Realizado o I Seminário Luso Brasileiro
Estiveram presentes, na abertura do evento, autoridades, professores e
diretores da Unilins e FPTE e do INUAF – Instituto Superior Dom Afonso II,
Portugal.
Foi realizado, nos dias 15 e 16 de outubro de 2010, no campus da Unilins, o I
Seminário Luso-Brasileiro, com o tema “Ciências do Meio Ambiente e
Empresariais”. Estiveram presentes, na abertura oficial do evento, autoridades,
professores e diretores da Unilins e FPTE e do INUAF – Instituto Superior Dom
Afonso II, Loulé, Portugal.
O objetivo foi contribuir para a construção do conhecimento, promovendo
discussões acadêmicas que abordassem os temas de suporte, através de
apresentações orais e debates. Os trabalhos selecionados serão publicados na
revista Studia do Instituto Superior Dom Afonso – III (INUAF – Portugal).
A segunda edição do seminário já está marcada para outubro de 2011, no
campus do INUAF.
Veja como foi a programação:
PROGRAMAÇÃO:
Sexta-feira, 15 de outubro de 2010
MANHÃ
8h: Cerimônia de hasteamento das bandeiras, na Praça Central do Campus da
UNILINS
9h Sessão de abertura, na sala 17 do Campus da UNILINS 1º Painel – Turismo
Sustentável
– TRABALHOS A SEREM APRESENTADOS
11h – Reserva particular de patrimônio natural. Uma oportunidade de turismo
sustentável e preservação ambiental.
2º Painel – Tecnologias Ambientais
– TRABALHOS A SEREM APRESENTADOS
11h20 Solidificação do Cromo Proveniente do Lodo de Curtume, em Matrizes
de Cimento, visando os limites de lixiviação, solubilização e resistência
característica.
11h40 Tratamento de esgoto doméstico utilizando reator aeróbio de leito
fluidizado
TARDE
14h A influência da queima da palha da cana na incidência de doenças
respiratórias na cidade de Lins – SP
14h20 Estudos comparativos de mistura asfáltica pré-misturado a frio com
adição de borracha moída de pneu.
14h40 Reutilização da garrafa pet – aplicabilidade na construção civil.
15h Remoção de nitrogênio e espessura do biofilme tratando esgoto doméstico

em reator aeróbio de leito fluidizado com circulação interna.
15h20 Nitrificação em reatores aeróbios de leito fluidizado com circulação
interna tratando esgoto doméstico.
15h40 Automação do processo de descarte na captação de águas pluviais para
fins de irrigação de hortas em áreas urbanas.
16h Intervalo
16h30 Turismo Multifinalitário
16h50 Aproveitamento de cinzas da queima do bagaço de cana na produção
de blocos de concreto leve.
17h10 Sessão de debates
– 1º e 2º Paineis sábado, 16 de outubro de 2010
3º Painel – Inovação e Sustentabilidade
– TRABALHOS A SEREM APRESENTADOS
MANHÃ
8h Do Lixo ao Capital
8h20 Electrolyzed water as innovative disinfectant of pear and orange fresh-cut
fruits.
8h40 Comportamento mecânico da aplicabilidade do RCC como agregado no
concreto.
9h Geração de energia no contexto industrial: uma análise comparativa entre
as diferentes opções de suprimento.
9h20 A descentralização da Gestão Ambiental – Licenciamento Ambiental no
Município de Lins
9h40 A experiência de uma estrutura ambiental pública. Relato de caso.
10h Intervalo
10h30 Atributos para o sucesso de uma zona comercial: um outro olhar sobre
os “quatro as”.
10h50 Estratégia de internacionalização no setor agroindustrial: Um estudo de
caso.
11h10 Caracterização da situação das explorações de citrinos, na região do
Algarve, para implantação da norma LEAF Marque.
11h30 Sessão de debates
– 3º Painel
TARDE
4º Painel – Conservação e Recuperação Ambiental
– TRABALHOS A SEREM APRESENTADOS
13h10 A compreensão das redes sobre o problema do desemprego global.
13h30 Produção de biogás de lixo orgânico doméstico como fonte alternativa
de energia.
13h50 O potencial das florestas e produtos madeireiros como contribuintes
fundamentais na redução dos gases de efeito estufa.
14h10 Reserva florestal legal e o registro de imóveis.

14h30 O zoneamento como instrumento de planejamento ambiental.
14h50 Geração de resíduos sólidos urbanos no município de Tupã-SP.
15h10 Intervalo
15h30 Avaliação do índice de qualidade da água do córrego Jacu Queimado.
15h50 Tendências na alteração do uso do solo em Portugal Continental e suas
implicações na biodiversidade. 16h10 Erosões urbanas no sudoeste do estado
de São Paulo.
16h30 O Comportamento Hidrodinâmico do Aquífero Guarani no Sudoeste do
Estado de São Paulo.
16h50 Trabalho de educação ambiental desenvolvido nas visitas agendadas no
horto florestal de Lins-SP.
17h10 Recomposição florestal em área de preservação permanente.
17h30 A utilização de índices de diversidade no planejamento da arborização
viária do município de Lins-SP. 18h Sessão de debates
– 4º Painel
18h30 Encerramento

