
IV PRÊMIO JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA 

 

Lista dos premiados nas categorias1: 

 

I- ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO 

1º Marina Demaria Venâncio 

A agricultura familiar no Brasil e a Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável 

2º Guilherme Henrique Mariani de Souza 

Educação ambiental, direito e cidadania: reflexões críticas e contribuições possíveis em torno 

do consumo sustentável 

3º Fabio Camargo Stamato Martins 

A recuperação de matas ciliares em zonas ripárias 

 

 

II- ESTUDANTE DE MESTRADO 

1º Luis Antonio Gomes de Souza Monteiro 

Análise da tarifa de contingência e do bônus tarifário na cobrança pelo consumo de água à luz 

dos princípios ambientais e consumeristas 

2º Paula Galbiatti Silveira 

Energia e mudanças climáticas: impactos socioambientais das hidrelétricas e diversificação da 

matriz energética brasileira 

3º Felipe Garcia Lisboa Borges 

Princípio do Poluidor Pagador como Parâmetro de Justiça Ambiental 

 

 

III- ESTUDANTE DE DOUTORADO 

1º Orlindo Francisco Borges 

Crise hídrica e o papel do Estado em face de danos ambientais cumulativos: do dever de 

prevenção (resiliência e mitigações) à responsabilização por prejuízos sofridos em desastres 

naturais 

2º Rafaela Campos de Oliveira 

                                              
1
 Conforme item 8.2 do edital: "Os candidatos que ficarem em primeiro lugar deverão 

apresentar seus ensaios no dia 23 de maio de 2015, sob pena de não receberem a premiação 
constante neste Edital." 



O “viver verde” como um “viver com qualidade”: a nova roupagem estratégica dos 

empreendimentos imobiliários, ante a lacuna existente entre a legislação e a urbanização, em 

Salvador-BA 

3º Tatiane Cotta Gonçalves Pereira 

Sem justiça ambiental não há sustentabilidade: a necessidade da incorporação do princípio da 

equidade espacial na Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 

IV- ESPECIALISTA 

1º  Leonardo Napp 

Essencialidade às avessas: o caso da desoneração tributária dos agrotóxicos. Contribuição ao 

estudo da técnica da seletividade tributária em função do critério da essencialidade 

2º André Melges Martins 

Inconstitucionalidade do artigo 53, parágrafo único da Lei do Estado do Paraná nº 12.726/1999 

3º Ana Paula Silva de Oliveira 

Agrotóxicos: a necessidade do estudo prévio de impacto ambiental em respeito ao princípio da 

informação e da publicidade. 

 

V- MESTRE 

1º Ana Paula Maciel Costa Kalil 

Os catadores de material reciclável como novos atores sociais para a proteção do meio 

ambiente: uma análise a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

2º Luciano José Alvarenga 

A mineração à prova do paradigma da produção ecologicamente sustentável: entre 

cartografias utópicas, teatralidades e a vivificação do projeto constitucional de afirmação da 

justiça socioambiental 

3º Marcos Lovato 

A publicidade verde enganosa na sociedade de consumo: da Imobilidade legislativa aos 

caminhos necessários. 

 

VI- DOUTOR 

1º Keila Pacheco Ferreira 

Biossegurança alimentar na sociedade global de risco: necessária sincronia entre o princípio da 

precaução e o dever de informar 

 

 

Obs.: Não houve vencedores na categoria "estudante de especialização". 


