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A estimação de custos para mitigar as emissões permite um debate global para uma economia de 
baixas emissões de carbono. Partindo desse ponto, é fundamental incorporar, dentro de qualquer 
ação para a mitigação das emissões, medidas que não comprometam nem gerem efeitos nocivos à 
economia. Nesse sentido, como reduzir as emissões GEE sem gerar custos diretos ou 
externalidades negativas para o mercado? Pesquisadores e formuladores de políticas têm utilizado 
diversas metodologias que forneçam informações que permitam o dimensionamento desses 
custos, como as Curvas de Custos Marginais de Abatimento - Marginal Abatement Cost Curves 
(MACC). Que contrapõem os custos de abatimento dos GEE em relação à quantidade de tCO2eq 
abatida. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é analisar o estado da arte da produção 
científica e aplicações da metodologia MACC, nos principais países que trabalham e desenvolvem 
políticas públicas e privadas com base no sistema cap-and-trade.  Para tanto, este estudo baseou-
se em técnicas bibliométricas, por meio da estatística descritiva em 24 artigos identificados.  Os 
principais resultados concentraram-se nos modelos adotados a partir de um sistema cap-and-
trade, para cumprir seus objetivos de contenção de emissões. Nesse sentido, as curvas MAC são 
fundamentais para relacionar a questão custo-benefício De fato, os países que empregaram esse 
modelo de incentivo ás reduções de GEE, obtiveram de 2000 á 2015 uma redução de 37% nas 
emissões totais, entre os países estudados na pesquisa.  No entanto, quando se figura uma 
variedade de opções viáveis para mitigar as emissões, isso não significa, tecnicamente, que, entre 
as alternativas economicamente eficientes, resultará em reduções nas emissões de GEE nas 
mesmas proporções. As variações nas estimativas no valor do carbono e das emissões dependem 
de vários aspectos incertos, incluindo a sensibilidade climática, hipóteses sobre as emissões 
futuras e posicionamento por parte dos tomadores de decisões.  Devido a isso, as projeções não 
asseguram um nível de emissão ideal em longo prazo, mas podem informar tais avaliações e 
encontrar mecanismos para restringir as emissões. Sendo assim, as análises feitas através das 
curvas MAC são metodologias, assim como as outras, que necessitam de atualização contínua. 
Para isso é primordial uma discussão em torno das suas limitações e incertezas.    Fundação de 
Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul 
(FUNDECT).     
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Métodos eficientes para regeneração, propagação in vitro e transformação genética de plantas 
são essenciais tanto para estudos básicos como para o desenvolvimento de cultivares 
transgênicos. Em espécies forrageiras do gênero Urochloa poucos trabalhos foram desenvolvidos 
na área da biotecnologia até o momento. O objetivo desse trabalho será avaliar o potencial 
regenerativo de três espécies de Urochloa a partir segmentos foliares basais cultivadas in vitro 
utilizando diferentes reguladores de crescimentos. Serão testados três genótipos: U. brizantha cv. 
Marandu, U. decumbens cv. Basilisk e U. ruziziensis cv. Ruziziensis.  As sementes serão 
escarificadas, desinfetadas e germinadas in vitro em meio MS contendo a metade da concentração 
dos sais, 10 g/L de sacarose e solidificado com 8 g/L de ágar. As placas de petri contendo as 
sementes serão mantidas no escuro a 25° C durante 14 dias. Quando as plântulas atingirem 5 cm 
de altura, fragmentos de 1-2 cm serão excisados da base do broto e seccionados em fina 
espessura de ~1-2 mm. Os explantes serão inoculados no meio para indução de calo e/ou brotos 
composto basicamente pelos sais e vitaminas de MS, 30 g/L de sacarose, 2 g/L de prolina, 100 
mg/L de caseína hidrolisada e 100 mg/L de myo-inositol. Serão testadas 3 auxinas: 2,4D, dicamba, 
picloram e uma citocinina forte o TDZ. Para todos os reguladores de crescimento serão testadas as 
concentrações de (1, 2, 3 e 4 mg/L). Todos os meios terão pH ajustado para 5,8 ± 0,1 serão 
gelificadas com 8 g/L de ágar e autoclavados a 121 ± 1 °C por 20 min. O experimento será 
conduzido em delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3x4x4 (genótipos x 
regulador de crescimento x concentração) com quatro repetições por tratamento, sendo que cada 
repetição composta por uma placa contendo 15 explantes. A taxa de indução de calos será 
calculada como a porcentagem de explantes com formação de calos primários. A formação de 
brotos será calculado como o número de explantes com calos primários que apresentaram 
diferenciação da parte aérea dividido pelo número de calos primários inoculados e multiplicado 
por 100. A regeneração será calculada contando o número total de plântulas formadas em cada 
tratamento. Os dados em porcentagem serão transformados em arco seno vx/100 e submetidos à 
análise de variância (ANOVA) para detectar diferenças mínimas significativas entre as médias por 
meio do teste de Fisher (LSD) (P < 0,05) utilizando o software estatístico SISVAR.       FAPESP     
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DANILLO NASCIMENTO VICENTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FABIOLA DE AZEVEDO MELLO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RENATA CALCIOLARI ROSSI E SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       A aquicultura (ou aquacultura) é a produção de alguns organismos que habitam o ambiente 
aquático, em cativeiro. Com o passar dos anos, o desenvolvimento da carcinicultura cresceu 
significativamente, trazendo rendimento financeiro, mas seu crescimento desordenado gerou 
diversos impactos ao meio ambiente, a econômia e também a sociedade. O Brasil é considerado 
um dos países que mais produz camarão e isso se deve ao clima propício para seu cultivo. Os 
impactos negativos podem ser de curto ou longo prazo, envolvendo o desequilíbrio ecológico, a 
contaminação ambiental, surtos de doenças, entre outros. Para ser adotado um novo estilo de 
desenvolvimento voltado para a sustentabilidade, é essencial que sejam confeccionados 
mecanismos, estratégias e atividades que enquadrem as atividades de carcinicultura de maneira 
harmônica em suas relações entre as comunidades, o meio ambiente e o desenvolvimento.       
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NESTOR PEDRO FURLANETTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       É importante identificar o papel do Brasil dentro do mercado internacional, analisando a 
evolução da produção e competitividade dos produtos lácteos frente aos principais players 
mundiais. Assim, estudo busca identificar a competitividade dos produtos lácteos brasileiros em 
paridade aos principais produtores e exportadores de derivados lácteos no mundo. Para atingir o 
objetivo proposto, este estudo baseou-se na metodologia de Índice de Vantagem Comparativa 
Revelada (IVCR). Os principais resultados obtidos neste estudo identificaram uma desvantagem 
comparativa nas exportações. Na média entre 2006 e 2014, o IVCR foi de 0,12 e 0,92 
respectivamente. Um índice relativamente baixo, mas com base nos últimos resultados, o país 
conseguiu ampliar suas vantagens frente ás exportações. Tradicionalmente o Brasil é um grande 
produtor de leite e estimado como promissor no cenário lácteo mundial, no entanto, ainda é 
preciso desenvolver muito no que se refere às relações internacionais.   Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (FUNDECT)    
 

 


