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DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO (RURALURBANA) E DOMICÍLIOS PARTICULARES E 
COLETIVOS DA MESORREGIÃO DE CAMPINAS - SP EM 2010 ANÁLISE TEÓRICO-

CARTOGRÁFICA. 
 

GISELE SILVA ARAÚJO

       A partir de uma análise teórica e espacializações cartográfica, o presente artigo, desenvolve de
maneira contextualizada o processo que a urbanização brasileira percorreu; os fatores que
impulsionaram o seu desenvolvimento; as características das cidades no início desse processo e as 
fazes pelas quais elas foram submetidas no decorrer do mesmo. Enfatizando o papel desempenhado
pelas cidades indicando os fatores e características que levaram algumas dessas, impulsionadas pela
globalização, a atingir a posição de metrópole, e que função essa desempenha na urbanização do
momento atual. De maneira prática o projeto ainda analisa por meio de ferramentas cartográficas a
distribuição da população tanto rural como urbana e domicílios particulares e coletivos da
mesorregião de Campinas - SP, englobando também toda a sua área metropolitana, no ano base do
recenseamento populacional nacional, sendo este, 2010, realizado de 10 em 10 anos pelo IBGE -
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Palavras-chave: urbanização brasileira, globalização, 
população, domicílios, mesorregião.  
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RESIDUOS SOLIDOS: PROPOSTAS PARA A 
SENSIBILIZAÇÃO ESTUDANTIL EM TEODORO SAMPAIO, SP 

 
LEONICE SEOLIN DIAS

MAURICIO PIRES DE PONTES

       A geração de resíduos sólidos está em crescimento no Brasil, mas tanto a correta destinação
desses resíduos quanto os programas de coleta seletiva não avançam na mesma proporção. Este 
trabalho tem como objetivo apresentar as atividades de sensibilização estudantil com relação à
coleta seletiva do lixo realizada na Semana do Meio Ambiente (junho de 2012) em Teodoro
Sampaio, SP. Obtivemos a participação de 10 classes de alunos do 1°, 2° e 3º do Colegiais, com 
elaboração de 10 logotipos, 10 frases, 10 paródias e 200 redações sobre o tema. Os melhores
trabalhos, de cada atividade, foram selecionados e premiados com brindes doados pelos
comerciantes do município. A Educação Ambiental deve sensibilizar a busca de consciência em
relação à questão do lixo como problema ambiental e também a formação cidadã e participativa dos
alunos. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA PRAÇA: A EXPERIÊNCIA DO BAIRRO JARDIM DAS 
ROSAS - PRESIDENTE PRUDENTE/SP 

 
LEONICE SEOLIN DIAS

JOSÉ ANTONIO MORENO LOPES 
ELIANA MARIA ALVES GUIMARÃES

       A Educação Ambiental é uma ferramenta importantíssima para a humanidade superar a crise 
ambiental que estamos vivendo. Em conjunto com outros instrumentos de planejamento e gestão do
território, pode contribuir para mudanças significativas tanto do ponto de vista cultural, social,
ambiental e da saúde, quanto de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável. Nessa
perspectiva, está nascendo um grupo de Educação Ambiental no Jardim das Rosas em Presidente
Pudente/SP. O objetivo principal desse grupo é realizar ações de Educação Ambiental que
acontecem na praça, no primeiro domingo de cada mês. São realizadas inúmeras atividades -
mutirão de limpeza da praça, teatro infantil, reuniões de trabalho, plantio de árvores, etc. Os
resultados dessas ações são estimular ainda mais a conscientização dos moradores, assim como, 
contribuir para construção de novos conhecimentos e práticas sustentáveis para a melhoria da
qualidade de vida do bairro.  
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ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO DE 
ÁLVARES MACHADO - SP 

