp e pela Funcamp. 
 

Diante do exposto, recomendo sua aprovação. 
 
 
 
 
 

 
  
 
Prof. Dr. Marko Monteiro 
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Escopo do trabalho: Perguntas, indicadores e modelos de análise 
 

1. DIMENSÃO CIENTÍFICA 
 

DIMENSÃO CONHECIMENTO/CIÊNCIA PARA IMPACTO 

Objetivo 
Contar com variáveis e modelos de análise que permitam gerar evidências sobre os impactos 
gerados pela produção de conhecimnento no CNPEM 

Perguntas que devem ser respondidas: 
1- O CNPEM atua como plataforma singular no país para produção de conhecimento de alto 
impacto e em temas proeminentes? 

2- O CNPEM viabiliza produção científica de alta proeminência em âmbito nacional e global? 
3- As competências e instalações do CNPEM atraem grande diversidade de organizações de 
pesquisa e de empresas nacionais e internacionais ? 
4- O uso das instalações singulares do CNPEM aumenta o gosto pela ciência ou pelo 
empreendedorismo de base tecnológica de seus ex-bolsistas de IC e dos estudantes de 
mestrado e doutorado que realizam suas teses nessas instalações? 
5- A produção de conhecimento do CNPEM posiciona pesquisadores brasileiros em redes 
internacionais de alta reputação? 

      

Indicadores que devem ser utilizados para responder às perguntas 

DADOS DE INPUT 

Usuários e 
Beneficiários Staff   

Autore
s e/ou 

invento
res 

Não 
autores 

e/ou 
invento

res 

Staff 
CNPE

M 

Staff 
outras 

organiza
ções 

compará
veis 

DADOS DE OUTPUT 

Nome pessoa física         Número de publicações 

Nome pessoa jurídica 
(razão social)         

Número de co-autores 
nacionais 

Porte e origem do capital 
no caso de empresas         

Número de co-autores em 
outros países 

Nome da organização de 
origem (de afiliação)         

Número de co-autores em 
empresas 

Ranking (em caso de 
Universidade)         

Redes nós 

País da organização de 
origem (de afiliação)         

Redes arestas 

Estado (quando no 
Brasil) 

        

Número de propriedade 
intelectual (patentes; DI, 
marcas, CI...) 

Área do conhecimento 
principal segundo         

Número de citações das 
publicações 
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classificação a definir 
CNPEM 

CNAE 
        

Número de citações em 
percentis TOP 

LN envolvido (Bio, Nano, 
Sinc, Lnbr)         

Índice H de indivíduos 

Bolsista/aluno IC, MS, 
DR, PD do CNPEM (S/N)         

Número de citações de 
publicações em patentes 

CBO do indivíduo 
        

Número de citações de 
publicações em documentos 
de políticas 

Natureza Jurídica da 
instituição de vínculo         

Publicações em temas de 
proeminência/hot papers 

Frequencia de uso das 
instalações pelos 
usuários         

Criação de empresas 
intensivas em 
conhecimento 

Participação em grandes 
projetos de pesquisa         

Categoria de vínculo 
empregatício 

      

Modelos de Análise 
1) Indicadores de qualidade da produção de conhecimento dos usuários com publicação/PI 
lastreada e não lastreada no CNPEM (mesmos usuários comparando qualidade com e sem 
uso do CNPEM) - Quase Experimento 

2) Indicadores de qualidade da produção de conhecimento dos pesquisadores da casa (staff 
CNPEM) comparado com de pesquisadores de outros CNPEM no mundo (OU comparando 
com pesquisadores no Brasil em temas específicos OU fazer a comparação empregado 
"CNPEM sintético") 

3) Indicadores de qualidade da produção de conhecimento comparando usuários e 
pretendentes não aprovados - Quase Experimento 

4) Análises multivariadas correlacionando variáveis de input com output para encontrar 
padrões controlando por variáveis de input 

5) Análises descritivas 

6) Análises de redes e suas características 

7) Estudos de casos com usuários e participantes de eventos de capacitação promovidos pelo 
CNPEM (ex. RAU, PUE, Programa Bolsas de Versão) selecionados  para explorar o impacto do 
uso das instalações do CNPEM em sua trajetória  

8) Avaliação prospectiva sobre a expectativa de uso do Sirius e dos demais LNs pelos usuários 
do CNPEM e outros atores relevantes  

9) Identificação e análise de casos de destaque que relacionem competências únicas do 
CNPEM (staff) com grandes projetos 

9) Avaliação ex-ante (impacto potencial) dos temas prioritários dos LNs 
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2. DIMENSÃO INOVAÇÃO 
 

