
  
Programa Institucional de Internacionalização 

Capes PrInt 
  

 

 
1 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
 
 

1 – DADOS CADASTRAIS  
 

1.1 Nome do Beneficiário 
Edberto Moura Lima 

1.2 Matrícula UFSM 
201860818 

1.3 Instituição  
UFSM – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

1.3 Programa CAPES/ nº do AUXPE  
 88887.369426/2019-00 

1.5 Projeto 
ECOSSISTEMAS SUSTENTÁVEIS 

1.6 Coordenador Projeto 
PROF. GILBERTO VILMAR KOZLOSKI 

1.7 Programa de Pós-Graduação 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA FLORESTAL 

 

2 – BENEFÍCIO 
 

2.1 Modalidade 
 
(  ) Missão de Trabalho (x) Bolsa DOUTORADO SANDUÍCHE 
 
2.2 Instituição de Destino (nome da instituição e nome do 
centro/instituto/departamento/grupo de pesquisa) 

  Universität für Bodenkultur Wien, Viena, Áustria 

2.3 Período da Atividade 
2.3.1 Início 

01/03/2021 

2.3.2 Término 

31/08/2021 

 

3 – RECURSOS RECEBIDOS (€ - euros) 
 

3.1 Auxílio-deslocamento €950,00 

3.2 Auxílio-instalação €1300,00 

3.3 Seguro-saúde €90,00 x 6 = €540,00 

3.4 Adicional-localidade €400,00 x 6 = €2400,00 

3.5 Mensalidade €1300,00 x 6 = €7800,00 

3.6 Auxílio-diário NA 
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4 — DESCRICÄO DAS ATIVIDADES 

4.1 Objetivos da missäo: (estabelecer correlagäo com os objetivos do projeto) 

Conhecer, aperfeigoar e compartiihar os conhecimentos tecnico-cientificos reiacionados ä modelagem de 

servigos ecossistämicos e ao manejo e uso da paisagem com instituigäo de pesquisa no exterior. A partir dessa 

parceria e experiäncia iremos, ainda, avaliar e compreender os efeitos do impacto da agäo antröpica sobre a provisäo 

hidrica na bacia hidrogra'fica do Guaporä, visando contribuir para ampliagäo da base tecnolögica disponivel para o 

gerenciamento dos recursos hidricos e manejo da paisagem no territörio brasileiro. 

4.2 Atividades Realizadas: (listar atividades) 

A. Participagäo nas disciplinas "Application of GIS in hydrology and water management - Lecture” e "Application 

of GIS In hydrology and water management — Exercise Course” 

B. Ajuste de modelo matemätico para extensäo das series de vazöes observadas na bacia monitorada; 

C. Avaliagäo da disponibilidade hidrica bacia monitorada e sua relagäo com as caracteristicas fisicas e da 

paisagem; 
D. Apresentagäo dos resultados por meio de reiatörios; 

E. Publicagöes de trabalhos em eventos e periödicos. 

F. Fortalecimento da cooperagäo entre a Universidade Federal de Santa Maria e University of Natural Resources 

and Life Science. 

4.3 Resultados e/ou lmpactos: 

A colaboragäo cientifica entre as instituigöes de pesquisas fora fundamental para aprimorar conceitos e metodos 

relacionados a0 manejo e uso do solo e sua relagäo com sistema hidrolögico. Alem disto, permitiu a observagäo e 

cooperagäo com o grupo de pesquisa de Boku para aprimorar a aplicagäo de metodos de pesquisa e coleta de dados. 

Alem disso, foi possivel sobre orientagäo da orientadora no exterior desenvolver parte do estudo conduzido no Brasil 

que avaliou a influencia do uso e manejo do solo na dinämica dos cursos d'aigua e no controle da vazäo na bacia 

hidrogräfica do Guapore -RS, utilizando modelo hidrolögico Soil ancl Water Assessment Tool (SWAT). Durante a 

realizagäo do doutorado sanduiche, a partir do SWAT calibramos e simulamos modelos de escoamento superficial e a 

vazäo utilizando como parämetros de entrada o modelo digital de elevagäo, mapa pedolögico, mapa de uso e 

cobertura dos solos, bem como nas informagöes meteorolögicas dia'rias, precipitagäo e vazäo da bacia do Guapore. 

Alem de relacionar os resultados das simulagöes com as alteragöes no uso e ocupagäo do solo, com base em 

diferentes cenärios, criados considerando as caracteristicas dos solos, a taxa de ocupagäo da bacia e as äreas de 

Preservagäo Permanente (APP). 

Em resumo, a cooperagäo internacional permitiu aprimoramento de tecnicas e conhecimento do grupo brasileiro, 

uma vez que a universidade de Boku e seus pesquisadores säo internacionalmente reconhecidos na ärea de 

modelagem hidrolögica e impactos ambientais, resultado de um Iongo processo histörico de produgäo intelectual 

qualificada. 

Santa Maria, 30 de Janeiro de 2022 
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ANEXOS 
 
 
  Artigo I (Em processo de revisão)  

Título: COMPARING DIFFERENT APPROACHES TO SIMULATING HISTORIC DISCHARGE BASED ON DYNAMIC LAND 
USE AND COVER MAPS AND THEIR IMPLICATIONS 
Autores: Lima, Edberto Moura; Schürz, Christoph; Mehdi-Schulz, Bano, Reichert, José Miguel 
 
Artigo II (Em processo de revisão)  
Título: FUTURE TRAJECTORIES OF NATURAL ECOSYSTEMS: DRIVING FORCES OF LAND-USE CHANGES IN A 
SUBTROPICAL AGRICULTURAL RIVER BASIN 
Autores: Lima, Edberto Moura; Mehdi-Schulz, Bano, Reichert, José Miguel 
 
Apresentação de seminário em colaboração com Pesquisadores no Exterior 
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APÊNDICE TÉCNICO 
 
 
  NA 
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