 
CAIO ROBERTO PRETEL FERREIRA

       O turismo atualmente apresenta-se como uma atividade capaz de incluir social e
economicamente, promovendo o desenvolvimento de municípios que explorem esse ramo de forma 
eficiente e planejada. Assim o presente estudo pretende demonstrar a potencialidade turística do
município de Álvares Machado-SP, localizado na região oeste do Estado de São Paulo, ligado a sua
colonização, boa parte dela feita por imigrantes japoneses, que formam a grande e atuante colônia
japonesa da cidade, promovendo eventos, festas e os hábitos da cultura de seu país de origem, além
de explorar a infraestrutura privada já constituída. Para tanto, se faz necessária a presença do poder 
público, planejando e atuando, através de um setor especifico que cuide dos interesses do município
nessa área tão importante, o que nos leva a propor a criação de uma divisão de turismo. 
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PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA E PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO NO BRASIL 
CONTEMPORÂNEO: UMA INTERPRETAÇÃO A PARTIR DA IMPRENSA 

ESPECIALIZADA. 
 

BRUNO LEONARDO BARCELLA SILVA

       Este trabalho refere-se à apresentação de resultados parciais de uma pesquisa em andamento
que tem como objetivo geral analisar as principais transformações que vem passando o mercado
imobiliário brasileiro no período recente, desenvolvida no âmbito do Gasperr e da ReCiMe. No caso 
específico, pretendemos contribuir com aquela investigação, sistematizando e analisando um
conjunto de dados e informações sobre o mercado imobiliário brasileiro através de matérias
publicadas entre 2001 e 2011 na revista "Construção Mercado", da Editora PINI, além da leitura e 
discussão de artigos, teses e dissertações, capítulos de livros e livros sobre a temática do mercado
imobiliário brasileiro. A partir da literatura consultada e da análise das matérias publicadas na
revista é possível apontar, preliminarmente, que as aludidas transformações tem se dado tanto no
plano da organização dos capitais, quanto na dimensão espacial de suas ações. Assim, a abertura de
capitais imobiliários nas bolsas de valores, a entrada de investimentos estrangeiros neste mercado, a 
atuação de empresas, antes exclusiva em áreas metropolitanas, deslocando-se para cidades médias e 
o significativo aumento da atuação do Estado através de programas habitacionais tem aquecido o
mercado e provocado a valorização de terrenos e imóveis edificados. Por sua vez, tais processos,
não sendo neutros em relação a sua dimensão espacial, conformam um quadro a partir do qual
devem ser pensados os processos concretos de produção do espaço urbano e os sentidos da
urbanização no Brasil contemporâneo.O recorte aqui proposto refere-se a investigar e analisar tais 
elementos tendo como ponto de partida a visão produzida pela imprensa especializada, tomando-a 
não apenas como canal de divulgação de fatos e acontecimentos, mas também como produtora de 
visões e expectativas sobre o papel do mercado imobiliário no conjunto da economia brasileira que,
por sua vez, influenciam os agentes atuantes sobre o mercado. 
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O MELHOR AMIGO DO HOMEM É O CÃO OU A MOSCA? BIOGEOGRAFIA DE MOSCAS 
SINANTRÓPICAS UMA TRANSPOSIÇÃO CONCEITUAL DIDÁTICA  

