
 

Conservação da Biodiversidade 

 

1 - Conservação da biodiversidade em paisagens florestais antropizadas 

 

2 - Histórico de antropização da paisagem florestal Amazônica por paleoíndios 

 

3 - Serviços ambientais provenientes de florestas intactas, degradadas e secundárias na Amazônia brasileira 

 

4 - O papel do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA) na redução do desmatamento e mitigação das 

mudanças climáticas 

 

5 - Dinâmica de uso da terra e regeneração de florestas em uma paisagem antrópica do leste do Pará 

 

6 - A caminho de uma silvicultura ecologicamente sustentável na Mata Atlântica 

 

7 - Qual o valor nas monoculturas de eucalipto para a biodiversidade da Mata Atlântica? Um estudo multitáxon no 

extremo-sul da Bahia 

 

8 - Corredores lineares de vegetação em paisagens agrícolas do sul de Minas Gerais: histórico, funções ecológicas e 

valor de conservação 

 

9 - Valor de conservação de corredores remanescentes de qualidade variável de florestas ripárias para as aves e 

mamíferos amazônicos 

 

10 - O desafio de manter a biodiversidade da Mata Atlântica: Uma avaliação multitáxon de conservação de espécies 

generalistas e especialistas em um mosaico agroflorestal no sul da Bahia 

 

11 - Análise da persistência de espécies em paisagens fragmentadas da Mata Atlântica através de uma abordagem 

espacialmente explícita 

 

12 - Padrões e tendências espaços-temporais na estrutura de uma paisagem antropizada no norte do Pantanal 

 

13 - Modelagem dos impactos a longo prazo do corte seletivo de árvores sobre a diversidade genética e estrutura 

demográfica de quatro espécies arbóreas tropicais na Floresta Amazônica 



 

14 - Biodiversidade do solo em sistemas de uso da terra na Amazônia Central 

 

15 - Efeitos da extração de madeira de baixo impacto sobre assembleias de peixes na Amazônia Central 

 

16 - Uso do solo, integridade de hábitat e agrupamentos de insetos aquáticos em igarapés na Amazônia Central 

 

17 - Quantificando o valor da biodiversidade de florestas tropicais primárias, secundárias e de reflorestamento 

 

18 - Perspectivas para a conservação da biodiversidade de florestas tropicais em um mundo antropizado 

 

19 - Conservação da biodiversidade em paisagens florestais antropizadas na Amazônia 

 

20 - Uso de indicadores de desmatamento e dinâmica do uso da terra na definição de estratégias de conservação: um 

estudo de caso em Rondônia 

 

21 - Estratégias para aumentar a eficiência e reduzir custos das áreas prioritárias para a Amazônia 

 

22 - Áreas de endemismo, corredores da biodiversidade e a conservação da Amazônia 

 

23 - Sobre o uso do termo fragmentação 

 

24 - Degeneração da assembléia de árvores em uma paisagem da Mata Atlântica severamente fragmentadada: 

Implicações para a conservação 

 

25 - Paisagens antropizadas e invasão por plantas tóxicas 

 

26 - Restauração ecológica como estratégia de resgate e conservação da biodiversidade em paisagens antrópicas 

tropicais 


