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Dra. Karen Diele 
Edinburgh Napier University 

 
 
 
 
 
 
 
 

Email: K.Diele@napier.ac.uk 
 

Karen Diele é atualmente Docente (Professora Associada) em Ciências Marinhas e Codiretora de 
Pesquisa na Estação Marinha de St. Abbs (St Abbs Marine Station), na Escócia. Concluiu seu doutorado 
em Biologia no ano 2000 pela University Bremen, Alemanha, em pesquisa cofinanciada pela BMBF e 
CNPq/CAPES em um projeto germano-brasileiro com duração de 10 anos sobre Dinâmica e Gestão de 
Mangues (MADAM). Entre os anos de 2000 e 2005 morou na região norte do Brasil para concluir um 
pós-doutorado e assumir a vice-coordenação do Projeto MANDAM. Entre 2006 e 2011 foi pesquisadora 
sênior no Centro de Ecologia Tropical Marinha de Leibniz (Leibniz Centre of Tropical Marine Ecology - 
ZMT) em Bremen, Alemanha, com projetos continuados no Brasil e no Vietnã. Karen assumiu seu cargo 
na Edinburgh Napier University em 2012 e é membro do comitê diretivo do Fórum de Ciências 
Pesqueiras e da Escola de Graduação da Aliança Marinha para a Ciência e Tecnologia da Escócia (Marine 
Alliance for Science and Technology for Scotland -MASTS). Sua pesquisa tem foco em (i) dinâmicas e 
gerenciamento de ecossistemas costeiros e suas faunas bentônicas/recursos pesqueiros associados, (ii) 
o sistema articulado entre a biodiversidade, funções ecossistêmicas e serviços e (iii) ciclos de vidas, 
comportamento e ecologia funcional de invertebrados marinhos e suas respostas às tensões ambientais 
(ex. barulhos subaquáticos, tensões climáticas). Dra. Karen tem trabalhado em florestas de mangue, 
pradarias marinhas, costões rochosos e recifes biogênicos. 
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Professor James M Mair 
Heriot-Watt University 

 
 
 
 
 
 
 
 

Email: 
J.M.Mair@hw.ac.uk 

 
James Mair é Professor de Biologia Marinha na Faculdade de Ciências da Vida (School of Life Sciences) da Heriot-
Watt University. Após seu trabalho de pós-doutorado no México (sobre ecologia do camarão Penaeidae na fase 
pós-larval relacionada à pesca em lagoas), suas atividades de início de carreira voltaram-se ao estudo de efeitos 
ecológicos da indústria de petróleo e impactos da aquacultura no meio-ambiente marinho, principalmente em 
águas do Reino Unido. Este estudo envolveu uma série de trabalhos realizados enquanto ele fazia parte do 
quadro de funcionários do Instituto de Engenharia Alto-Mar, uma unidade de consultoria acadêmica da Heriot-
Watt University.  
Ao se tornar integralmente um membro acadêmico no Departamento de Engenharia Civil & Alto Mar, em 
agosto de 1996, e consequentemente da Faculdade de Ciências da Vida, James passou a focar seus interesses 
nos aspectos do mapeamento de habitat do fundo do mar e ecologia de biodiversidade, com propósito de 
gestão de conversação (no Reino Unido e no exterior), incluindo o desenvolvimento de mergulho, sonar lateral e 
de vídeo e outros métodos de detecção remota para estudo de habitats marinhos. James também desenvolveu 
pesquisas e treinamentos coligados na América Latina (Panamá – com o Smithsonian Tropical Research 
Institute; Colombia, Equador, México e Costa Rica). 
James apresentou quatro workshops para empresas de petróleo e agências de hidrocarbonetos governamentais 
na Colômbia sobre avaliação do impacto ambiental em alto-mar e técnicas de monitoramento. 
Representa a Heriot-Watt University no Comitê Executivo da Equipe de Pesquisa Marinha financiada pelo 
Scottish Funding Council (SFC – Conselho de Financiamento Escocês), MASTS. Dentro da MASTS, lidera o 
International Collaboration & Networking Steering Group (Grupo de Direção de Networking & Colaboração 
Internacional) (www.masts.ac.uk/about/international-links). James também representa a Heriot-Watt University 
na Unidade Internacional de Educação Superior do Reino Unido, Comunidade Latino-Americana de Prática. 
 