DIMENSÃO  INOVAÇÃO (empresas e políticas) 
Objetivo 
Contar com variáveis e análises que demonstrem o impacto da produção de conhecimento 
sobre a inovação em empresas e em políticas públicas 
Perguntas que devem ser respondidas: 
1- O CNPEM alavanca inovação, capacitação e reputação de empresas fornecedoras de seus 
laboratórios por meio de encomendas tecnológicas singulares? 
2- O CNPEM alavanca inovação, capacitação e reputação em empresas usuárias que 
desenvolvem projetos conjuntos?  
3- O CNPEM oferece plataformas de pesquisa singulares para empresas usuárias que levam a 
novos e melhorados produtos, processos, serviços e competências?  
4- As ações de encomenda e de parcerias com empresas levam à economicidade dos 
investimentos feitos no Centro e à formação de competências tecnológicas únicas no país? 
5- A produção de conhecimento do CNPEM impacta a elaboração de políticas públicas e 
marcos regulatórios? 
6- O CNPEM oferece plataformas de pesquisa singulares para a implementação de políticas 
públicas? 
      
Indicadores que devem ser utilizados para responder às perguntas 

DADOS DE INPUT 
Empresa

s 
Usuárias 

Empresa
s 

parceiras 

Empresas 
fornecedora

s 

Órgãos 
de 

Govern
o 

DADOS DE 
OUTPUT 

Nome pessoa jurídica (razão 
social) 

        

Número de 
acordos de 
transferência de 
conhecimento 

Porte e origem do capital no 
caso de empresas 

        
Royalties 
auferidos 

Estado (quando no Brasil)         
Novos produtos 
e serviços 

Área do conhecimento 
principal segundo 
classificação a definir CNPEM 

        

Faturamento 
decorrente da 
comercialização 
de novos 
produtos e 
serviços 

CNAE         Exportações 

LN envolvido (Bio, Nano, Sinc, 
Lnbr) 

        
Contratação de 
pesquisadores 
pelas empresas 

Objeto da cooperação         
Investimento 
em P&D 

Objetivo do uso das 
instalações 

        

Novas linhas de 
desenvolviment
o e 
competências 
para inovar nas 
empresas 
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Valor aportado pelas 
empresas 

        Redes nós 

Valor total dos projetos 
contratados 

        Redes arestas 

Nome do órgão de governo         

Número de 
propriedade 
intelectual 
(patentes; DI, 
marcas, CI...) 

Área/Setor do órgão de 
governo 

        

Número de 
citações de 
publicações em 
patentes 

Número de contratos de 
parceria 

        
Spin-offs de 
empresas e do 
CNPEM 

Número de contratos de 
fornecimento 

        

Capacitação das 
empresas em 
temas 
singulares (tipo 
e valor) 

Número de empresas 
usuárias 

        

Redução de 
custos de 
desenvolviment
o de instalações 
no CNPEM 

Número de acordos de 
cooperação 

        

Documentos de 
políticas 
relacionados a 
pesquisas 
realizadas no 
CNPEM 

-         
Políticas 
implementadas 
pelo CNPEM 

      
Modelos de Análise 
1) Questionários e entrevistas com empresas previamente identificadas entre fornecedoras, 
parceiras de desenvolvimentos e usuárias 

2) Estimativas de TIR e custo benefício decorrentes de novos produtos e serviços 

3) Análise de custos envolvidos no desenvolvimento de equipamentos e sistemas com 
fornecedores x preços de mercado 

4) Análise de redes para ver posicionamento de empresas 

5) Altmetria para menções em políticas 

6) Busca de documentos políticas e análise textual para encontrar contribuições do CNPEM 

7) Questionários e entrevistas com formuladores de políticas em órgãos de governo, 
incluindo agências de fomento, staff, usuários e outros atores relevantes 

8) Avaliação ex-ante (impacto potencial) dos temas prioritários dos LNs 
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CNPEM GEOPI

Jul - 2

Ago - 1

Ago - 2

Set - 1

Set - 2

O
ut - 1

O
ut - 2

N
ov - 1

N
ov - 2

D
ez - 1

D
ez - 2

Jan - 1

Jan - 2

Fev - 1

Fev - 2

M
ar - 1

M
ar - 2

Abr - 1

Abr - 2

M
ai -  1

M
ai - 2

Jun - 1

Jun - 2

Jul - 1

Jul -2

Ago - 1

Ago - 2

Set -  1

Set - 2

O
ut - 1

Desenho Todas Todas Obter as bases de dados já disponíveis no CNPEM Bases CNPEM ✔

Desenho Todas Todas Realizar entrevistas com os gestores dos LNs Alinhamentos com CNPEM ✔ ✔

Desenho Todas Todas Definir as perguntas que se quer responder na avaliação Alinhamentos com CNPEM ✔ ✔

Desenho Todas Todas Definir as dimensões que farão parte da avaliação Alinhamentos com CNPEM ✔ ✔

Desenho Todas Todas Definir os indicadores para cada dimensão Alinhamentos com CNPEM ✔ ✔

Desenho Todas Todas Definir os modelos de coleta e análise de dados Alinhamentos com CNPEM ✔ ✔

Desenho Todas Todas Elaborar e entregar Plano de Trabalho Todos acima ✔

Desenvolvimento Conhecimento/Ciência para 
Impacto

O CNPEM atua como plataforma singular no país para 
produção de conhecimento de alto impacto e em temas 
proeminentes?

