
Título da pesquisa 

Política pública agroambiental e queimadas agropecuárias na Amazônia: uma análise econômica. 

Resumo 

As queimadas e os incêndios florestais são duas das principais fontes de emissões de gases de efeito estufa e de 

poluentes na Amazônia brasileira. Frente a elas a eficácia das políticas agroambientais vigentes se mostra limitada, 

um hiato que apenas tende a ser ampliado pelas tendências atuais de um clima regional mais favorável à propagação 

do fogo e de redução do orçamento público para a proteção ambiental. A pesquisa em que se insere a bolsa TT-3 ora 

solicitada visa contribuir para ampliar a eficiência e equidade com que os instrumentos de política vigentes afetam 

as emissões das queimadas. Para tanto, múltiplos aprimoramentos potenciais de política pública serão avaliados, 

primeiramente a partir de uma análise de custo-efetividade, a qual combinará técnicas de (i) preferência declarada e 

(ii) modelagem estatística do impacto das queimadas na saúde respiratória. Em complemento, será conduzida uma 

análise de longo prazo da distribuição social dos custos e benefícios gerados pelas políticas públicas, por meio da 

simulação computacional de decisões governamentais e privadas. Este duplo arcabouço metodológico é inovador 

por integrar, na análise de políticas públicas, técnicas de valoração econômica, sensoriamento remoto e estatística, 

conectando eficiência e equidade, oferta e demanda por serviços ambientais e perspectivas de curto e longo prazos. 

Serão estudados dois estados da Amazônia Legal, Acre e Mato Grosso. 

Modalidade de bolsa, remuneração e período 

Trata-se de bolsa FAPESP de treinamento técnico nível 3 (TT-3) no valor de R$ 1.228,40/mês, durante 12 meses a 

partir de Dezembro de 2019. 

Pré-requisitos para o bolsista 

Atenção: a FAPESP veta bolsistas com vínculo empregatício e reprovações no histórico escolar. Bolsistas de mestrado 

e doutorado terão o tempo de bolsa reduzido de modo a impedir sobreposição. O bolsista deve residir no estado de 

São Paulo. 

(1) Experiência de trabalho com profissionais com nível educacional no máximo equivalente a ensino médio. 

Idealmente, tal experiência seria referente a agentes comunitários de saúde; 

(2) Experiência com gestão de, ou ao menos participação em, equipe de trabalho; 

(3) Experiência com aplicação de questionários socioeconômicos; 

(4) Experiência profissional com alunos de graduação, podendo se tratar de (i) ensino, (ii) orientação ou (iii) 

atividade de pesquisa ou extensão; 

(5) Noção básica de amostra aleatória (e de importância estatística da mesma); 

Objetivos e tarefas 

A bolsa TT-3 tem como objetivo de capacitar o beneficiário para elaborar, implementar e analisar os resultados de 

pesquisas de preferência declarada. O que compreende a aquisição de conhecimento e habilidades referentes à (i) 

amostragem estatística, (ii) design de experimento de escolha discreta, (iii) entrevistas estruturadas, (iv) gestão de 

pessoas, (v) análise econométrica de dados de escolha discreta e (vi) organização de reuniões envolvendo partes 

interessadas (nos resultados). A capacitação será provida em um primeiro estágio, teórico-metodológico, 

pressupondo o estudo de literatura e em um segundo estágio, prático, realizado em campo. As tarefas a serem 

atingidos durante a vigência da bolsa TT-3 são: 

1. Aplicar questionários em campo como parte do estágio piloto e, eventualmente, do estágio final; 

2. Treinar alunos de graduação em aplicação de questionários; 



3. Supervisionar a elaboração, por alunos de graduação e agentes comunitários de saúde, de listas de 

entrevistados sorteados aleatoriamente e zelar para que sejam cumpridas a rigor; 

4. Orientar e manter comunicação constante com agentes comunitários de saúde quanto ao acompanhamento 

das aplicações de questionários; 

5. Administrar aplicações de questionários em campo, em áreas urbanas e periurbanas dos municípios de Rio 

Branco e Cruzeiro do Sul, compreendendo:  

o Supervisionar alunos de graduação que aplicarão os questionários e agentes comunitários de saúde 

que acompanharão aplicações; 

o Monitorar e zelar pelo cumprimento de metas de aplicação diária, semanal e mensal; 

o Resolver contingências diversas que atrasem ou impeçam aplicações;  

6. Digitar questionários aplicados, gerando uma base de dados digital [tarefa a ser dividida com aplicadores]; 

7. Manter a comunicação semanal com o pesquisador responsável;  

8. Apoiar o pesquisador responsável em visitas por ele realizadas aos locais de aplicação de questionários; 

9. Intermediar a comunicação e auxiliar na realização de reuniões envolvendo pesquisadores, servidores 

municipais do SUS e de secretarias de saúde (“eventos de mobilização”); 

10. Participar da análise de dados, a ela incorporando observações quanto ao contexto em que se deu a coleta 

de dados. 
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