
  

  

SCOPUS 
O que é Scopus?  

• É a maior base de resumos e citações da literatura revisada por pares no Mundo. 

 

Ferramentas de Análises  
• Scopus conta com ferramentas inteligentes para rastrear, analisar e visualizar a pesquisa.  

o Analyze search results: Análise com recursos que permitem compreender melhor as métricas relativa às suas 
buscas.  

o Author Profile Page: Permite, de uma maneira geral, visualizar o perfil do autor, analisar, com facilidade, sua 
produção científica e, de uma forma mais detalhada, seu Índice h, a quantidade de documentos publicados e 
as citações recebidas pelos mesmos.  

o Compare Journals: Permite comparar periódicos a partir de diversas métricas. 
Saiba mais em:  

https://www.periodicos.capes.gov.br/images/documents/TREINAMENTO_SCOPUS_PORT_AUG_2018.pdf 

https://www.elsevier.com/pt-br/solutions/scopus 

 

De olho na pesquisa global 
Scopus contém mais de 22.000 títulos de mais de 5.000 editores em todo o mundo, abrangendo as áreas de ciência, tecno-

logia, medicina, ciências sociais e Artes e Humanidades. Além disso, contém mais de 55 milhões de registros que remontam a 1823, 
dois quais 84% possuem referências que datam de 1996.  

Fonte: https://www.periodicos.capes.gov.br/images/documents/Scopus_Guia%20de%20refer%C3%AAncia%20r%C3%A1pida_10.08.2016.pdf 

https://www.periodicos.capes.gov.br/images/documents/TREINAMENTO_SCOPUS_PORT_AUG_2018.pdf
https://www.elsevier.com/pt-br/solutions/scopus
https://www.periodicos.capes.gov.br/images/documents/Scopus_Guia%20de%20refer%C3%AAncia%20r%C3%A1pida_10.08.2016.pdf


  

  

 

Identificação da Uema na plataforma Scopus 
Universidade Estadual Do Maranhão; State University Of Maranhão; Universidade Estadual do Maranhão (uema); Maranhão State 
University; State University Of Maranhão (uema); Uema; Universidade Estadual Do Maranhão – Uema; Maranhão State University 
(uema); Universidade Estadual Do Maranhão-uema. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

A NBR 6028 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2003) recomenda que as palavras-chave que repre-
sentam o conteúdo da escrita (científica), sejam escritas após a expressão “Palavras-chave:” (sem as aspas) e que estas sejam 
separadas entre si por ponto (.), inclusive finalizada, também, por ponto (ponto após a última palavra-chave). Esta recomendação 
da ABNT aponta três pontos críticos para a realidade do material científico publicado no País; isto é, primeiro os vocábulos precisam 
ser relevantes - muitos artigos apresentam um misto de palavras simples, compostas e até “frases-chave”. Palavras-chave é um 
componente necessário em publicações científicas devido à sua importância para os indexadores (AQUINO e AQUINO, 2013). 

 

Dicas para a escolha de palavras-chave (key words ou keywords): 
1. Liste os termos mais importantes que refletem seu trabalho e exclua os mais gerais ou amplos, que se aplicam a milhares de 

trabalhos; 
2. Análise na perspectiva do futuro leitor do seu trabalho – utilize termos específico da área; 
3. Inspire-se em palavras-chave dos artigos/publicações utilizadas em seu estudo; 
4. Evite abreviações; 
5. Não utilize termos que não sejam citadas (ou citados poucas vezes) no trabalho, e 
6.  Escolha termos utilizados consistentemente em todo trabalho. 



  

  

 

Palavras-chave e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
De acordo com base de dados Scopus determinadas palavras-chave apresentam vinculação direta com os ODS. A Tabela 

abaixo exemplifica palavras que podemos utilizar em nossos trabalhos acadêmicos, vinculando ao ODS que estamos trabalhando: 

 

Tabela 1. Exemplos de palavras-chave por ODS, de acordo com a base de dados Scopus. 

ODS PALAVRAS-CHAVE KEY WORDS  LINK 

 

{extrema pobreza} OU {poupança da pobreza} OU {a 
erradicação da pobreza} OU {para a redução da 
pobreza} OU {linha de pobreza internacional} OU ( 
{ajuda financeira} E {pobreza} ) OU ( {ajuda 
financeira} E {pobreza} ) OU ( {ajuda financeira} E 
{divisão Norte-Sul} ) OU ( {desenvolvimento 
financeiro} E {pobreza} ) OU {poderescimento 
financeiro} OU {efeito distributivo} OU {efeitos 
distributivos} OU {trabalho infantil} OU {trabalho 
infantil} OU {ajuda ao desenvolvimento} OU 
{proteção social} OU {sistema de proteção social} 
OU ( {proteção social} E acesso ) OU microfinança* 
OU microfinança* OU {resiliência dos pobres} OU ( { 
rede de segurança} E {pobre} E {vulnerável} ) OU ( 
{recursos econômicos} E acesso ) OU ({recursos 
econômicos} E acesso ) OU {banco de alimentos}  
 

 {extreme poverty} OR {poverty alleviation} OR 
{poverty eradication} OR {poverty reduction} OR 
{international poverty line} OR ( {financial aid} 
AND {poverty} ) OR ( {financial aid} AND {poor} ) 
OR ( {financial aid} AND {north-south divide} ) OR 
( {financial development} AND {poverty} ) OR {fi-
nancial empowerment} OR {distributional effect} 
OR {distributional effects} OR {child labor} OR 
{child labour} OR {development aid} OR {social 
protection} OR {social protection system} OR ( 
{social protection} AND access ) OR microfinanc* 
OR micro-financ* OR {resilience of the poor} OR ( 
{safety net} AND {poor} OR {vulnerable} ) OR ( 
{economic resource} AND access ) OR ( {eco-
nomic resources} AND access ) OR {food bank} 
OR {food banks} ) )  

bit.ly/SDG1keywords 

 
 
 
 
 
 
 

{direitos de posse da terra} OU ( pequeno produtor 
E ( fazenda OU silvicultura OU pastoreio OU 
agricultura OU pesca OU {produtor de alimentos} OU 
{produtores de alimentos} ) OU desnutrido* OU 
desnutrido OU subnutrido* OU {undernutrição} OU 
{produção agrícola} OU {produtividade agrícola} OU 
{práticas agrícolas} OU {agricultural management} 

( ( {land tenure rights} OR ( smallholder AND ( 
farm OR forestry OR pastoral OR agriculture OR 
fishery OR { food producer} OR {food producers} ) 
) OR malnourish* OR malnutrition OR undernour-
ish* OR {undernutrition} OR {agric ultural produc-
tion} OR {agricultural productivity} OR {agricultural 
practices} OR {agricultural management} OR 

bit.ly/SDG2keywords 



  

  

ODS PALAVRAS-CHAVE KEY WORDS  LINK 

 
 
 
 
 

 

OU {produção de alimentos} OU {produtividade 
alimentar} OU {segurança alimentar} OU 
{insegurança alimentar} OU {direita da terra} OU 
{direitos de terra} OU {reforma da terra} OU 
{reformas da terra} OU {práticas agrícolas 
resilientes} OU ( agricultura E potássio ) OU 
fertilizante OU {melhoria da nutrição alimentar} OU 
{fome escondido} OU {alimentos geneticamente 
modificados} OU ( ogm E alimentos ) OU {práticas 
agroflorestais} OU {agroflorestal} OU {inovação 
agrícola} OU ( {segurança alimentar} E {diversidade 
genética} ) OU ( {mercado alimentar} E ( restrição 
OU tarifa OU acesso OU {norte divisão sul} OU 
{development governance} ) OU {governança 
alimentar} OU {cadeia de abastecimento alimentar} 
OU {cadeia de valor alimentar} OU {mercado de 
mercadorias alimentícias} 
 