 
 

Professor Andy Brierley 
University of St-Andrews 

 
 
 
 
 
 
 
 

Email:  asb4@st-andrews.ac.uk 
 

Andy Brierley lidera o Grupo de Pesquisa em Ecologia Pelágica (Pelagic Ecology Research Group - www.st-
and.ac.uk/~perg/). O Grupo conduz pesquisas em ecologia, comportamento de zooplânctons e peixes em 
mar aberto (a zona pelágica), e de grandes predadores que se alimentam deles. Buscam entender a forma 
pela qual variações naturais e relacionadas ao clima alteram a abundância de zooplânctons/peixes, suas 
distribuições e comportamentos, e os quais os impactos das alterações dos componentes dos zooplânctons e 
peixes sobre os níveis tróficos superiores (predadores) e pesca. Eles desenvolveram novos instrumentos e os 
implementaram em plataformas alternativas como veículos subaquáticos autônomos e ancoradouros (em 
um esforço para superar as limitações das embarcações de pesquisa convencionais), e estão desenvolvendo 
novas abordagens estatísticas – particularmente bayesiana – para maximizar o retorno dos dados de campo 
duramente conquistados. 
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Dr. Douglas C. Speirs 
University of Strathclyde 

 
 
 
 
 
 
 
 

Email: d.c.speirs@strath.ac.uk 
 

Douglas trabalha no Grupo de Modelagem da População Marinha no Departamento de Matemática e 
Estatística da University of Strathclyde em Glasgow, Escócia. Juntou-se aos membros do Departamento de 
Matemática e Estatística em 2007 e foi nomeado conferencista sênior em Modelagem de Recursos Marinhos 
em 2014. Ele é também Diretor de Intercâmbio de Conhecimento, responsável por auxiliar colegas a 
desenvolverem atividades nessa área como Parcerias de Intercâmbio de Conhecimento, Desenvolvimento 
Profissional Continuado e consultoria. Sua pesquisa envolve o desenvolvimento de modelos populacionais 
computacionalmente eficientes de recursos haliêuticos e suas estruturas fisiológicas, espaciais e combinadas. 
Possui também uma robusta lista de publicações revisadas por seus pares e amplamente citadas (média de 
24 citações por artigo, três periódicos com mais de 100 citações). A pesquisa de Douglas em modelagem 
espacial de zooplânctons, como parte do Programa NERC MarProd (NERC MarProd programme), estabeleceu 
uma nova modelagem para o crescimento e o transporte de populações em estágio estruturado por 
correntes oceânicas (ex. Speirs et al. 2006, Mar. Ecol. Prog. Ser. 313, 173-192). Em parceria com a Marine 
Scotland Science liderou o desenvolvimento de um novo modelo de multiespécies estruturado por tamanho 
para comunidades pesqueiras (Speirs et al. 2010, Fish. Res. 106, 474-494), conhecido agora como FishSUMS 
(Fish – Strathclyde University – Marine Scotland). Motivado por interesses orientados em políticas sobre os 
efeitos da pesca multiespécies, o modelo vem sendo utilizado para explorar as consequências de uma série 
de cenários de gerenciamento pesqueiro. Nos últimos sete anos tem sido o Pesquisador Principal ou Co-
Pesquisador em bolsas FEC (Full Economic Costs) superiores a £1.3 milhão. É um dos editores dos jornais 
acadêmicos internacionais Ecology e Journal of Biological Systems, membro dos Grupos Diretivos do Instituto 
Marinho e do Centro de Matemática Aplicada às Ciências da Vida (CMALS), ambos de Strathclyde.  É vice-
organizador do Fórum MASTS de Pesca (MASTS Fisheries Forum), um grupo que possui representação dos 
maiores institutos relacionados à pesca na Escócia, e cobre diversas disciplinas incluindo biologia, avaliação 
de recursos, modelagem ecossistêmica, economia e experiência com parceiros. 