O CNPEM viabiliza produção científica de alta proeminência 
em âmbito nacional e global?

O uso das instalações singulares do CNPEM aumenta o gosto 
pela ciência ou pelo empreendedorismo de base tecnológica 
de seus ex-bolsistas de IC e dos estudantes de mestrado e 
doutorado que realizam suas teses nessas instalações?

A produção de conhecimento do CNPEM posiciona 
pesquisadores brasileiros em redes internacionais de alta 
reputação?

Ampliar e consolidar a base de dados de publicações 
derivadas do uso das instalações do CNPEM por 
usuários/beneficiários e staff  (incluindo bolsistas IC e 
orientados MS e DR) agregando artigos da base Scopus aos 
artigos já identificados da base Web of Science

Base de dados CNPEM: 1 - 
Publicações.xlsx
Booleana empregada para busca 
de publicações do CNPEM

✔

Desenvolvimento Conhecimento/Ciência para 
Impacto

O CNPEM atua como plataforma singular no país para 
produção de conhecimento de alto impacto e em temas 
proeminentes?

O CNPEM viabiliza produção científica de alta proeminência 
em âmbito nacional e global?

O uso das instalações singulares do CNPEM aumenta o gosto 
pela ciência ou pelo empreendedorismo de base tecnológica 
de seus ex-bolsistas de IC e dos estudantes de mestrado e 
doutorado que realizam suas teses nessas instalações?

Montar base de dados de publicações de  
usuários/beneficiários (incluindo alunos de IC, MS, DR e PD) 
do CNPEM na Web of Science e Scopus, excluindo 
publicações derivadas do uso das instalações do Centro

Base de dados CNPEM: 2 - 
BeneficiáriosTotal.xlsx
Base de dados CNPEM: 3 - 
JovensBeneficiários.xlsx
Base de dados de alunos de IC, 
MS, DR e PD

✔

Desenvolvimento Conhecimento/Ciência para 
Impacto

O CNPEM atua como plataforma singular no país para 
produção de conhecimento de alto impacto e em temas 
proeminentes?

O CNPEM viabiliza produção científica de alta proeminência 
em âmbito nacional e global?

Montar base de dados de publicações da Web of Science e 
Scopus de pesquisadores que não tiveram suas propostas 
aprovadas para uso das instações do CNPEM 

Base de dados CNPEM: 4 - 
PropostasRecusadas.xlsx

✔

Desenvolvimento Conhecimento/Ciência para 
Impacto

O CNPEM atua como plataforma singular no país para 
produção de conhecimento de alto impacto e em temas 
proeminentes?

O CNPEM viabiliza produção científica de alta proeminência 
em âmbito nacional e global?

Montar base de dados de publicações de pesquisadores de 
instituições congêneres ao CNPEM no mundo OU de 
pesquisadores brasileiros que atuam em áreas similares às do 
CNPEM na Web of Science e Scopus

Definição das instituições 
congêneres OU de áreas 
similares para as quais se quer 
identificar pesquisadores

✔

Desenvolvimento Conhecimento/Ciência para 
Impacto

O CNPEM atua como plataforma singular no país para 
produção de conhecimento de alto impacto e em temas 
proeminentes?

O CNPEM viabiliza produção científica de alta proeminência 
em âmbito nacional e global?

O uso das instalações singulares do CNPEM aumenta o gosto 
pela ciência ou pelo empreendedorismo de base tecnológica 
de seus ex-bolsistas de IC e dos estudantes de mestrado e 
doutorado que realizam suas teses nessas instalações?

Realizar análise descritiva dos dados de publicações
Bases de dados do CNPEM e 
novas bases sobre publicações 
construídas

✔

Cronograma     Responsabilidade
2019 2020         Etapa          Dimensão    Perguntas a responder Descrição da Atividade    Insumos
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Desenvolvimento Conhecimento/Ciência para 
Impacto

O CNPEM atua como plataforma singular no país para 
produção de conhecimento de alto impacto e em temas 
proeminentes?

O CNPEM viabiliza produção científica de alta proeminência 
em âmbito nacional e global?