 
GUILHERME OLIVEIRA

O conhecimento sobre a biodiversidade e os processos bióticos e abióticos que afetam a biota de
determinada região é o primeiro passo para que os seus recursos possam ser aproveitados de
maneira sustentável. Além disto, coleções representativas, bem organizadas e corretamente 
identificadas têm um valor inestimável para a biogeografia do país. O estudo dessa temática na
região sudoeste do Estado de São Paulo tem sido objeto de pesquisa do Laboratório de Biogeografia
e Geografia da Saúde da UNESP de Presidente Prudente por meio do projeto "Inventário da
biodiversidade e distribuição espacial de moscas sinantrópicas e seu papel como vetores de
patógenos infecciosos e parasitários em ambientes naturais, agrícolas e urbanos no Pontal do
Paranapanema", com apoio financeiro do Programa Biota da FAPESP (processo número
2011/50314-6). O presente projeto de iniciação científica visa inserir o estudante de graduação
nesse processo de investigação maior, especialmente, envolvendo-o na reflexão e aplicação dos 
conhecimentos gerados na pesquisa na produção de material didático sobre as condições que
influenciam a flutuação de dípteros muscóides e de seu papel na difusão de agentes patógenos em
diversos níveis de análise. Desta forma, o trabalho visa contribuir para o estudo da biodiversidade e 
do relacionamento entre ambiente e saúde, com foco no exercício da problematização e da
formulação de hipóteses e caminhos interpretativos a respeito de relações ecológicas das moscas,
assim como possíveis cadeias de transmissão de doenças.  Objetivo geral: Transposição didática de 
conteúdos gerados no projeto de pesquisa coletivo do Laboratório de Biogeografia e Geografia da
Saúde (programa Biota,) para objetos de ensino que estimulem a curiosidade científica. 2.Objetivos 
específicos: 2.1. Analisar diferentes tipos de experiências didáticas que propiciem o despertar da
curiosidade científica, com suporte em revistas especializadas no assunto; 2.2. Colaborar na
sistematização de dados ambientais, assim como na coleta e catalogação de moscas sinantrópicas, 
visando a produção dos objetos de ensino; 2.3. Desenvolver protótipos de materiais didáticos que
utilizem os dados da pesquisa para a resolução de problemas e formulação de hipóteses.  A 
metodologia se institui primariamente pelo levantamento bibliográfico referente a temática da
pesquisa, fundamentando os alicerces para o desenvolvimento didático do projeto. O decorrer da
transposição didática fica a critério das fronteiras da criatividade do pesquisador. Por meio do 
diálogo entre a ciência e o ludismo, o contato tanto do aluno quanto do pesquisador, para com o
objeto de pesquisa chegue o mais próximo do prazer mixado com a curiosidade. * Durante o atual
evento será exposto o protótipo de chaves de interpretações taxionômicas de Calliphoridae e 
Sarcophagidae.       Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
Apoio : Biota/Fapesp     
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RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM PRESIDENTE PRUDENTE 
 

PAULO ROBERTO IACIA
JANAÍNA IACIA SILVA

Os problemas ambientais que afetam o planeta estão cada vez mais presentes; provocados pelos
humanos decorrem do uso do meio ambiente para obter recursos necessários para produzir os bens 
de consumo duráveis e não duráveis que estes necessitam e dos despejos de materiais e energias não
aproveitados no meio ambiente. Desse modo criam expectativas sociais que apontam para a
necessidade de superação urgente dessa crise ecológica. Uma reflexão das práticas sociais é
necessária diante das circunstâncias marcada pela degradação do meio ambiente e do seu
ecossistema e se faz necessária uma articulação para se perceber a necessidade de trabalhos sobre a
educação ambiental e resíduos sólidos. Vários atores do universo educativo envolvem-se na 
proposta de disseminar os diversos sistemas de conhecimento junto à comunidade universitária e na
capacitação de profissionais em uma perspectiva interdisciplinar. Sendo assim, a produção de 
conhecimento é necessária e busca contemplar as inter-relações do meio ambiente com o social. O 
trabalho é um conceito extremamente ligado a vidas humanas e a natureza que dificilmente paramos
para refletir sobre ele. Neste contexto, a geração dos resíduos sólidos urbanos deve ser um motivo 
permanente de preocupações dos poderes municipais e estaduais, os quais através de seus órgãos
fiscalizadores e de gestão. Em Presidente Prudente vem sendo desenvolvido um projeto que visa
estudar e apresentar propostas para a solução dos problemas de resíduos sólidos urbanos,
especialmente ligados à coleta seletiva e organização dos catadores de materiais recicláveis. Tendo
como base projeto aprovado na Universidade Solidária/Santander, que demonstram a situação dos 
resíduos sólidos urbanos e informações relevantes sobre a COOPERLIX. Sendo assim, para
consolidar a COOPERLIX e criar alternativas para os catadores fica evidente a real necessidade de
construção e socialização de conhecimentos sobre as atividades da COOPERLIX e todo o processo 
de reciclagem dos resíduos sólidos em Presidente Prudente. Esse processo será articulado a uma
educação ambiental contínua, que estimule a consciência, a mudança de atitudes e a participação
dos cidadãos. A autogestão vem sendo construída no curso de sua trajetória, a fim de responder às
expectativas do grupo e aos objetivos de uma gestão coletiva, autônoma (embora assistida),
democrática e sustentável. Dessa forma, a realização desta pesquisa de mestrado profissional poderá
contribuir fortemente para o pleno desenvolvimento do projeto supramencionado. Acompanhar o 
Projeto Universidade Solidária/Santander; Contribuir no processo de gestão Cooperlix; Orientar na
criação de um software de Sistema de Gestão Gerencial. No desenvolvimento deste trabalho estão 
inclusos: ampla revisão bibliográfica sobre temas específicos aplicados ao cooperativismo,
empreendedorismo, resíduos sólidos urbanos, economia solidária e educação ambiental.            
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O SEU PAPEL PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL: O CASO DO JARDIM DAS ROSAS 

