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RESUMO 
 
 
Diversos trabalhos foram realizados recentemente para compreender de que         

forma as alterações na paisagem estão prejudicando os processos ecológicos e           

como isso pode ser utilizado para recuperar áreas degradas. Na Mata Atlântica            

está concentrado grande esforço de conservação pois este bioma beneficia 80%           

da população brasileira. Entre os benefícios estão a produção de matéria-prima, a            

redução da erosão costeira, a manutenção da biodiversidade e a estocagem de            

carbono, todos esses serviços são fornecidos pela restinga. As formações          

vegetacionais de restinga, ecossistemas associados a Mata Atlântica, apresentam         

grande fragilidade pois são historicamente agredidas pela população costeira com          

o fogo, ocupação desordenada, a fragmentação e sofrem ainda com influência           

constante da salinidade. Nesse cenário ameaçado existem populações de         

Dalbergia ecastaphyllum, uma leguminosa utilizada como matéria-prima para a         

produção de própolis vermelho. Essa espécie possui ocorrência no litoral nordeste           

brasileiro e está fortemente associada a ecossistemas costeiros e salinos. Embora           

esse ecossistema seja muito importante, pouco esforço tem sido realizado com o            

propósito de avaliar a influência de modificações na paisagem (por fogo e            

fragmentação) sobre a biodiversidade da vegetação, além de avaliar aspectos          

essenciais para o estabelecimento de comunidades de restinga como a          

composição de micorrizas e BFN. Esse projeto tem como objetivo discutir a            

influência de fatores naturais e antrópicos na resistência de D. ecastaphyllum para            

a conservação de restingas e dos organismos que vivem associados. 

 

Palavras-chave: Fragmentação, Ecologia da Paisagem, D. ecastaphyllum,       

Ecologia do Fogo, Restinga, Mata Atlântica, Micorrizas, BFN, Própolis Vermelho. 

 
 
 
 



 
 
 
 
INTRODUÇÃO  
 
Os serviços ambientais fornecidos pela Mata Atlântica variam desde a estocagem           

de carbono, ciclagem de nutrientes, influencia no ciclo hidrológico, controle          

climático e dispersão de frutos e sementes. Além de prestar serviços aos 145             

milhões de brasileiros que vivem em sua área de influência, a Mata Atlântica             

também oferece refúgio à vida selvagem. Estima-se que existam cerca de 20 mil             

espécies de plantas, aproximadamente 850 espécies de aves, 370 de anfíbios,           

200 de répteis, 270 de mamíferos e 350 de peixes (Parron et al 2015). 

A Mata Atlântica abrigou a maior parte da população na ocupação do território             

brasileiro desde a chegada dos portugueses. Além de abrigar as maiores regiões            

metropolitanas do país, o bioma responde por 80% do PIB nacional. Diversos            

ciclos agrícolas marcaram a vegetação, através da abertura de grandes áreas           

para plantio (principalmente cana-de-açúcar e café) e pecuária (CSR/IBAMA         

2009). 

Pesquisas recentes mostraram que menos de 10% das florestas preservadas          

estão em reservas naturais. Além disso, mais de 80% da floresta remanescente            

encontra-se em fragmentos inferiores a 50 hectares (Ribeiro et al 2009). Num            

cenário altamente fragmentado como as florestas ombrófilas densas do sul da           

Bahia há um grande potencial para recuperação ambiental de áreas degradadas,           

determinadas regiões fragmentadas poderiam ser e conectadas com a         

implementação de modelos de reflorestamento (Almeida et al 2006). 

As consequências genéticas da fragmentação de habitats em espécies vegetais          

têm sido avaliadas em diversos estudos recentes (Bittencourt, Sebbenn 2008;          

Tarazi, Mantovani, Reis 2010; Young et al 1996). Os resultados indicam que o             

processo de fragmentação promove uma redução imediata no número de alelos,           



associada a uma redução no tamanho populacional. Dessa forma, a falta de            

conectividade entre fragmentos favorece a fixação de alelos e, consequentemente,          

poderá colaborar para a diminuição da diversidade genética em espécies arbóreas           

(Bizoux et al 2009). 

As ameaças causadas pela ação humana atualmente se diversificaram. Agora, o           

bioma está sujeito a efeitos que atuam sobre ele de forma direta e indireta.              