{food production} OR {food productivity} OR {food 
security} OR {food insecurity} OR {land right} OR 
{land rights} OR {land reform} OR {land reforms} 
OR {resilient agricultural practices} OR ( agricul-
ture AND potassium ) OR fertilizer OR {food nutri-
tion improvement} OR {hidden hunger} OR {genet-
ically modified food} OR ( gmo AND food ) OR {ag-
roforestry practices} OR {agroforestry manage-
ment} OR {agricultural innovation} OR ( {food se-
curity} AND {genetic diversity} ) OR ( {food market} 
AND ( restriction OR tariff OR access OR {north 
south divide} OR {development governance} ) ) 
OR {food governance} OR {food supply chain} OR 
{food value chain} OR {food commodity market} 
AND NOT {disease} ) ) 

 

saúde humana* OU doença* OU doença* OU 
medicina* OU mortalidade ) ) OU {síndrome da 
criança batida} OU {doença cardiovascular} OU 
{doenças cardiovasculares} OU {chagas} OU {abuso 
infantil} OU {supervisão da criança} OU {índice de 
bem-estar das crianças} OU {índice de bem-estar 
dos jovens} OU {índice de bem-estar da criança} OU 
{índice do bem-estar da juventude} OU {doença 
transmitida pela água} OU {doenças transmitidas 
pela água} OU {doença transmitida pela água} OU 
{doenças transmitidas pela água} OU {doença 
tropical} OU {doençastropicais} OU {doença 
respiratória crônica} OU {doenças respiratórias 
crônicas} OU {doença infecciosa} OU {doenças 
infecciosas} OU {doença sexualmente transmissível} 
OU {doença sexualmente transmissível} OU 
{doenças sexualmente transmissíveis} OU {doenças 
sexualmente transmissíveis} OU {doença 
contagiosa} OU {doenças transmissíveis} OU ajudas 

( ( human AND ( health* OR disease* OR illness* 
OR medicine* OR mortality ) ) OR {battered child 
syndrome} OR {cardiovascular disease} OR {car-
diovascular diseases} OR {wounds} OR {child 
abuse} OR {child neglect} OR {child well-being in-
dex} OR {youth well-being index} OR {child well-
being index} OR {youth wellbeing index} OR {wa-
ter-borne disease} OR {water-borne diseases} OR 
{water borne disease} OR {water borne diseases} 
OR {tropical disease} OR {tropical diseases} OR 
{chronic respiratory disease} OR {chronic respira-
tory diseases} OR {infectious disease} OR {infec-
tious diseases} OR {sexually-transmitted disease} 
OR {sexually transmitted disease} OR {sexually-
transmitted diseases} OR {sexually transmitted 
diseases} OR {communicable disease} OR {com-
municable diseases} OR aids OR hiv OR {human 
immunodeficiency virus} OR tuberculosis OR ma-
laria OR hepatitis OR polio* OR vaccin* OR 

bit.ly/SDG3keywords 



  

  

ODS PALAVRAS-CHAVE KEY WORDS  LINK 

OU hiv OU {vírus da imunodeficiência humana} OU 
tuberculose OU malária OU hepatite OU poliomielite 
OU vacina OU câncer OU diabetes OU {mortalidade 
materna} OU {mortalidade infantil} OU 
{complicações no parto} OU {mortalidade neonatal} 
OU {neo-natal mortalidade} OU {mortalidade 
prematura} OU {mortalidade de criança} OU {ano de 
vida ajustado à qualidade} OU {saúde materna} OU 
{morte evitável} OU {mortes evitáveis} OU {controle 
do tabaco} OU {abuso de substância} OU {abuso de 
drogas} OU {vício do tabaco} OU { uso de álcool} OU 
{vício de substância} OU {vício de drogas} OU {vício 
de tabaco} OU alcoolismo OU suicídio* OU 
{depressão pós-natal} OU {depressão pós-natal} OU 
{vírus {zika} OU dengue OU esquistossomose OU 
{doença do sono} OU ébola OU {saúde mental} OU 
{desordem mental} OU {doença mental} OU 
{doenças mentais} OU {sarampo} OU {doença não 
negligenciada} OU {doenças não negligenciadas} 
OU diarréia OU diarréia OU cólera OU disenteria OU 
{febre tifóide} OU {acidente de trânsito} OU 
{acidentes de trânsito} OU {estilo de vida saudável} 
OU {esperança de vida} OU {esperanças de vida} 
OU {política de saúde} OU ( {sistema de saúde} E 
(acesso OU acessível) ) OU {risco de saúde} OU 
{riscos para a saúde} OU {saúde inclusiva} OU 
obesidade OU {determinantes sociais da saúde} OU 
{perigosidade psicológica} OU {bem estar 
psicológico} OU {bem-estar psicológico} OU 
{psiquidade psicológica} OU {saúde pública} ) 
 

cancer* OR diabet* OR {maternal mortality} OR 
{child mortality} OR {childbirth complications} OR 
{neonatal mortality} OR {neo-natal mortality} OR 
{premature mortality} OR {infant mortality} OR 
{quality adjusted life year} OR {maternal health} 
OR {preventable death} OR {preventable deaths} 
OR {tobacco control} OR {substance abuse} OR 
{drug abuse} OR {tobacco use} OR {alcohol use} 
OR {substance addiction} OR {drug addiction} OR 
{tobacco addiction} OR alcoholism OR suicid* OR 
{postnatal depression} OR {post-natal depression} 
OR {zika virus} OR dengue OR schistosomiasis 
OR {sleeping sickness} OR ebola OR {mental 
health} OR {mental disorder} OR {mental illness} 
OR {mental illnesses} OR {measles} OR {ne-
glected disease} OR {neglected diseases} OR di-
arrhea OR diarrhoea OR cholera OR dysentery 
OR {typhoid fever} OR {traffic accident} OR {traffic 
accidents} OR {healthy lifestyle} OR {life expec-
tancy} OR {life expectancies} OR {health policy} 
OR ( {health system} AND ( access OR accessible 
) ) OR {health risk} OR {health risks} OR {inclusive 
health} OR obesity OR {social determinants of 
health} OR {psychological harm} OR {psychologi-
cal wellbeing} OR {psychological well-being} OR 
{psychological well being} OR {public health} ) ) 



  

  

ODS PALAVRAS-CHAVE KEY WORDS  LINK 

 

escola OU educação OU educação ) E ( 
{assiduidade escolar} OU { inscrição na escola} OU 
{inscrição escolar} OU {educação inclusiva} OU { 
desigualdade educativa} OU {qualidade educativa} 
OU { inscrição pedagógica} OU { inscrição 
pedagógica} OU {aprendizagem adulta} OU {taxa de 
numeracia} OU {ambiente educacional} OU {acesso 
educacional} OU ({ajuda ao desenvolvimento} E 
{treinamento de professores} ) OU {educação 
infantil} OU {educação básica} OU {a educação 
acessível} OU {ajuda financeira educativa} OU 
{segurança escolar} OU {segurança na escola} OU ( 
{oportunidades de aprendizagem} E ( {diferenças de 
gênero} OU capacitação ) OU ( {Oportunidade de 
aprendizagem} E ( {diferenças de gênero} OU 
capacitação ) OU {empoderamento da juventude} 
OU {empoderamento das mulheres} OU {igualdade 
de oportunidades} OU {trabalho infantil} OU 
{trabalho infantil} OU {discriminatório} OU { 
desigualdade educativa} OU {lacuna pedagógica} 
OU (armadilha da pobreza} E {escola} OU 
{necessidades especiais de educação} OU {sistema 
de educação inclusivo} OU ( {escolar} E ( 
{diversidades de gênero} OU {diversidades étnicas} 
OU {diversidades raciais} ) OU {exclusão escolar} 
OU {abandono escolar} OU {cidadania global} OU 
{educação para o desenvolvimento sustentável} OU 
{educação ambiental} OU {política de educação} OU 
{políticas educacionais} OU {educação 
internacional} OU {reforma da educação} OU ( 
{reformas educacionais} E {países em 
desenvolvimento} ) OU {governança educacional} 
OU ( {países em desenvolvimento} E {efeitos 
escolares} ) OU {despesas com educação} OU {a 
ajuda externa} OU ( {treinamento de professores} E 
{países em desenvolvimento} ) OU {atrito de 
professores} ) E NÃO {aprendizagem sobre saúde}  