 
JOSÉ ANTONIO MORENO LOPES 

LEONICE SEOLIN DIAS
ELIANA MARIA ALVES GUIMARÃES

Na atual crise ambiental em que a sociedade moderna está vivendo necessita-se urgentemente de 
ferramentas eficazes para superá-la. A Educação Ambiental aliada ao planejamento e gestão do
território são instrumentos fundamentais para promoção de mudanças necessárias para reverter esse
quadro caótico da nossa história.  Nessa perspectiva, o grupo de Educação Ambiental do Jardim das
Rosas em Presidente Pudente/SP vem trabalhando com o objetivo de realizar ações ambientais -
mutirão de limpeza da praça; teatro ambiental infantil; reuniões de trabalho; plantio de árvores, na 
primeira etapa, na praça e depois nas calçadas; canteiros de flores na praça; campanhas educativas
para melhorar a coleta seletiva e do lixo comum; comemoração do dia da praça com atividades
ambientais e culturais etc. Os encontros para a realização dessas ações acontecem na praça dos
Imigrantes no primeiro domingo do mês. Já foram realizados vários encontros e os moradores têm
participado com bastante frequência dessas ações ambientais. O papel da Educação Ambiental
difundida por esse grupo é contribuir de maneira significativa para que os moradores desse bairro
desenvolvam práticas sustentáveis na geração dos resíduos sólidos, na redução do consumo, na
reutilização e no descarte seletivo de materiais consumidos etc. Outro tema trabalhado é a 
importância das árvores para a nossa cidade, como um bem coletivo, para isso foi plantado um Ipê
Amarelo, doado pela Secretaria de Meio Ambiente de Presidente Prudente, cujo crescimento está
sendo acompanhado pelas crianças do projeto, a cada encontro.    Considera-se esse projeto de 
enorme relevância para o Jardim das Rosas e, diante, dos objetivos traçados evidencia-se a 
necessidade de realizar trabalhos de Educação Ambiental a longo prazo, principalmente,
envolvendo as crianças, pois, elas vislumbram as mudanças culturais, sociais e ambientais
necessárias para a concretização do desenvolvimento sustentável.     José Antonio Moreno LOPES 
Membro colaborador do Projeto de Educação Ambiental do Jardim das Rosas/PP
morenoja@uol.com.br Leonice SEOLIN DIAS Doutoranda em Geografia pela Universidade
Estadual Paulista (UNESP) de Presidente Prudente, SP/ Coordenadora do Projeto de Educação
Ambiental do Jardim das Rosas/PP nseolin@gmail.com Eliana Maria Alves GUIMARÃES Profa
Ms Colaboradora do Centro de Ciências da UNESP de Presidente Prudente, SP/ Coordenadora do
Projeto de Educação Ambiental do Jardim das Rosas/PP lia.guima@gmail.com   O grupo de 
Educação Ambiental já coleciona alguns resultados positivos dessas ações ambientais, como por
exemplo, a aquisição de um equipamento de lazer para as crianças e a colocação de quatro lixeiras
na praça, além de, ampliar ainda mais a conscientização dos moradores; contribuir para a
construção de novos conhecimentos e práticas sustentáveis para a melhoria da qualidade de vida do 
bairro.     

 