O uso das instalações singulares do CNPEM aumenta o gosto 
pela ciência ou pelo empreendedorismo de base tecnológica 
de seus ex-bolsistas de IC e dos estudantes de mestrado e 
doutorado que realizam suas teses nessas instalações?

Realizar análise quase-experimental tendo em vista a 
mensuração do efeito do uso das instalações do CNPEM na 
quantidade e qualidade da produção científica dos usuários e 
staff, incluindo alunos de IC, MS, DR e PD (comparando com 
produção dos  usuários/beneficiários sem o uso das 
instalações do CNPEM, com indivíduos que tiveram suas 
propostas para uso das instalações denegadas e com 
instituições congêneres/pesquisadores de áreas similares)

Bases de dados do CNPEM e 
novas bases sobre publicações 
construídas

✔

Desenvolvimento Conhecimento/Ciência para 
Impacto

O CNPEM atua como plataforma singular no país para 
produção de conhecimento de alto impacto e em temas 
proeminentes?

O CNPEM viabiliza produção científica de alta proeminência 
em âmbito nacional e global?

Realizar análise multivariada dos dados de publicações 
Bases de dados do CNPEM e 
novas bases sobre publicações 
construídas

✔

Desenvolvimento Conhecimento/Ciência para 
Impacto

As competências e instalações do CNPEM atraem grande 
diversidade de organizações de pesquisa e de empresas 
nacionais e internacionais?

A produção de conhecimento do CNPEM posiciona 
pesquisadores brasileiros em redes internacionais de alta 
reputação?

Complementar análise de redes a partir dos dados de 
publicações

Base de dados CNPEM: 5-
RedeCoautoriasInstituicoes

✔ ✔

Desenvolvimento Conhecimento/Ciência para 
Impacto

O CNPEM atua como plataforma singular no país para 
produção de conhecimento de alto impacto e em temas 
proeminentes?

O CNPEM viabiliza produção científica de alta proeminência 
em âmbito nacional e global?

Identificar casos de destaque de produção científica (a partir 
das análises anteriores) que relacionem competências únicas 
do CNPEM (staff) com participação em grandes projetos

Bases de dados do CNPEM e 
novas bases sobre publicações 
construídas

✔

Desenvolvimento Conhecimento/Ciência para 
Impacto

O CNPEM atua como plataforma singular no país para 
produção de conhecimento de alto impacto e em temas 
proeminentes?

O CNPEM viabiliza produção científica de alta proeminência 
em âmbito nacional e global?

As competências e instalações do CNPEM atraem grande 
diversidade de organizações de pesquisa e de empresas 
nacionais e internacionais?

A produção de conhecimento do CNPEM posiciona 
pesquisadores brasileiros em redes internacionais de alta 
reputação?

Elaborar e entregar resultados parciais da avaliação na 
Dimensão Conhecimento/Ciência para Impacto

Todos acima ✔

Desenvolvimento Conhecimento/Ciência para 
Impacto

O CNPEM atua como plataforma singular no país para 
produção de conhecimento de alto impacto e em temas 
proeminentes?

Ampliar (se pertinente) e consolidar a base de dados de 
registros de propriedade intelectual derivadas do uso das 
instalações do CNPEM pelo staff

Base de dados CNPEM: 12 - 
Propriedade intelectual.xlsx

✔ ✔

Desenvolvimento Conhecimento/Ciência para 
Impacto

O CNPEM atua como plataforma singular no país para 
produção de conhecimento de alto impacto e em temas 
proeminentes?

Montar base de dados de registros de propriedade intelectual 
de usuários/beneficiários do CNPEM  (incluindo bolsistas IC e 
orientados MS e DR  e excluindo registros realizados em 
conjunto com o staff)

Base de dados CNPEM: 2 - 
BeneficiáriosTotal.xlsx
Base de dados CNPEM: 3 - 
JovensBeneficiários.xlsx

✔

Desenvolvimento Conhecimento/Ciência para 
Impacto

O CNPEM atua como plataforma singular no país para 
produção de conhecimento de alto impacto e em temas 
proeminentes?

Montar base de dados de registros de propriedade intelectual 
de pesquisadores que não tiveram suas propostas para uso 
das instalações do CNPEM aprovadas

Base de dados CNPEM: 4 - 
PropostasRecusadas.xlsx

✔

Desenvolvimento Conhecimento/Ciência para 
Impacto

O CNPEM atua como plataforma singular no país para 
produção de conhecimento de alto impacto e em temas 
proeminentes?

Montar base de dados de registros de propriedade intelectual 
de pesquisadores de instituições congêneres ao CNPEM no 
mundo OU de pesquisadores brasileiros que atuam em áreas 
similares às do CNPEM na Web of Science e Scopus

Definição das instituições 
congêneres OU de áreas 
similares para as quais se quer 
identificar pesquisadores

✔

Desenvolvimento Conhecimento/Ciência para 
Impacto

O CNPEM atua como plataforma singular no país para 
produção de conhecimento de alto impacto e em temas 
proeminentes?