 
 
 

 

Dr. Mark James 
Marine Alliance for Science and Technology for 
Scotland (MASTS) 
(Aliança Marinha para a Ciência e Tecnologia da Escócia - MASTS) 

 
 
 
 
 
 

Email: maj8@st-andrews.ac.uk 
 

Como Diretor de Operações da Aliança Marinha para a Ciência e Tecnologia da Escócia - MASTS (Alliance for 
Science and Technology for Scotland - MASTS), Mark é responsável, em conjunto com a Diretoria da MASTS, 
pela coordenação diária e distribuição de £ 75.000 do fundo de pesquisa do Scottish Funding Council, 
envolvendo a maioria da capacitação Escocesa. Seu papel é de facilitar e aprimorar a coordenação da 
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atividade de ciência marinha entre as 13 universidades Escocesas, de um laboratório governamental e 
um órgão público não-departamental (http://www.masts.ac.uk). 

Mark fica sediado no Instituto Escocês de Oceanos da University of St Andrews e, embora seu principal 
cargo seja de Diretor de Operações do MASTS, ele mantém um vivo interesse em inúmeros projetos em 
desenvolvimento incluindo a cosupervisão de três Doutorandos, coinvestigação em dois projetos marinhos 
renováveis em multiparcerias financiados pela EPSRC e é coordenador de um recente projeto financiado 
pela EU MARE (FishPi) que objetiva aprimorar a coleta de dados da pesca regional e suas análises estatísticas. 
Ele ainda lidera um trabalho de aprimoramento da sustentabilidade da pesca costeira. 
Por meio do MASTS, e em mérito às suas áreas de especialização reconhecidas internacionalmente, ele interage 
com significativa proporção da comunidade de ciência marinha na Escócia. Preside o Grupo de Trabalho de 
Ciência e Pesquisa do Grupo Ministerial de Aquacultura Sustentável. Recentemente presidiu o Prêmio do Painel 
de Apelações Independentes em Classificação de Crustáceos da Agência Escocesa de Padrões Alimentares. É 
membro do Grupo Diretor Escocês de Dados e Avaliações Marítimas, que contribui para o Desenvolvimento dos 
Planos Marinhos Nacionais. 
Seus principais interesses no Brasil são o fornecimento de informações sobre a capacidade da comunidade de 
pesquisa da MASTS; estimular colaborações e, em particular, o desenvolvimento de oportunidades estudantis; 
e fomentar colaborações de níveis específicos em projetos de: 

 Alimentos (aquacultura and pesca); 

 Energia (produção de energias renováveis de ondas, marés e fluviais – O&G – planos de contingência 
para desmantelamento e derramamento de óleo);

http://www.masts.ac.uk/


 Professor Fin Stuart 
Scottish Universities Environmental Research Centre 
- SUERC 
(Centro de Pesquisa Ambiental das Universidades da Escócia – SUERC) 

 
 

Email: Fin.Stuart@glasgow.ac.uk 
 

Fin é chefe dos laboratórios de gás nobre no SUERC e possui expertise nas seguintes áreas: 
• nuclídeos cosmogênicos aplicados à evolução da paisagem (geomorfológica);  
• termocronologia de baixa temperatura aplicada à reconstrução de taxas de exumação (geomorfológica) 
cenozoica;  
• isótopos como marcadores da origem e histórico de interação de fluídos na superfície terrestre. 
Fin colaborou com Professor Peter Hackspacher no Instituto de Geociências, UNESP (casmpus de Rio Claro), 
por vários anos. É financiado pela CAPES como Pesquisador Visitante Especial na UNESP pelo programa Ciência 
Sem Fronteiras. Como Pesquisador Visitante, ele dedicou três meses à UNESP, durante os últimos três anos, 
ajudando no desenvolvimento de laboratórios e treinamento de pessoal técnico e de estudantes de pós-
doutorado em termocronologia. Esta experiência incluiu diversas visitas de campo, aulas de graduação 
ministradas e seminários acadêmicos de pesquisa em São Paulo e Rio de Janeiro. O SUERC recebeu 
temporariamente dois técnicos da UNESP para treinamento individual em espectrometria de massas e outros 
procedimentos de processamento químico relacionados, bem como calibração de instrumentos e melhoria 
técnica. Fin também supervisiona um aluno de pós-doutorado da UNESP que é financiado pela FAPESP. Está 
pesquisando o desenvolvimento de longo prazo das montanhas costeiras entre São Paulo e Rio de Janeiro e 
está atualmente sediado na SUERC, medindo isótopo cosmogênico 10Be. 
 