( ( school OR education OR educational ) AND ( 
{school attendance} OR {school enrollment} OR 
{school enrolment} OR {inclusive education} OR 
{educational inequality} OR {education quality} OR 
{educational enrolment} OR {educational enroll-
ment} OR {adult literacy} OR {numeracy rate} OR 
{educational environment} OR {educational ac-
cess} OR ( {development aid} AND {teacher train-
ing} ) OR {early childhood education} OR {basic 
education} OR {affordable education} OR {educa-
tional financial aid} OR {school safety} OR {safety 
in school} OR ( {learning opportunities} AND ( 
{gender disparities} OR empowerment ) ) OR ( 
{learning opportunity} AND ( {gender disparities} 
OR empowerment ) ) OR {youth empowerment} 
OR {women empowerment} OR {equal opportuni-
ties} OR {child labour} OR {child labor} OR {dis-
criminatory} OR {educational inequality} OR {edu-
cational gap} OR ( {poverty trap} AND {schooling} 
) OR {special education needs} OR {inclusive ed-
ucation system} OR ( {schooling} AND ( {gender 
disparities} OR {ethnic disparities} OR {racial dis-
parities} ) ) OR {education exclusion} OR {educa-
tion dropouts} OR {global citizenship} OR {sustain-
able development education} OR {environmental 
education} OR {education policy} OR {educational 
policies} OR {international education} OR {educa-
tion reform} OR ( {educational reform} AND {de-
veloping countries} ) OR {educational govern-
ance} OR ( {developing countries} AND {school ef-
fects} ) OR {education expenditure} OR {foreign 
aid} OR ( {teacher training} AND {developing 
countries} ) OR {teacher attrition} ) AND NOT 
{health literacy} ) 

bit.ly/SDG4keywords 



  

  

ODS PALAVRAS-CHAVE KEY WORDS  LINK 

 

{desigualdade de gênero} OU {igualdade de gênero} 
OU {igualdade no emprego} OU {diferença salarial 
de gênero } OU {participação da força de trabalho 
feminina} OU {participação da força de trabalho 
feminina} OU {participação das mulheres na força de 
trabalho} OU {participação das mulheres na força de 
trabalho} OU {emprego das mulheres} OU {emprego 
feminino} OU {desemprego das mulheres} OU 
{desemprego feminino} OU ( acesso E {serviços de 
planejamento familiar} ) OU {casamento forçado} OU 
{casamento infantil} OU {casamentos forçados} OU 
{casamentos infantis} OU { segregação ocupacional} 
OU {empoderamento das mulheres} OU 
{empoderamento das garotas} OU {empoderamento 
da mulher} OU {mutilação genital feminina} OU 
{corte genital feminino} OU {violência doméstica} OU 
{mulheres E violência} OU {menina* E violência} OU 
{violência sexual} OU ( {trabalho não remunerado} E 
{desigualdade de gênero} ) OU ( {trabalho de 
cuidados não remunerado} E {desigualdade de 
gênero} ) OU {participação política das mulheres} 
OU {participação política feminina} OU {gerentes 
femininos} OU {mulheres na liderança} OU 
{dirigentes femininas} OU {alocação domiciliar} OU ( 
acesso E {saúde reprodutiva} ) OU {morte por honra} 
OU {matança por honra} OU {mortes por honra} OU 
{assassinatos de honra} OU {anti-mulheres} OU 
{anti-mulher} OU {feminismo} OU {misoginia} OU 
{infanticídio feminino} OU {infanticídios femininos} 
OU {tráfico humano} OU {prostituição forçada} OU ( 
igualdade E ( {direitos sexuais} OU {direitos 
reprodutivos} OU {direitos de divórcio} ) ) OU 
{direitos das mulheres} OU {injustiça de gênero} OU 
{injustiças de gênero} OU {discriminação de gênero} 
OU {diferenças de gênero} OU {diferença de gênero} 
OU {exploração feminina} OU {equidade doméstica} 
OU {participação política feminina} OU {sub-

( {gender inequality} OR {gender equality} OR 
{employment equity} OR {gender wage gap} OR 
{female labor force participation} OR {female la-
bour force participation} OR {women labor force 
participation} OR {women labour force participa-
tion} OR {womens' employment} OR {female em-
ployment} OR {women's unemployment} OR {fe-
male unemployment} OR ( access AND {family 
planning services} ) OR {forced marriage} OR 
{child marriage} OR {forced marriages} OR {child 
marriages} OR {occupational segregation} OR 
{women's empowerment} OR {girls' empower-
ment} OR {female empowerment} OR {female 
genital mutilation} OR {female genital cutting} OR 
{domestic violence} OR {women AND violence} 
OR {girl* AND violence} OR {sexual violence} OR 
( {unpaid work} AND {gender inequality} ) OR ( 
{unpaid care work} AND {gender inequality} ) OR 
{women's political participation} OR {female politi-
cal participation} OR {female managers} OR 
{women in leadership} OR {female leadership} OR 
{intra-household allocation} OR ( access AND {re-
productive healthcare} ) OR {honour killing} OR 
{honor killing} OR {honour killings} OR {honor kill-
ings} OR {antiwomen} OR {anti-women} OR {fem-
inism} OR {misogyny} OR {female infanticide} OR 
{female infanticides} OR {human trafficking} OR 
{forced prostitution} OR ( equality AND ( {sexual 
rights} OR {reproductive rights} OR {divorce 
rights} ) ) OR {women's rights} OR {gender injus-
tice} OR {gender injustices} OR {gender discrimi-
nation} OR {gender disparities} OR {gender gap} 
OR {female exploitation} OR {household equity} 
OR {female political participation} OR {women's 
underrepresentation} OR {female entrepreneur-
ship} OR {female ownership} OR {women's eco-
nomic development} OR {women's power} OR 

bit.ly/SDG5keywords 



  

  

ODS PALAVRAS-CHAVE KEY WORDS  LINK 

representação das mulheres} OU 
{empreendedorismo feminino} OU {propriedade 
feminina} OU {desenvolvimento econômico das 
mulheres} OU {poder das mulheres} OU {orçamento 
responsivo de gênero} OU {quota de gênero} OU ( 
{ajuda estrangeira} E {empoderamento das 
mulheres} ) OU {segregação de gênero} OU 
{violência baseada em gênero} OU {participação de 
gênero} OU {política feminina} OU {líderes 
femininas} OU {comportamento contraceptivo} OU 
{autonomia das mulheres} OU {feminismo agrícola} 
OU {microfinanças} OU {meio de subsistência das 
mulheres} OU {propriedade das mulheres} OU 
{titular menor feminina} OU {fluxo principal de 
gênero} ) 

 

{gender-responsive budgeting} OR {gender 
quota} OR ( {foreign aid} AND {women's empow-
erment} ) OR {gender segregation} OR {gender-
based violence} OR {gender participation} OR {fe-
male politician} OR {female leader} OR {contra-
ceptive behaviour} OR {women's autonomy} OR 
{agrarian feminism} OR {microfinance} OR {wom-
en's livelihood} OR {women's ownership} OR {fe-
male smallholder} OR {gender mainstreaming} ) ) 

 

{Seguro} E ( {acesso à água} OU { água potável} ) 
OU ( {limpa} E ( {água potável} OU { fonte de água} 
) OU ( {água} E ( {saneamento e higiene} OU 
{saneamento e higiene} OU {qualidade} OU 
{recurso} ) E ( {disponibilidade de água} OU 
{eficiência no uso da água} OU {abastecimento de 
água} OU {suprimentos de água} OU {água potável} 
OU {banheiro higiênico} OU {banheiros higiênicos} 
OU {membrana antivegetativa} OU {membranas 
antivegetativas} OU {membrana antivegetativa} OU 
{membranas antivegetativas} OU {gerenciamento da 
água} OU {toxicologia aquática} OU {toxicologia da 
água} OU {ecotoxicologia aquática} OU 
{ecotoxicologia da água} ) OU ( ( {águas frescas) OU 
{água fresca} ) E ( {qualidade da água} ) E 
({poluente} OU {poluição} OU contaminação* ) OU ( 
{água fresca} E ( {segurança da água} OU {falta de 
água} OU ({águas residuais} E "tratamento") OU 
({águas residuais} E "tratamento") OU {conservação 
da água} OU {pegada da água} OU { infraestrutura 
da água} OU {poluição da água} OU {purificação da 

