RESULTADOS DA SELEÇÃO DE PROJETOS DO EDITAL PROBIO N.º 01/1997
Estão selecionadas as seguintes propostas:
Conservação, manejo e restauração de fragmentos de mata atlântica no
estado do Rio de Janeiro: mamíferos como táxon focal para a formulação
de estratégias. Associação Mico-leão-dourado
Efeito do processo de fragmentação florestal na sustentabilidade de alguns
ecossistemas periféricos aos eixos rodoviários no sudeste acreano.
Embrapa - Acre
A fragmentação e a qualidade da dieta do primata folívoro endêmico da
floresta atlântica. Fundação BIO-RIO
Efeito da fragmentação de áreas úmidas nas populações de aves limícolas
migratórias intercontinentais: uma análise sobre os corredores migratórios
no norte do BR. Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa
FADESP
Efeitos da fragmentação de habitat sobre populações de mamíferos no
médio e baixo Tapajós, Pará. Fundação de Amparo e Desenvolvimento da
Pesquisa FADESP
Estratégia para conservação e manejo de biodiversidade: fragmentos de
florestas semidecíduas. Fundação de Apoio a Recursos Genéticos e
Biotecnologia Dalmo Catauli Giacometti
Fragmentação natural e artificial de rios: comparação entre os lagos do
médio Rio Doce (MG) e as represas do médio Tietê (SP). Fundação de
Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico
FAIUFSCar
Estudos de conservação e recuperação de fragmentos florestais da APA de
Camanducaia. Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP
Efeitos temporais e espaciais da fragmentação de habitats em populações
de insetos e pássaros: subsídios para o manejo e conservação de florestas.
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP
Estrutura e dinâmica da biota de isolados naturais e antrópicos do cerrado.
Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos FINATEC
Conservação do bioma floresta com araucária. Fundação de Pesquisas
Florestais - FUPEF
Remanescentes de florestas na região de Una RESTAUNA. Fundação
Pau Brasil - FUNPAB
A fragmentação sutil, um estudo na mata atlântica. Fundação Universitária
José Bonifácio - FUJB
Abordagens ecológicas e instrumentos econômicos para o estabelecimento
do corredor do descobrimento: uma estratégia para reverter
a
fragmentação florestal na mata atlântica do sul da Bahia. Instituto de
Estudos Sócio-Ambientais do Sul da Bahia IESB
Ilhas de biodiversidade como corredores na restauração da paisagem
fragmentada do Pontal do Paranapanema, São Paulo. Instituto de
Pesquisas Ecológicas IPÊ
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