 

 

Professor John Rowan 
University of Dundee 

 
 
 
 
 
 
 
 

Email: j.s.rowan@dundee.ac.uk 
 

Professor John Rowan é Presidente do Centro de Geografia Física e Diretor do Centro de Alterações 
Ambientais e Resiliência Humana da University of Dundee. Sua pesquisa é focada em água e sedimentos 
dinâmicos, especialmente na sensibilidade de ambientes aquáticos às perturbações. Um movimento 
consciente em direção à abordagens sistêmicas é refletido em projetos atuais que exploram o 
gerenciamento de inundações naturais com um tratamento ecossistêmico, desenvolvimento de indicadores 
nacionais para a adaptação de alterações climáticas, erosão do solo e os impactos de sua biodiversidade em 
agro-ecossistemas, esclarecimento sobre as conexões biofísicas entre pressões hidromorfológicas e 
respostas ambientais. Devido ao seu trabalho, Dundee recebeu um financiamento, que excede £2.5 milhões, 
de uma ampla variedade de fontes que incluem o Belmont Forum, EU, RCUK, UK/Scottish Governments e 
Environment & conservation agencies. Desde agosto de 2015 John é Reitor da Escola de Ciências Sociais, a 
nova maior escola interdisciplinar dentro da University of Dundee. Também é servidor do Centro de 
Especialização em Alterações Climáticas da Diretoria de Governo da Escócia (ClimateXChange), no qual 
colidera o Fluxo de Trabalho em Adaptação e lidera o Centro de Pesquisa e Excelência em Águas do 
Governo Escocês (CREW), com papel de destaque no programa HydroNation Scholars. 
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Dr. Antonio Ioris 
University of Dundee 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Email: a.ioris@ed.ac.uk 
 

Antonio Ioris é professor de geografia e Diretor do curso de Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento 
da Escola de Geociências na University of Edinburgh. 
Cargos anteriores incluem docência na Aberdeen University, pesquisa no Centro de Sustentabilidade do Meio 
Ambiente de Aberdeen, coordenação sênior de políticas na Agência Escocesa de Proteção ao Meio Ambiente 
e gerencia de projetos no Ministério do Meio Ambiente Brasileiro. Seus principais interesses acadêmicos 
estão nas interconexões politizadas entre a natureza e a sociedade, em particular na afirmação de uma nova 
legislação em meio ambiente; e as reformas de políticas públicas impugnadas e os aparatos do Estado. Ioris 
conduziu pesquisas extensas em vários países, utilizando o gerenciamento de águas, uso e conservação de 
recursos naturais como um ponto de entrada nas políticas ecológicas desses territórios. Seus projetos de 
pesquisa atuais são relacionados à busca de justiça ambiental nos contextos urbanos e regionais; e os 
múltiplos obstáculos enfrentados por comunidades marginalizadas em influenciar tomadores de opinião e 
políticos sobre a modernização e expansão do agronegócio na região central da América do Sul. Entre seus 
livros mais recentes estão “Tropical Wetland Management: The South-American Pantanal and the 
International Experience” (Ashgate, 2012), “The Political Ecology of the State” (Routledge, 2014) e “Water, 
State and the City” (Palgrave Macmillan, 2015). A lista completa de suas publicações pode ser acessada em:  
http://www.geos.ed.ac.uk/homes/aioris 
 

 

 

Dra. Heather Price 
University of Stirling 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Email: heather.price@stir.ac.uk 
 

