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DESCRIÇÃO DO GRUPO E OBJETIVOS

Desenvolver  pesquisas sobre as dinâmicas ambientais  no  tempo e  espaço,

visando:

-  Desenvolver  pesquisas  sobre  a  variabilidade  ambiental  no  tempo  e  no

espaço, visando:

- Investigar a geografia do solo e suas inter-relações no tempo e no espaço;

-  Investigar  o  solo  como  registro  de  mudanças  ambientais,  a  partir  de

pedobioindicadores  empregando  uma  abordagem  multiproxy que  integra

técnicas  clássicas  para  o  estudo  físico-químico-mineralógico  do  solo  com

técnicas modernas de reconstrução paleoambiental  (FRX, isótopos estáveis,

datações e análise fitolítica);

- Investigar a dinâmica climática a partir de registros de variabilidade da vazão

de  rios  ou  variabilidade  de  índices  pluviométricos,  associados  com  a

variabilidade da Temperatura da Superfície dos Mares (TSM), associando as
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atuais  condições  climáticas  com  condições  paleoclimáticas,  pelo  uso  de

técnicas estatísticas apropriadas,;

- Avaliar possíveis impactos das atuais mudanças climáticas globais na vazão

de rios e índices pluviométricos;

- Desenvolver pesquisas concernentes a geomorfologia fluvial,

especificamente, a caracterização hidrosedimentológica dos canais fluviais e

demais recursos hídricos.

INFRAESTRUTURA PRINCIPAL 

Laboratório de Extração e Análise de Fitólito (em implantação)

PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO 

-  Análise de fitólitos aplicada à reconstrução paleoambiental na ESEC Mata

Preta  -  Abelardo  Luz  (SC) -  Coordenadora:  Dra.  Marcia  Regina  Calegari  -

Órgão de Fomento Apoiador: CNPq Número do Processo: 454981/2014-7/

Edital Universal 2014 

-  Caracterização  hidrosedimentológica  do  rio  Paraná:  Guaíra  –  Paraná  –

Coordenador: Dr. Ericson Hideki Hayakawa -  Órgão de Fomento Apoiador:

CNPq Número  do  Processo: 472012/2014-2  -  Edital  Ciências  Humanas

2014 
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Universidade
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