( ( ( ( {Safe} AND ( {water access} OR {drinking 
water} ) ) OR ( {clean} AND ( {drinking water} OR 
{water source} ) ) OR ( {water} AND ( {sanitation 
and hygiene} OR {sanitation & hygiene} OR {qual-
ity} OR {resource} ) AND ( {water availability} OR 
{water-use efficiency} OR {water supply} OR {wa-
ter supplies} OR {clean water} OR {hygienic toilet} 
OR {hygienic toilets} OR {antifouling membrane} 
OR {antifouling membranes} OR {anti-fouling 
membrane} OR {anti-fouling membranes} OR {wa-
ter management} OR {aquatic toxicology} OR {wa-
ter toxicology} OR {aquatic ecotoxicology} OR 
{water ecotoxicology} ) ) OR ( ( {freshwater} OR 
{fresh water} ) AND ( {water quality} ) AND ( {pol-
lutant} OR {pollution} OR contamina* ) ) OR ( 
{freshwater} AND ( {water security} OR {water 
shortage} OR ({waste water} AND “treatment”) OR 
({wastewater} AND “treatment”) OR 2 {water con-
servation} OR {water footprint} OR {water infra-
structure} OR {water pollution} OR {water purifica-
tion} OR {water use} OR {water uses} OR sanit* 
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água} OU {utilização da água} OU {utilizações da 
água} OU higiene* OU esgoto* ) OU ( {água} E ( 
{ecosistema} OU {eco-sistema} ) E ( {proteção de} 
OU {disruptor endócrino} OU {disruptores 
endócrinos} ) E NÃO {marinho} ) OU ({água} E 
{gerenciamento da água} E ({remediação da 
poluição} OU {remoção de poluentes})) OU (({águas 
subterrâneas} OU {água subterrânea} OU {água 
subterrânea}) E {água doce}) OU (({poluição da 
água} OU {poluente da água}) E ({águas residuais} 
E "tratamento") OU ({águas residuais} E 
"tratamento") OU {disponibilidade de água doce} OU 
{disponibilidade de água doce} OU {escassez de 
água} OU {defecação aberta} OU {água azul} OU 
{água verde} OU {água cinzenta} OU {água negra} ) 
E NÃO {estudo da carga global de doença} ) 
 

OR sewer* ) ) OR ( ( {water} AND ( {ecosystem} 
OR {eco-system} ) AND ( {protection of} OR {en-
docrine disruptor} OR {endocrine disruptors} ) ) 
AND NOT {marine} ) OR ({water} AND {water 
management} AND ({pollution remediation} OR 
{pollutant removal})) OR (({groundwater} OR 
{ground water} OR {ground-water}) AND {freshwa-
ter}) OR (({water pollution} OR {water pollutant}) 
AND ({waste water} AND “treatment”) OR 
({wastewater} AND “treatment”)) OR {freshwater 
availability} OR {fresh water availability} OR {water 
scarcity} OR {open defecation} OR {blue water} 
OR {green water} OR {grey water} OR {black wa-
ter} ) ) AND NOT {global burden of disease study} 
) 

 

{eficiência energética} OU {consumo de energia} OU 
{transição energética} OU {tecnologia de energia 
limpa} OU {equidade energética} OU {justiça 
energética} OU {pobreza energética} OU {política 
energética} OU renovável* OU {sociedade 2000 
Watt} OU {micro grade inteligente} OU {grade 
inteligente} OU {micro grade inteligente} OU {micro 
grades inteligentes} OU {grades inteligentes} OU 
{micro grades inteligentes} OU {medidor inteligente} 
OU {medidores inteligentes} OU {eletricidade 
acessível} OU {consumo de energia elétrica} OU 
{eletricidade confiável} OU {combustível limpo} OU 
{combustível de cozinha limpo} OU {pobreza de 
combustível} OU energia eólica OU {avaliação do 
ciclo de vida} OU {avaliação do ciclo de vida} OU 
{avaliações do ciclo de vida} OU {avaliações do ciclo 
de vida} OU ( {fotoquímica} E {energia renovável} ) 
OU fotovoltaica OU {divisão de água fotocatalítica} 
OU {produção de hidrogênio} OU {divisão da água} 
OU {baterias de íon-lítio} OU {bateria de íon-lítio} OU 

( ( {energy efficiency} OR {energy consumption} 
OR {energy transition} OR {clean energy technol-
ogy} OR {energy equity} OR {energy justice} OR 
{energy poverty} OR {energy policy} OR renewa-
ble* OR {2000 Watt society} OR {smart micro-grid} 
OR {smart grid} OR {smart microgrid} OR {smart 
micro-grids} OR {smart grids} OR {smart mi-
crogrids} OR {smart meter} OR {smart meters} OR 
{affordable electricity} OR {electricity consump-
tion} OR {reliable electricity} OR {clean fuel} OR 
{clean cooking fuel} OR {fuel poverty} OR energie 
wende or wind OR {life-cycle assessment} OR {life 
cycle assessment} OR {life-cycle assessments} 
OR {life cycle assessments} OR ( {photochemis-
try} AND {renewable energy} ) OR photovoltaic 
OR {photocatalytic water splitting} OR {hydrogen 
production} OR {water splitting} OR {lithium-ion 
batteries} OR {lithium-ion battery} OR {heat net-
work} OR {district heat} OR {district heating} OR 
{residential energy consumption} OR {domestic 
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{rede de calor} OU {calor do distrito} OU 
{aquecimento do distrito} OU {consumo de energia 
residencial} OU {consumo doméstico de energia} OU 
{segurança energética} OU {eletrificação rural} OU 
{escada de energia} OU {acesso energético} OU 
{conservação da energia} OU {sociedade de baixo 
carbono} OU {sistema híbrido de energia renovável} 
OU {sistemas híbridos de energia renovável} OU 
{comutação de combustível} OU ({ajuda ao 
desenvolvimento estrangeiro} E {energia renovável} 
) OU {governança energética} OU ({ajuda oficial ao 
desenvolvimento} E {eletricidade} ) OU ( 
{desenvolvimento energético} E {países em 
desenvolvimento} ) E NÃO ( {rede de sensores sem 
fio} OU {redes de sensores sem fio} ) 

energy consumption} OR {energy security} OR 
{rural electrification} OR {energy ladder} OR {en-
ergy access} OR {energy conservation} OR {low-
carbon society} OR {hybrid renewable energy sys-
tem} OR {hybrid renewable energy systems} OR 
{fuel switching} OR ( {foreign development aid} 
AND {renewable energy} ) OR {energy govern-
ance} OR ( {official development assistance} AND 
{electricity} ) OR ( {energy development} AND {de-
veloping countries} ) ) AND NOT ( {wireless sen-
sor network} OR {wireless sensor networks} ) ) 

 

( ( {crescimento econômico} OU {política de 
desenvolvimento econômico} OU {política de 
emprego} OU {crescimento econômico inclusivo} OU 
{crescimento sustentável} OU {desenvolvimento 
econômico} OU {globalização econômica} OU 
{globalização econômica} OU {produtividade 
econômica} OU {economia com baixo teor de 
carbono} OU {crescimento inclusivo} OU 
microfinança* OU microfinança* OU microcrédito* 
OU microcrédito* OU {igualdade da renda} OU 
{salário igual} OU {trabalho decente} OU {trabalho 
decente} OU {trabalho de qualidade} OU {empregos 
de qualidade} OU {criação de emprego} OU 
{emprego pleno} OU {proteção de emprego} OU 
{emprego informal} OU {trabalho precário} OU 
{desemprego} OU {trabalho precário} OU {trabalhos 
precários} OU microempresa* OU microempresa* 
OU {pequena empresa} OU {média empresa} OU 
{pequenas empresas} OU {médias empresas} OU 
{pequeno empresário} OU {empreendedor iniciante} 
OU {médio empresário} OU {pequenos empresários} 
OU {médio empresário} OU {empreendedores 