Realizar análise descritiva dos dados de registros de 
propriedade intelectual

Bases de dados do CNPEM e 
novas bases sobre registros de 
propriedade intelectual 
construídas

✔

Desenvolvimento Conhecimento/Ciência para 
Impacto

O CNPEM atua como plataforma singular no país para 
produção de conhecimento de alto impacto e em temas 
proeminentes?

Realizar análise quase-experimental tendo em vista a 
mensuração do efeito do uso das instalações do CNPEM na 
geração de registros de propriedade intelectual dos  
usuários/beneficiários e staff e licenciamento (comparando 
com registros dos  usuários/beneficiários sem o uso das 
instalações do CNPEM, com indivíduos que tiveram suas 
propostas para uso das instalações denegadas e com 
instituições congêneres/pesquisadores de áreas similares)

Bases de dados do CNPEM e 
novas bases sobre registros de 
propriedade intelectual 
construídas

✔
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Desenvolvimento Conhecimento/Ciência para 
Impacto

O CNPEM atua como plataforma singular no país para 
produção de conhecimento de alto impacto e em temas 
proeminentes?

Realizar análise multivariada dos dados de publicações

Bases de dados do CNPEM e 
novas bases sobre registros de 
propriedade intelectual 
construídas

✔

Desenvolvimento Conhecimento/Ciência para 
Impacto

As competências e instalações do CNPEM atraem grande 
diversidade de organizações de pesquisa e de empresas 
nacionais e internacionais?

O uso das instalações singulares do CNPEM aumenta o gosto 
pela ciência ou pelo empreendedorismo de base tecnológica 
de seus ex-bolsistas de IC e dos estudantes de mestrado e 
doutorado que realizam suas teses nessas instalações?

Caracterizar a trajetória profissional dos  
usuários/beneficiários das instalações do CNPEM (incluindo 
alunos de IC, MS, DR e PD) por meio da identificação dos 
vínculos empregatícios/atividade empreendedora no 
momento de uso das instalações do CNPEM e em momentos 
posteriores

Base de dados CNPEM: 2 - 
BeneficiáriosTotal.xlsx
Base de dados CNPEM: 3 - 
JovensBeneficiários.xlsx
Base de dados CNPEM: 6 - 
CNPEM-RAIS.xlsx
Base de dados de submissão e 
aprovação no Programa PIPE da 
FAPESP
Base de dados de alunos de IC, 
MS, DR e PD

✔

Desenvolvimento Conhecimento/Ciência para 
Impacto

O CNPEM atua como plataforma singular no país para 
produção de conhecimento de alto impacto e em temas 
proeminentes?

Realizar estudos de caso por meio de entrevistas com 
usuários/beneficiários recorrentes e participantes de eventos 
de capacitação promovidos pelo CNPEM (ex. RAU, PUE, 
Programa Bolsas de Versão) explorando a importância do uso 
das instalações em sua produção científica e trajetória 
profissional

Base de dados CNPEM: 2 - 
BeneficiáriosTotal.xlsx
Base de dados CNPEM: 3 - 
JovensBeneficiários.xlsx
Base dos participantes de 
eventos de capacitação

✔ ✔

Desenvolvimento Conhecimento/Ciência para 
Impacto

O CNPEM atua como plataforma singular no país para 
produção de conhecimento de alto impacto e em temas 
proeminentes?

Elaborar e aplicar questionários com usuários/beneficiários 
do CNPEM e outros atores relevantes explorando 
expectativas de uso do Sirius e dos demais LNs

Base de dados CNPEM: 2 - 
BeneficiáriosTotal.xlsx
Base de dados CNPEM: 3 - 
JovensBeneficiários.xlsx

✔ ✔

Desenvolvimento Conhecimento/Ciência para 
Impacto

Todas desta dimensão
Elaborar e entregar resultados da avaliação na Dimensão 
Conhecimento/Ciência para Impacto

Todos acima ✔

Desenvolvimento Inovação

O CNPEM alavanca inovação, capacitação e reputação de 
empresas fornecedoras de seus laboratórios por meio de 
encomendas tecnológicas singulares?     

O CNPEM alavanca inovação, capacitação e reputação em 
empresas usuárias que desenvolvem projetos conjuntos?      

O CNPEM oferece plataformas de pesquisa singulares para 
empresas usuárias que levam a novos e melhorados 
produtos, processos, serviços e competências?      