Heather Price é cientista ambiental com interesses em pesquisas com interfaces entre a geografia, 
ciências sociais e bioquímica. Formou-se em 2007 pela Cardiff University, Reino Unido, com graduação em 
Geociência Ambiental. Logo após optou por permanecer na Cardiff University para iniciar um doutorado 
interdisciplinar (2007 – 2011) com foco nos efeitos na saúde da exposição à poluição atmosférica. Em seguida se 
mudou para a University of Hertfordshire onde trabalhou em um projeto financiado pela União Européia (FP7) 
chamado TRANSPHORM (2011 – 2014). O projeto se focou nos efeitos sobre a saúde dos PM (airborne 
particulate matter) de transporte e os impactos que diferentes iniciativas políticas podem ter na saúde 
pública. Heather foi então para a University of Southampton onde se dedicou aos departamentos de 
Geografia e de Meio Ambiente e Ciências Sociais (2014 – 2015). Trabalhou no projeto Groundwater 2030 
(financiado pelos Conselho de Pesquisa Ambiental Natural - NERC -, Conselho de Pesquisa Econômica e Social – 
ESRC – e Departamento de Desenvolvimento Internacional - DFID), junto a um time de pesquisadores 
internacionais. O projeto investigou a mudança em longo prazo na poluição de poços superficiais, uso 
comunitário da água e como o acesso hídrico pode se alterar no futuro do Quênia. Trabalhou depois em 
um projeto chamado “Energy for Development” financiado  pelo Conselho de Pesquisa em Engenharia e 
Ciências Físicas (EPSRC) em um time interdisciplinar de pesquisadores. O objetivo do projeto foi instalar 
uma grade solar comunitária, quantificar e entender os impactos obtidos no bem-estar da comunidade. 
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Atuais áreas de interesse incluem: 

    Poluição atmosférica e saúde 

    Poluição hídrica e saúde 

    O vínculo entre energia-água-alimento-ambiente e como mensurá-lo 

    Água, saneamento e acesso à higiene 
Heather é particularmente disposta a utilizar métodos transdisciplinares para solucionar problemas ambientais de 
larga escala como os sistemas de informações geográficas (GIS), pesquisas populacionais, monitoramento 
ambiental, entrevistas, mapeamento participatório, fotovoz, sensoriamento remoto etc. Tem o intuito de 
realizar pesquisas que sejam benéficas para as comunidades com as quais trabalha, utilizar várias metodologias 
para envolver habitantes locais e se assegurar que esses trabalhos os ajudem. 
 
 

 

 

Dra. Rebecca Wade 
Abertay University 

 
 
 
 
 
 
 
 

Email: r.wade@abertay.ac.uk 

 
Rebecca tem mais de 15 anos de experiência em pesquisa aplicada, transferência de conhecimento e 
consultoria nas áreas de Ambiente Urbano, Serviços de Ecossistema Urbano, Gestão de Captação e de 
Recursos Hídricos, Restauração Fluvial, SUDS (Sistemas Sustentáveis de Drenagem Urbana), Infraestrutura 
Sustentável e pesquisa sobre áreas verdes. 
Como líder em diversos projetos, ela teve que buscar colaboração externa e manteve um registro impecável 
de networking e consórcio, onde promoveu bons relacionamentos e facilitou trabalhos interdisciplinares e 
gerenciamento de grandes grupos em resposta às chamadas de financiamento de pesquisa e gerenciamento 
de projetos. Essa é a evidência de seu envolvimento com iniciativas nacionais e internacionais que incluem 
sua parceria com colegas brasileiros na UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e USP (Universidade 
de São Paulo), interação com colaboradores municipais e outros envolvidos no projeto de Parceria de 
Pesquisa RCUK-CONFAP financiado pelo Newton Fund. Rebecca também trabalha em parceria com outros 
nove colegas em sete países da União Europeia para o projeto de gestão de águas e energia da EU, 
denominado EU MED.  
Desde 2004 coordena uma rede de Drenagem Sustentável Internacional (SUDSnet). Rebecca gerenciou esta 
rede durante três anos de financiamento pelo EPRSC (Engineering and Physical Sciences Research Council) e 
mantém a organização como autossustentável e viável desde o fim do financiamento. No Reino Unido, é 
reconhecida por sua expertise pelas instituições SEPA (The Scottish Environment Protection Agency), CREW 
(Centre of Expertise for Waters), UKNEA (UK National Ecosystem Assessment), autoridades locais e 
consultorias e tem experiência em angariar financiamento para pesquisas (52 propostas submetidas desde 
2008, tendo 24 delas sido aprovadas). 
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