( ( {economic growth} OR {economic development 
policy} OR {employment policy} OR {inclusive eco-
nomic growth} OR {sustainable growth} OR {eco-
nomic development} OR {economic globalization} 
OR {economic globalisation} OR {economic 
productivity} OR {low-carbon economy} OR {inclu-
sive growth} OR microfinanc* OR microfinanc* OR 
micro-credit* OR microcredit* OR {equal income} 
OR {equal wages} OR {decent job} OR {decent 
jobs} OR {quality job} OR {quality jobs} OR {job 
creation} OR {full employment} OR {employment 
protection} OR {informal employment} OR {precar-
ious employment} OR {unemployment} OR {pre-
carious job} OR {precarious jobs} OR microenter-
prise* OR micro-enterprise* OR {small enterprise} 
OR {medium enterprise} OR {small enterprises} 
OR {medium enterprises} OR {small entrepreneur} 
OR {starting entrepreneur} OR {medium entrepre-
neur} OR {small entrepreneurs} OR {medium en-
trepreneurs} OR {starting entrepreneurs} OR {so-
cial entrepreneurship} OR {safe working environ-
ment} OR {labor market institution} OR {labor 
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iniciantes} OU {empreendedorismo social} OU 
{ambiente de trabalho seguro} OU {instituição do 
mercado de trabalho} OU {instituições do mercado 
de trabalho} OU {instituição do mercado de trabalho} 
OU {instituições do mercado de trabalho} OU {mão-
de-obra forçada} OU {mão-de-obra forçada} OU 
{trabalho infantil} OU {trabalho infantil} OU {direito do 
trabalho} OU {direito do trabalho} OU {direitos 
trabalhistas} OU {direitos trabalhistas} OU 
{escravidão moderna} OU {tráfico humano} OU 
{soldado infantil} OU {soldados infantis} OU 
{empregos globais} OU {salário vitalício} OU {salário 
mínimo} OU {economia circular} OU {economia 
inclusiva} OU{economia rural} OU {investimento em 
desenvolvimento estrangeiro} OU {Ajuda ao 
Comércio} OU {sindicatos} OU {sindicato} OU { 
pobres trabalhando } OU {Não em Educação, 
Emprego ou Treinamento} OU {compensação de 
carbono} OU {compensando carbono} OU 
{compensações de carbono } OU {projeto de 
compensação} OU {projetos de compensação} OU 
{diversificação econômica} OU {pegada material} 
OU {eficiência dos recursos} OU ( {do berço ao 
berço} AND {economia} ) OU {dissociação 
econômica} OU {diferenças no mercado de trabalho} 
OU {sustentável turismo} OU {ecoturismo} OU 
{turismo de base comunitária} OU {trabalho turístico} 
OU {política de turismo sustentável} OU {acesso 
financeiro} OU {inclusão financeira} OU {acesso aos 
bancos} ) E NÃO {saúde} ) 

market institutions} OR {labour market institution} 
OR {labour market institutions} OR {forced labour} 
OR {forced labor} OR {child labour} OR {child la-
bor} OR {labour right} OR {labor right} OR {labour 
rights} OR {labor rights} OR {modern slavery} OR 
{human trafficking} OR {child soldier} OR {child 
soldiers} OR {global jobs} OR {living wage} OR 
{minimum wage} OR {circular economy} OR {in-
clusive economy} OR {rural economy} OR {For-
eign Development Investment} OR {Aid for Trade} 
OR {trade unions} OR {trade union} OR {working 
poor} OR {Not in Education, Employment, or 
Training} OR {carbon offset} OR {carbon offset-
ting} OR {carbon offsets} OR {offset project} OR 
{offset projects} OR {economic diversification} OR 
{material footprint} OR {resource efficiency} OR ( 
{cradle to cradle} AND {economy} ) OR {economic 
decoupling} OR {labour market disparities} OR 
{sustainable tourism} OR {ecotourism} OR {com-
munity-based tourism} OR {tourism employment} 
OR {sustainable tourism policy} OR {financial ac-
cess} OR {financial inclusion} OR {access to bank-
ing} ) AND NOT {health} ) 
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( {crescimento industrial} OU {diversificação 
industrial} OU {desenvolvimento das infra-
estruturas} OU {investimento em infra-estrutura} OU 
{infra-estrutura de investimento} OU {infra-estrutura 
pública} OU {estrutura resiliente} OU {infra-estrutura 
de fronteira} OU {infraestruturas públicas} OU 
{infraestruturas resilientes} OU {infra-estruturas 
transfronteiriças} OU ( {emissões industriais} E 
mitigação ) OU {gestão de resíduos industriais} OU 
{tratamento de resíduos industriais} OU 
{congestionamento do tráfego} OU 
microempresa*OU microempresa* OU {pequena 
empresa} OU {média empresa} OU {pequena 
empresa} OU {médias empresas} OU {pequeno 
empresário} OU {médio empresário} OU {pequenos 
empresários} OU {médio empresário} OU 
{gerenciamento da cadeia de valor} OU ( {acesso à 
banda larga} E {países em desenvolvimento} ) OU 
{inovação de fabricação} OU {investimento de 
manufatura} OU {transporte sustentável} OU 
{transporte acessível} OU {serviços de transporte} 
OU {transporte inclusivo} OU { investimento em 
P&D} OU {produto verde} OU {produtos verdes} OU 
{fabricação sustentável} OU ( {do berço ao berço} 
AND indústria ) OU {cadeia de fornecimento de ciclo 
fechado} OU ( industrial E inovação ) OU {inovação 
processual} OU {inovação de produto} OU {inovação 
inclusiva} ) 
 

( ( {industrial growth} OR {industrial diversification} 
OR {infrastructural development} OR {infrastruc-
tural investment} OR {infrastructure investment} 
OR {public infrastructure} OR {resilient infrastruc-
ture} OR {transborder infrastructure} OR {public 
infrastructures} OR {resilient infrastructures} OR 
{transborder infrastructures} OR ( {industrial emis-
sions} AND mitigation ) OR {industrial waste man-
agement} OR {industrial waste treatment} OR 
{traffic congestion} OR microenterprise* OR mi-
cro-enterprise* OR {small enterprise} OR {medium 
enterprise} OR {small enterprises} OR {medium 
enterprises} OR {small entrepreneur} OR {medium 
entrepreneur} OR {small entrepreneurs} OR {me-
dium entrepreneurs} OR {value chain manage-
ment} OR ( {broadband access} AND {developing 
countries} ) OR {manufacturing innovation} OR 
{manufacturing investment} OR {sustainable 
transportation} OR {accessible transportation} OR 
{transportation services} OR {inclusive transporta-
tion} OR {R&D investment} OR {green product} 
OR {green products} OR {sustainable manufactur-
ing} OR ( {cradle to cradle} AND industry ) OR 
{closed loop supply chain} OR ( industrial AND in-
novation ) OR {process innovation} OR {product 
innovation} OR {inclusive innovation} 
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( igualdade E ( econômica OU financeira OU sócio-
econômica ) ) OU (desigualdade E ( econômica OU 
financeira OU sócio-econômica ) ) OU {política de 
reforma econômica} OU {políticas de reforma 
econômica} OU {inclusão política} OU {política de 
proteção social} OU {políticas de proteção social} 
OU ( imigração E NÃO ( química OU doença OU 
biodiversidade ) ) OU ( emigração E NÃO ( química 