Realizar entrevistas com empresas fornecedoras, parceiras e 
usuárias do CNPEM explorando os desdobramentos de seu 
relacionamento com o CNPEM para geração de 
competências, inovação e desempenho

Base de dados CNPEM: 10 - 
Empresas no CNPEM 
detalhamento.xlsx

✔ ✔

Desenvolvimento Inovação

O CNPEM alavanca inovação, capacitação e reputação de 
empresas fornecedoras de seus laboratórios por meio de 
encomendas tecnológicas singulares?     

O CNPEM alavanca inovação, capacitação e reputação em 
empresas usuárias que desenvolvem projetos conjuntos?      

O CNPEM oferece plataformas de pesquisa singulares para 
empresas usuárias que levam a novos e melhorados 
produtos, processos, serviços e competências?      

Elaborar e aplicar questionários com empresas fornecedoras, 
parceiras e usuárias do CNPEM explorando os 
desdobramentos de seu relacionamento com o CNPEM para 
geração de competências, inovação e desempenho

Base de dados CNPEM: 10 - 
Empresas no CNPEM 
detalhamento.xlsx

✔ ✔

Desenvolvimento Inovação

O CNPEM alavanca inovação, capacitação e reputação de 
empresas fornecedoras de seus laboratórios por meio de 
encomendas tecnológicas singulares?     

O CNPEM alavanca inovação, capacitação e reputação em 
empresas usuárias que desenvolvem projetos conjuntos?      

O CNPEM oferece plataformas de pesquisa singulares para 
empresas usuárias que levam a novos e melhorados 
produtos, processos, serviços e competências?      

Realizar análise custo-benefício de tecnologias selecionadas 
geradas por empresas fornecedoras, parceiras e usuárias do 
CNPEM

Informações coletadas nas 
entrevistas/questionários

✔

Desenvolvimento Inovação

O CNPEM alavanca inovação, capacitação e reputação de 
empresas fornecedoras de seus laboratórios por meio de 
encomendas tecnológicas singulares?     

O CNPEM alavanca inovação, capacitação e reputação em 
empresas usuárias que desenvolvem projetos conjuntos?      

O CNPEM oferece plataformas de pesquisa singulares para 
empresas usuárias que levam a novos e melhorados 
produtos, processos, serviços e competências?      

Realizar análise de redes considerando as distintas formas de 
relacionamentos do CNPEM com empresas

Base de dados CNPEM: 10 - 
Empresas no CNPEM 
detalhamento.xlsx

✔
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Desenvolvimento Inovação

O CNPEM alavanca inovação, capacitação e reputação de 
empresas fornecedoras de seus laboratórios por meio de 
encomendas tecnológicas singulares?     

O CNPEM alavanca inovação, capacitação e reputação em 
empresas usuárias que desenvolvem projetos conjuntos?      

O CNPEM oferece plataformas de pesquisa singulares para 
empresas usuárias que levam a novos e melhorados 
produtos, processos, serviços e competências?      

Elaborar e entregar resultados parciais da avaliação na 
Dimensão Inovação

Todos acima ✔

Desenvolvimento Inovação
As ações de encomenda e de parcerias com empresas levam 
à economicidade dos investimentos feitos no Centro e à 
formação de competências tecnológicas únicas no país?

Realizar entrevistas com staff do CNPEM explorando custos 
envolvidos no desenvolvimento de equipamentos e sistemas 
com fornecedores e sua comparação com preços de mercado 
e geração de spinoffs para o caso do Sirius

Definição dos indivíduos que 
serão entrevistados

✔ ✔

Desenvolvimento Inovação

A produção de conhecimento do CNPEM impacta a 
elaboração de políticas públicas e marcos regulatórios?

O CNPEM oferece plataformas de pesquisa singulares para a 
implementação de políticas públicas?

Buscar a analisar documentos políticas nacionais em áreas 
selecionadas e relacionados aos temas do CNPEM

Definição de áreas de interesse 
para busca de documentos de 
políticas (ex. formação de 
recursos humanos qualificados, 
nanotecnologia, bioetanol, 
biotecnologia)

✔ ✔

Desenvolvimento Inovação

A produção de conhecimento do CNPEM impacta a 
elaboração de políticas públicas e marcos regulatórios?

O CNPEM oferece plataformas de pesquisa singulares para a 
implementação de políticas públicas?