( ( ( equality AND ( economic OR financial OR so-
cioeconomic ) ) OR ( inequality AND ( economic 
OR financial OR socioeconomic ) ) OR {economic 
reform policy} OR {economic reform policies} OR 
{political inclusion} OR {social protection policy} 
OR {social protection policies} OR ( immigration 
AND NOT ( chemistry OR disease OR biodiversity 
) ) OR ( emigration AND NOT ( chemistry OR 
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OU doença OU biodiversidade ) ) OU {investimento 
direto estrangeiro} OU {lacuna de desenvolvimento} 
OU {lacunas de desenvolvimento} OU {remessa 
migrante} OU {migração responsável} OU {política 
de migração} OU {políticas de migração} OU {divisão 
Norte-Sul} OU ( desenvolvimento E ( {tarifas} OU 
{tarifa} OU {zero-tarifa} OU {acesso livre de 
impostos} ) OU {exclusão social} OU 
{marginalização econômica} OU {desigualdade de 
renda} OU {lei discriminatória*} OU {políticas 
discriminatórias} OU {política anti-discriminatória} 
OU {autorização econômica} OU {transformação 
econômica} OU ({mercado global} E 
{empoderamento} ) ) 
 

disease OR biodiversity ) ) OR {foreign direct in-
vestment} OR {development gap} OR {develop-
ment gaps} OR {migrant remittance} OR {respon-
sible migration} OR {migration policy} OR {migra-
tion policies} OR {northsouth divide} OR ( devel-
oping AND ( {tariffs} OR {tariff} OR {zero-tariff} OR 
{duty-free access} ) ) OR {social exclusion} OR 
{economic marginalization} OR {income inequal-
ity} OR {discriminatory law*} OR {discriminatory 
policies} OR {discriminatory policy} OR {economic 
empowerment} OR {economic transformation} OR 
( {global market} AND {empowerment} ) 

 

(cidade OU cidades OU {assentamento humano} OU 
{assentamentos humanos} OU urbano OU 
metrópole* OU cidade* OU municipal* ) E ( 
gentrificação OU congestionamento OU transporte 
OU {transporte público} OU habitação OU favela*  
OU {Redução do Risco de Desastres} OU {RRD} OU 
{cidade inteligente} OU {cidades inteligentes} OU 
{edifício resiliente} OU {edifícios resilientes} OU 
{edifício sustentável} OU {edifícios sustentáveis} OU 
{projeto de construção} OU {projeto de edifícios} OU 
urbanização OU {edifício zero energia } OU {edifícios 
zero energia } OU {construção energia zero} OU 
{construções energia zero} OU {serviço básico} OU 
{serviços básicos} OU {governança} OU 
{participação do cidadão} OU {planeamento 
colaborativo} OU {planeamento participativo} OU 
{inclusão} OU {patrimonio cultural} OU {patrimonio 
natural} OU {UNESCO} OU {desastre} OU {pegada 
ecológica} OU {pegada ambiental} OU {resíduos} 
OU {poluição} OU {poluente*} OU {águas residuais} 
OU {reciclagem} OU {economia circular} OU 
{qualidade do ar} OU {espaço verde} OU {espaços 

( ( city OR cities OR {human settlement} OR {hu-
man settlements} OR urban OR metropoli* OR 
town* OR municipal* ) AND ( gentrification OR 
congestion OR transportation OR {public 
transport} OR housing OR slum* OR {sendai 
framework} OR {Disaster Risk Reduction} OR 
{DRR} OR {smart city} OR {smart cities} OR {resil-
ient building} OR {resilient buildings} OR {sustain-
able building} OR {sustainable buildings} OR 
{building design} OR {buildings design} OR urban-
ization OR {zero energy building} OR {zero energy 
buildings} OR {zero-energy building} OR {zero-en-
ergy buildings} OR {basic service} OR {basic ser-
vices} OR {governance} OR {citizen participation} 
OR {collaborative planning} OR {participatory 
planning} OR {inclusiveness} OR {cultural herit-
age} OR {natural heritage} OR {UNESCO} OR 
{disaster} OR {ecological footprint} OR {environ-
mental footprint} OR {waste} OR {pollution} OR 
{pollutant*} OR {waste water} OR {recycling} OR 
{circular economy} OR {air quality} OR {green 
space} OR {green spaces} OR {nature inclusive} 
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verdes} OU {natureza inclusiva} OU {construção de 
natureza inclusiva} OU {edifícios de natureza 
inclusiva} ) 
 

OR {nature inclusive building} OR {nature inclu-
sive buildings} ) ) 

 

{poluição ambiental} OU {perigosos resíduos} OU 
{produtos químicos perigosos} OU {produtos 
químicos perigosos} OU {química tóxica} OU 
{química tóxica} OU {poluição química} OU 
{exclusão de ozônio} OU {poluição por pesticidas} 
OU {pesticida de estresse} OU {redução de 
pesticidas} OU {avaliação do ciclo de vida} OU 
{análise do ciclo de vida} OU {análises do ciclo de 
vida} OU {análise do ciclo de vida} OU {análises de 
ciclo de vida} OU {baixa economia de carbono} OU 
{baixa economia de carbono} OU {emprego 
ambiental} OU {material footprint} OU {eficiência da 
colheita} OU {resíduos sólidos} OU {geração de 
resíduos} OU {responsabilidade social corporativa} 
OU {sustentabilidade empresarial} OU 
{comportamento consumidor} OU {comportamentos 
do consumidor} OU {comportamento do consumidor} 
OU {comportamentos do consumidor} OU 
{reciclagem de resíduos} OU {reciclagem de 
recursos} OU {reutilização de recursos} OU 
{economia baseada na biologia} OU {zero 
desperdício} OU {rótulo de sustentabilidade} OU 
{rotulagem de sustentabilidade} OU {exploração de 
recursos globais} OU {contabilização do fluxo de 
material} OU {metabolismo social} OU {derrame de 
alimentos} OU {derrame de recursos} OU {eficiência 
dos recursos} OU {consumo alimentar sustentável} 
OU {consumo verde} OU {cadeia de suprimentos 
sustentável} OU {economia circular} OU {do berço 
ao berço} OU {aquisição sustentável} OU 
{sustentável turismo} OU {subsídios para 
combustíveis fósseis} OU {despesas com 
combustível fóssil} OU {rótulo de sustentabilidade} 

( {environmental pollution} OR {hazardous waste} 
OR {hazardous chemical} OR {hazardous chemi-
cals} OR {toxic chemical} OR {toxic chemicals} OR 
{chemical pollution} OR {ozone depletion} OR 
{pesticide pollution} OR {pesticide stress} OR 
{pesticide reduction} OR {life cycle assessment} 
OR {life cycle analysis} OR {life cycle analyses} 
OR {life-cycle analysis} OR {life-cycle analyses} 
OR {low carbon economy} OR {low-carbon econ-
omy} OR {environmental footprint} OR {material 
footprint} OR {harvest efficiency} OR {solid waste} 
OR {waste generation} OR {corporate social re-
sponsibility} OR {corporate sustainability} OR 
{consumer behavior} OR {consumer behaviors} 
OR {consumer behaviour} OR {consumer behav-
iours} OR {waste recycling} OR {resource recy-
cling} OR {resource reuse} OR {biobased econ-
omy} OR {zero waste} OR {sustainability label} OR 
{sustainability labelling} OR {global resource ex-
traction} OR {material flow accounting} OR {socie-
tal metabolism} OR {food spill} OR {resource spill} 
OR {resource efficiency} OR {sustainable food 
consumption} OR {green consumption} OR {sus-
tainable supply chain} OR {circular economy} OR 
{cradle to cradle} OR {sustainable procurement} 
OR {sustainable tourism} OR {fossil-fuel subsi-
dies} OR {fossil-fuel expenditure} OR {sustainabil-
ity label} OR {sustainability labelling} OR ( con-
sumption AND ( {resource use} OR spill ) ) OR ( 
production AND ( {resource use} OR spill ) ) AND 
NOT ( {wireless sensor network} OR {wireless 
sensor networks} OR {wireless network} OR {wire-
less networks} OR {wireless} OR {disease} OR 
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OU {rotulagem de sustentabilidade} OU ( consumo E 
( {uso de recursos} OU derramamento ) ) OU ( 
produção E ( {utilização de recursos} OU 
derramamento ) ) E NÃO ( { rede de sensores sem 
fio} OU {redes de sensores sem fio} OU {rede sem 
fio} OU {redes sem fio} OU {sem fio} OU {doença} 
OU {astrofísica} ) ) 
 

{astrophysics} ) ) 

 