Realizar entrevistas (e/ou aplicar questionários) com 
formuladores de políticas em órgãos de governo, incluindo 
agências de fomento, com staff e usuários do CNPEM e 
outros atores relevantes explorando 
competências/resultados gerados por políticas 
implementadas pelo Centro e pelo uso das instalações por 
grupos de pesquisa que executam projetos de interesse 
estratégico para as políticas

Definição dos formuladores de 
políticas e membros do staff que 
serão entrevistados

✔ ✔

Desenvolvimento Inovação Todas
Elaborar e entregar resultados da avaliação na Dimensão 
Inovação

Todos acima ✔

Desenvolvimento Conhecimento/Ciência para 
Impacto e Inovação

Todas
Realizar entrevistas com staff e outros atores relevantes e 
obter outros insumos necessários para avaliar o impacto 
potencial de temas estratégicos prioritários de cada LN 

Definição dos temas estratégicos 
prioritários que serão avaliados

✔ ✔

Entrega Conhecimento/Ciência para 
Impacto

Todas
Elaborar e entregar resultados consolidados da avaliação nas 
duas Dimensões

Todos acima ✔

Entrega Conhecimento/Ciência para 
Impacto

Todas
Desenhar protocolo do sistema de avaliação continuada para 
a Dimensão Conhecimento/Ciência para Impacto

Todos acima ✔

Entrega Inovação Todas
Desenhar protocolo do sistema de avaliação continuada para 
a Dimensão Inovação

Todos acima ✔

Entrega Conhecimento/Ciência para 
Impacto

Todas
Validar protocolo do sistema de avaliação continuada para a 
Dimensão Conhecimento/Ciência para Impacto

Todos acima ✔ ✔

Entrega Inovação Todas
Validar protocolo do sistema de avaliação continuada para a 
Dimensão Inovação

Todos acima ✔ ✔
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CONTRATO nº 1133/2019-1 

Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Prestação de Serviços nº 1133/2019 que entre si celebram 

o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais – CNPEM e a Universidade Estadual de 

Campinas – UNICAMP com interveniência administrativa da Fundação de Desenvolvimento da 

Unicamp – FUNCAMP.  

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE 

CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA E MATERIAIS – CNPEM, pessoa jurídica de 

direito privado, sem fins lucrativos, com sede na Rua Giuseppe Máximo Scolfaro, nº 10.000, 

bairro Guará, CEP 13.083-970, município de Campinas, Estado de São Paulo, inscrito no 

CNPJ/MF nº 01.576.817/0001-75, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 

representado na forma de seus atos constitutivos. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA 

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP, autarquia Estadual de Regime 

Especial, regida pelo seu Estatuto aprovado pelo Decreto Estadual nº 52.255 de 30/07/69 e 

pelo seu Regimento Geral aprovado pelo Decreto Estadual nº 3.467 de 29/03/74, com sede na 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Distrito de Barão Geraldo, Campinas, São Paulo, inscrita 

no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob nº 

46.068.425/0001-33, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada na forma 

de seus atos constitutivos, com interveniência administrativa da FUNDAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP – FUNCAMP, pessoa jurídica de direito privado, com sede 

à Av. Érico Veríssimo, nº 1251, campus Unicamp, Cidade Universitária, município de Campinas, 

Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 49.607.336/0001-06, neste ato representada 

na forma de seus atos constitutivos. 

 

 

PREÂMBULO 

As PARTES, acima regularmente identificadas e qualificadas, consoante às autorizações 

exaradas nos autos do respectivo Processo de Compras, têm entre si, justo e contratado, na 

melhor forma de Direito, o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 1133/2019, mediante as 

cláusulas e condições que aceitam e mutuamente se outorgam nos seguintes termos: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO DETALHAMENTO DO ESCOPO DE TRABALHO 

Em atenção à oportunidade e à conveniência das Partes, bem como às necessidades técnicas 

do PROJETO, as Partes resolvem promover o aumento do índice de detalhamento atividades a 

serem desenvolvidas no âmbito do PROJETO. 
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1.1 A descrição pormenorizada do detalhamento de escopo ora promovido, contendo 

suas atividades e especificações pormenorizadas, está disposta no “ESCOPO DO TRABALHO” 

anexo ao presente instrumento;    

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ADEQUAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

Em razão do detalhamento de escopo ora promovido, as Partes alteram o cronograma de 

execução das atividades desenvolvidas no âmbito do PROJETO. 

 

2.1 A descrição detalhada do novo cronograma de execução do Projeto está disposta 

no “PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA” anexo ao presente instrumento;    

 

Parágrafo Único: A adequação do cronograma de execução do Projeto ora promovida não 

implica em extensão do prazo de execução inicialmente acordado e nem altera vigência 

contratual originalmente fixada. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO 

Ficam ratificadas, desde que não colidam com o disposto neste instrumento, todas as demais 

cláusulas e condições do Contrato de Prestação de Serviços nº 1133/2019, permanecendo 

válidas e inalteradas aquelas que não expressamente modificadas pelo presente Termo Aditivo 

nº 01. 

 

 

E, assim, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma para um só e mesmo efeito, na presença das testemunhas que também o 

subscrevem, para que surta, entre si e seus sucessores, os efeitos jurídicos e legais. 

 

 

 

Campinas, ______ de _____________________ de 20 ______ .   