( {ação climática} OU {adaptação do clima} OU 
{mudança climática} OU {capitalismo climático} OU 
{efeito climático} OU {equidade climática} OU 
{retorno climático} OU {finanças climáticas} OU 
{financiamento da mudança climática} OU {clima 
forçando} OU {governança climática} OU {impacto 
climático} OU {investimento climático} OU {justiça 
climática} OU {mitigação do clima} OU {modelo 
climático} OU {modelos climáticos} OU {modelo de 
clima} OU {modelo climático} OU {política climática} 
OU {políticas climáticas} OU {risco climático} OU 
{riscos climáticos} OU {serviços de climatização} OU 
{serviço climático} OU {previsão do clima} OU 
{previsões climáticas} OU {sinal climático} OU {sinais 
climáticos} OU {ponto de inflexão climática} OU 
{variação climática} OU {variações climáticas} OU 
ecoclimatologia OU eco-climatologia OU {Fundo 
Clima Verde} OU {clima regional} OU {climas 
regionais} OU {clima urbano} OU {climas urbanos} 
OU ( clima E ( {gestão adaptativa} OU consciência 
OU bioeconomia OU carbono OU {tomada de 
decisão} OU {redução do risco de catástrofes} OU 
{educação ambiental} OU {educação para o 
desenvolvimento sustentável} OU {conservação da 
energia} OU emissão* OU extrema OU {cadeia 
alimentar} OU {correntes alimentícias} OU estrutura 
OU perigo* OU ilha* OU {uso da terra} OU consumo 
OU produção OU {pequenos estados insulares em 
desenvolvimento} OU antropoceno OU atmosfera* 

( ( {climate action} OR {climate adaptation} OR 
{climate change} OR {climate capitalism} OR ipcc 
OR {climate effect} OR {climate equity} OR {cli-
mate feedback} OR {climate finance} OR {climate 
change financing} OR {climate forcing} OR {cli-
mate governance} OR {climate impact} OR {cli-
mate investment} OR {climate justice} OR {climate 
mitigation} OR {climate model} OR {climate mod-
els} OR {climate modeling} OR {climate modelling} 
OR {climate policy} OR {climate policies} OR {cli-
mate risk} OR {climate risks} OR {climate ser-
vices} OR {climate service} OR {climate predic-
tion} OR {climate predictions} OR {climate signal} 
OR {climate signals} OR {climate tipping point} OR 
{climate variation} OR {climate variations} OR eco-
climatology OR eco-climatology OR {Green Cli-
mate Fund} OR {regional climate} OR {regional cli-
mates} OR {urban climate} OR {urban climates} 
OR ( climate AND ( {adaptive management} OR 
awareness OR bioeconomy OR carbon OR {deci-
sion-making} OR {disaster risk reduction} OR {en-
vironmental education} OR {sustainable develop-
ment education} OR {energy conservation} OR 
emission* OR extreme OR {food chain} OR {food 
chains} OR framework OR hazard* OR island* OR 
{land use} OR megacit OR consumption OR pro-
duction OR {small island developing states} OR 
anthropocene OR atmospher* OR {clean develop-
ment mechanism} OR {glacier retreat} OR 
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OU {mecanismo limpo de desenvolvimento} OU 
{recuo da geleira} OU aquecimento OU estufa OU 
{interação Gelo-Oceano} OU {interações Gelo-
Oceano} OU {ciclo do nitrogênio} OU {ciclos do 
nitrogênio} OU {acidificação do oceano} OU {força 
radiativa} OU {gelo marinho} OU {nível do mar} OU 
{níveis do mar} OU {expansão térmica} OU ozônio ) 
) ) E NÃO ({droga} OU {geomorfologia} ) 
 

warming OR greenhouse OR {ice-ocean interac-
tion} OR {ice-ocean interactions} OR {nitrogen cy-
cle} OR {nitrogen cycles} OR {ocean acidification} 
OR {radiative forcing} OR {sea ice} OR {sea level} 
OR {sea levels} OR {thermal expansion} OR un-
fccc OR ozone ) ) ) AND NOT ( {drug} OR {geo-
morphology} ) )  

 

(marinho OU oceano OU oceanos OU mar OU 
mares OU costa OU manguezal) E ( { ciclo da água} 
OU {ciclos da água} OU {ciclo biogeoquímico} OU 
{ciclos biogeoquímicos} OU {modelo de circulação 
oceânica} OU {modelos de circulação oceânica} OU 
{modelo de circulação oceânica} OU {modelo de 
circulação oceânica} OU {gelo oceano} OU 
eutrófico* OU marinho OU {coral branqueado} OU 
{branqueamento dos corais} OU {gestão costeira} 
OU {habitat costeiro} OU {habitats costeiros} OU 
{detritos marinhos} OU {acidificação do oceano} OU 
(acidificação E água do mar ) OU {pesca} OU 
{pescaria} OU {sobrepesca} OU {rendimento 
sustentável} OU {área marinha protegida} OU {áreas 
marinhas protegidas} OU {conservação marinha} OU 
{ecoturismo} OU {conservação de base comunitária} 
OU {conservação baseada na comunidade} OU 
{deslizamento de terra marinha} OU {poluição 
marinha} OU {escoamento de nutrientes} OU 
{ecoturismo costeiro} OU {pesca destrutiva} OU 
{pesca local} OU {pescadores artesanais} OU 
{direitos das pescarias} OU {riqueza de espécies} 
OU {conhecimento ecológico tradicional} OU 
{pequenos estados insulares de desenvolvimento} 
OU {quota marinha} OU {economia marinha} OU 
{política marinha} ) E NÃO ( {paleoclima} OU 
{paleoceanografia} OU {radiocarbono} OU 
{genética} OU {medicina} OU {droga} OU 

( ( marine OR ocean OR oceans OR sea OR seas 
OR coast* OR mangrove ) AND ( {water cycle} OR 
{water cycles} OR {biogeochemical cycle} OR {bi-
ogeochemical cycles} OR {oceanic circulation 
model} OR {oceanic circulation models} OR {oce-
anic circulation modelling} OR {oceanic circulation 
modeling} OR {ice ocean} OR eutrophicat* OR 
marine OR {coral bleach} OR {coral bleaching} OR 
{coastal management} OR {coastal habitat} OR 
{coastal habitats} OR {marine debris} OR {ocean 
acidification} OR ( acidification AND seawater ) 
OR {fishery} OR {fisheries} OR {overfishing} O 2 R 
{sustainable yield} OR {marine protected area} OR 
{marine protected areas} OR {marine conserva-
tion} OR {ecotourism} OR {community based con-
servation} OR {community-based conservation} 
OR {marine land slide} OR {marine pollution} OR 
{nutrient runoff} OR {coastal ecotourism} OR {de-
structive fishing} OR {local fisheries} OR {artisanal 
fishers} OR {fisheries rights} OR {species rich-
ness} OR {traditional ecological knowledge} OR 
{small Island development states} OR {marine 
quota} OR {marine economy} OR {marine policy} 
) AND NOT ( {paleoclimate} OR {paleoceanogra-
phy} OR {radiocarbon} OR {genetics} OR {medi-
cine} OR {drug} OR {engineering} OR {aerosol} ) ) 
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{engenharia} OU {aerosol} ) 

 

( (terrestre OU terra OU interior OU água doce) E ( 
biodiversidade* OU {riqueza de espécies} OU bio-
economia* OU bio-economia* OU {produção 
biológica} OU desflorestar* OU desertificar* OU 
{sistema terrestre} OU {resiliência ecológica} OU 
ecossistema* OU ecosistema* OU {cascata atrófica} 
OU {nível trófico} OU {rede trófica} OU {espécies 
ameaçadas} OU {espécies em perigo} OU {risco de 
extinção} OU {riscos de extinção} OU escalfar* OU 
{produto da vida selvagem} OU {produtos da vida 
selvagem} OU {tráfego de animais silvestres} OU 
{mercado de vida selvagem} OU {mercados de vida 
selvagem} OU {tráfico de vida selvagem} OU 
{espécies invasivas} OU {espécies alienígenas} OU 
{uso da terra} OU {utilização da terra} OU { usos da 
terra} OU {degradação da terra} OU {degradação do 
solo} OU {LULUCF} OU *floresta* OU {conservação 
da terra} OU zona húmida* OU montanha* OU zona 
seca* OU {cobertura montanhosa} OU {área 
protegida} OU {áreas protegidas} OU {REDD} OU 
{gerenciamento florestal} OU {silvicultura} OU 
{colheita de madeira} OU {desmatamento ilegal} OU 
{corte e queima} OU {cultivo de pousio de fogo} OU 
{cobertura arbórea} OU {restauração do solo} OU 
{restauração da terra} OU {seca} OU {sustentável 
gestão de terra} OU {vegetação montanhosa} OU { 
restauração de habitat } OU {Lista Vermelha de 
espécies} OU {Índice da Lista Vermelha} OU {onda 
de extinção} OU {fragmentação de habitat} OU 
{perda de habitat} OU {Protocolo de Nagoya sobre 
Acesso a Recursos Genéticos} OU {recursos 
genéticos} OU { invasão biológica} OU 
{biodiversidade inclusiva} OU {conselho de 
administração florestal} OU {aliança da floresta 
tropical} OU {certificação florestal} OU {auditoria 
florestal} OU {ecoturismo} OU {conservação de base 