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA E MATERIAIS – CNPEM 
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Continuação das assinaturas: 

 

 

 

Campinas, ______ de _____________________ de 20 ______ .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP 

 

 

 

 

Campinas, ______ de _____________________ de 20 ______ .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP – FUNCAMP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTEMUNHA 01 TESTEMUNHA 02 

Nome: ___________________________________________ Nome: ________________________________________________ 

CPF:     ___________________________________________ CPF:     ________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

 
 

 

Instituto de Geociências 
Rua Carlos Gomes, 250, Campinas/SP, CEP 13083-855 

Tel: +55 (19) 3521-XXXX 

 

 

Campinas, 5 de dezembro de 2019 

 

 

Prezado Diretor do Instituto de Geociências da Unicamp,  

 

A Comissão de Extensão do IG encaminha a seguintes propostas para aprovação da  

Congregação do IG: 

 

1) A Deliberação n. 040/2018 do IG estabelece os novos valores de taxa de AIU, a 

saber: 

a) 7% para contratos e convênios 

b) 10% para cursos de extensão. 

Na intenção da Direção do IG e da Comissão de Extensão que propus essa mudança dos 

valores de AIU era entendimento que o valor de 10% iria ser aplicado também aos cursos de 

extensão oferecidos por meio de contrato e convenio. Mas a deliberação assim escrita gerou 

diferente interpretação no processamento administrativo. 

Para esclarecer esse ponto sugere-se alterar a deliberação n. 040/2018 da seguinte forma: 

 

a) 7% para contratos e convênios que não envolvam a realização de cursos de 

extensão. 

b) 10% para cursos de extensão incluindo os cursos oferecidos por meio de 

contrato e convênios. 

 

2) Na 235ª Reunião Ordinária da Congregação foi discutida e aprovada a Constituição 

do Fundo de Extensão do Instituto de Geociências.  

O Fundo vai ser alimentado pela AIU dos cursos de extensão no valor de 2%. Foi pedido que 

a Comissão de Extensão formulasse uma proposta para a implementação do Fundo de 

extensão tendo em consideração que o valor arrecadado com o AIU é variável e que o AIU 

tem que garantir alguns serviços básicos do IG.  

A sugestão da Comissão de Extensão é que os recursos coletados por meio do 2% da 

Fundo de Extensão vão para o Fundo de Extensão. Porem não serão utilizados até o 

fim do ano financeiro, somente será utilizado no ano seguinte se for atingido um piso 

do AIU geral da Unidade. O valor proposto para o piso do AIU é 100.000,00 reais. 

Atingida essa solha os recursos arrecadados no Fundo de Extensão serão liberados 

para ser utilizados no ano financeiro seguinte. 

Essa proposta tem duas vantagens: 

• Os recursos do fundo de extensão do ano corrente ficam à disposição 

da Direção caso precisar. 

• A Comissão de Extensão no começo de cada ano financeiro sabe se tem recurso 

a disposição do fundo e quanto e pode planejar o utilizo no longo do ano. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

 
 

 

Instituto de Geociências 
Rua Carlos Gomes, 250, Campinas/SP, CEP 13083-855 

Tel: +55 (19) 3521-XXXX 

Para ter uma dimensão dos recursos que seriam disponibilizados no Fundo de 

Extensão, fazendo uma simulação com a media de arrecadação de AIU dos últimos 

2 anos, cada ano o Fundo de Extensão seria alimentado com um valor de 

aproximadamente a 5.000,00 reais. Os recursos do Fundo de extensão serao alocado 

em uma conta da Funcamp. Objetivo desse fundo é disponibilizar recursos para 

apoiar pequenas ações de extensão gratuitas do IG para a comunidade externa, por 

meio de edital especifico que será aberto a cada semestre. Despesas de laboratório, 

ensino ou pesquisa ou atividades de extensão a pagamento não serão apoiadas com 

esse fundo. 

 

3) Os cursos de extensão pagos arrecadam recursos na forma de quotas de inscrições. Esse 

recurso é utilizado para cobrir os custos do curso mas eventualmente pode sobrar recurso. 

Esse recurso fica alocado na Funcamp, cada coordenador de curso fica responsável como 

correntista dos recursos do próprio curso. Esse recurso pode ser utilizado sucessivamente 

pelo correntista. Já tivemos casos de recursos que ficaram inutilizado pelo correntista por 

diversos anos. A comissão sugeriu um limite de 24 meses para utilizar esses recursos, foi 

sugerido de elevar esse limite a 36 meses, a comissão de Extensão propõe para apreciação 

da Congregação a proposta de estabelecer um limite de 48 meses para utilizar esses 

recursos. Passado o limite de 48 meses os recursos inutilizados serão repassados para o 

Fundo de Extensão. 

 
Roberto Greco 

Coordenado Comissão de Extensão IG 
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