( ( terrestrial OR land OR inland OR freshwater ) 
AND ( biodivers* OR {species richness} OR bioe-
conom* OR bio-econom* OR {biological produc-
tion} OR deforest* OR desertif* OR {earth system} 
OR {ecological resilience} OR ecosystem* OR 
eco-system* OR {trophic cascade} OR {trophic 
level} OR {trophic web} OR {threatened species} 
OR {endangered species} OR {extinction risk} OR 
{extinction risks} OR poach* OR {wildlife product} 
OR {wildlife products} OR {wildlife traffic} OR 
{wildlife market} OR {wildlife markets} OR {wildlife 
trafficking} OR {invasive species} OR {alien spe-
cies} OR {land uses} OR {land use} OR {land 
uses} OR {land degradation} OR {soil degrada-
tion} OR {LULUCF} OR *forest* OR {land conser-
vation} OR wetland* OR mountain* OR dryland* 
OR {mountainous cover} OR {protected area} OR 
{protected areas} OR {REDD} OR {forest manage-
ment} OR {silviculture} OR {timber harvest} OR {il-
legal logging} OR {slash-and-burn} OR {fire-fallow 
cultivation} OR {tree cover} OR {soil restoration} 
OR {land restoration} OR {drought} OR {sustaina-
ble land management} OR {mountain vegetation} 
OR {habitat restoration} OR {Red List species} OR 
{Red List Index} OR {extinction wave} OR {habitat 
fragmentation} OR {habitat loss} OR {Nagoya Pro-
tocol on Access to Genetic Resources} OR {ge-
netic resources} OR {biological invasion} OR {bio-
diversity-inclusive} OR {forest stewardship coun-
cil} OR {rainforest alliance} OR {forest certifica-
tion} OR {forest auditing} OR {ecotourism} OR 
{community-based conservation} OR {community 
based conservation} OR {human-wildlife conflict} ) 
)  
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comunitária} OU {conservação baseada na 
comunidade} OU {conflito entre homem e vida 
selvagem} ) 
 

 

{inocência real} OU {confissão falsa} OU {conflito 
armado} OU {conflitos armados} OU {conflito civil} 
OU {conflitos civis} OU ( guerra E ( conflito OU 
guerra OU democracia OU {Convenção de Genebra} 
OU tratado OU paz ) ) OU {manutenção da paz} OU 
(corrupção E ( {instituição} OU {funcionário público} 
OU {governo} OU {suborno} OU {conflito} ) OU crime 
OU crimes OU criminoso OU {déficit democrático} 
OU (democratização E ( institucional OU conflito OU 
tomada de decisão OU sociedade OU política OU 
{ajuda financeira} ) ) OU {conflito étnico} OU 
{conflitos étnicos} OU exoneração OU genocídio* 
OU homicídio* OU assassinato* OU {tráfico humano} 
OU {sistema de justiça criminal} OU {sistema de 
justiça} OU {justiça arbitrária} OU refugiado* OU 
terrorista* OU violência OU tortura OU {estado de 
direito eficaz} OU {fluxo de armas} OU {instituição 
transparente} OU {instituições transparentes} OU 
{boa governança} OU {identidade legal para todos} 
OU {liberdade de informação} OU {instituição dos 
direitos humanos} OU {ativistas dos direitos 
humanos} OU {liberdade fundamental} OU 
{liberdades fundamentais} OU {conflito violento} OU 
{conflitos violentos} OU {sociedade pacífica} OU 
{instituição eficaz} OU {instituições eficazes} OU 
{instituição responsável} OU {instituições 
responsáveis} OU {instituição inclusiva} OU 
{instituições inclusivas} OU {abuso infantil} OU { 
detenção arbitrária} OU { detenção sem sentença} 
OU {sistema judicial} OU {tribunal criminal} OU 
{sociedade inclusiva} OU {sociedades inclusivas} 
OU {instituição responsável} OU {instituições 
responsáveis} OU {sociedade justa} OU {sociedades 

( ( {actual innocence} OR {false confession} OR 
{armed conflict} OR {armed conflicts} OR {civil 
conflict} OR {civil conflicts} OR ( war AND ( conflict 
OR warfare OR democracy OR {Geneva Conven-
tion} OR treaty OR peace ) ) OR {peacekeeping} 
OR ( corruption AND ( {institution} OR {public offi-
cial} OR {government} OR {bribery} OR {conflict} ) 
) OR crime OR crimes OR criminal OR {demo-
cratic deficit} OR ( democrati?ation AND ( institu-
tional OR conflict OR decision-making OR society 
OR politics OR {financial aid} ) ) OR {ethnic con-
flict} OR {ethnic conflicts} OR exoneration OR 
genocid* OR homicid* OR murder* OR {human 
trafficking} OR {criminal justice system} OR {jus-
tice system} OR {arbitrary justice} OR refugee* 
OR terroris* OR violence OR torture OR {effective 
rule of law} OR {arms flow} OR {transparent insti-
tution} OR {transparent institutions} OR {good 
governance} OR {legal identity for all} OR {free-
dom of information} OR {human rights institution} 
OR {human rights activists} OR {fundamental free-
dom} OR {fundamental freedoms} OR {violent 
conflict} OR {violent conflicts} OR {peaceful soci-
ety} OR {effective institution} OR {effective institu-
tions} OR {accountable institution} OR {accounta-
ble institutions} OR {inclusive institution} OR {in-
clusive institutions} OR {child abuse} OR {arbitrary 
detention} OR {unsentenced detention} OR {judi-
cial system} OR {criminal tribunal} OR {inclusive 
society} OR {inclusive societies} OR {responsive 
institution} OR {responsive institutions} OR {fair 
society} OR {fair societies} OR {legal remedy} OR 
{legal remedies} OR {independence of judiciary} 
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justas} OU {sanção legal} OU {serviços jurídicos} OU 
{independência do Judiciário} OU {justiça 
independente} OU {separação de poderes} OU 
extremismo OU {crimes de guerra} OU {sociedade 
pacífica} OU {crime organizado} OU {transferência 
ilícita} OU {dinheiro ilícito} OU {tráfico de armas} OU 
{crime cibernético} OU {insurgência} OU {instituição 
democrática} OU { instabilidade política} OU ( 
{tomada de decisão política} E ( responsivo OU 
inclusivo OU participativo OU representativo ) ) OU 
{Convenção de Aarhus} OU {liberdade de imprensa} 
OU {liberdade de expressão} ) E NÃO ( {doença} OU 
{genética} ) 
 

OR {independent judiciary} OR {separation of 
powers} OR extremism OR {war crime} OR 
{peaceful society} OR {organized crime} OR {illicit 
transfer} OR {illicit money} OR {arms trafficking} 
OR {cybercrime} OR {insurgence} OR {democratic 
institution} OR {political instability} OR ( {political 
decision-making} AND ( responsive OR inclusive 
OR participatory OR representative ) ) OR {Aarhus 
Convention} OR {press freedom} OR {freedom of 
speech} ) AND NOT ( {disease} OR {genetics} ) 

 

SAIBA MAIS: IDENTIFYING RESEARCH SUPPORTING 

THE UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

GOALS. Disponível em: https://data.mendeley.com/da-

tasets/87txkw7khs/1#file-2e424c41-5ad8-497d-af42-

3aee7b97c16d 

 