Aqueles que agem diretamente sobre sua composição e continuidade são a           

extração de madeira, construção de cidades e moradias, estabelecimento de          

áreas agrícolas, poluição resultante do processo de industrialização e a          

construção de rodovias. De forma indireta o bioma é afetado pela pesca predatória             

em seus corpos d’água, turismo desordenado, comércio ilegal de plantas e           

animais e exportação ilegal de material genético. 

Diante de tantas ameaças à Mata Atlântica, exige-se um esforço diferenciado por            

parte da comunidade científica para compreender os diferentes aspectos desse          

bioma. Determinou-se que a identidade florística e fitossociológica atribuída às          

formações vegetacionais de restinga é muito confundida com a de florestas mais            

desenvolvidas e estabelecidas em solo com baixa drenagem (Menezes-Silva,         

1990, 1998). Os autores que pesquisaram esta formação indicam essas áreas           

como ecótonos entre restinga e floresta ombrófila. Veloso et al 1991 classificou            

essas áreas como “Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas”. 

Os serviços ecológicos fornecidos pela restinga são amplamente conhecidos na          

literatura atual. Entre os serviços essenciais para a formação de uma comunidade            

biológica diversa podemos destacar o abrigo para populações provenientes de          

florestas ombrófilas (através de ecótipos adaptados às condições locais), a          

estabilização do solo na linha costeira e a manutenção de recursos hídricos – um              

fator essencial para a existência de biodiversidade em área expostas a condições            

ambientais extremas (Dorneles & Weatcher 2004, Scherer et al 2005). Fernandes           

e Queiroz 2015 afirmam que restingas do litoral sul da Bahia são influenciadas             



pela proximidade com a floresta ombrófila densa e mista – Mata Atlântica. A             

relação entre esses ecossistemas tornou-se tão íntima que trechos da floresta           

puderam aproximar-se das zonas costeiras com solo inconsolidado, de baixa          

drenagem e extremamente salino. 

A elevada taxa de colonização micorrízica observada em alguns estudos          

realizados em áreas de dunas costeiras revela que plantas presentes nestes           

locais são muito dependentes destes organismos para o estabelecimento de          

populações. Segundo Dias (1996), a capacidade de adaptação, crescimento         

rápido, em conjunto com a alta taxa de deposição de matéria orgânica no solo e a                

fixação de nitrogênio (podendo chegar a 500 kg/ha/ano) torna as espécies           

portadoras de micorrizas ou BFN (bactérias fixadoras de nitrogênio) uma          

alternativa viável para técnicas de reflorestamento.  

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub (Figura 1) é uma espécie vulgarmente          

conhecida como bugi, rabo-de-bugio, rabo-de-macaco, marmelo-de-mangue,      

marmelo, marmeleiro-da-praia ou moeda-de-videira (Francis 2004; Carvalho 1997;        

Canei 2017). O gênero Dalbergia pertence à família Fabaceae e é nativo de             

regiões tropicais da América, África e Ásia. Nele são reunidas 300 espécies, das             

quais 39 são de ocorrência naturalmente brasileira (Carvalho 1997). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Dalbergia ecastaphyllum, folhas e frutos (na esquerda) e inflorescência (na direita). 



Na Bahia o gênero é representado por 10 espécies das quais se destaca a D.               

ecastaphyllum. Sua ocorrência é associada a áreas costeiras, incluindo todo o           

litoral baiano, onde suas raízes e galhos desempenham importante papel na           

fixação do sedimento arenoso (Mata 2015). Além de desempenhar função          

ecológica como fixadora de nitrogênio essa espécie é matéria prima para a            

produção de própolis vermelho (figura 2) (Daugsch et al 2006, Bueno-Silva 2017). 

D. ecastaphyllum é fonte de flavonoides como a liquiritigenina e isoliquiritigenina           

que inibem a ação da enzima xantina oxidase. Esse processo metabólico é            

utilizado no tratamento contra a hepatite e tumores cerebrais. Além de reduzir a             

ação enzimática, a presença da isoliquiritigenina previne contra o surgimento de           

células tumorais na próstata. Por fim o própolis vermelho influencia a atividade            

microbiana apresentada naturalmente pelo própolis, a recente detecção da função          

antimicótica contra a Candida sp aumentou sua importância econômica (Das          

Neves 2016 e Daugsch et al 2006). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2. Exsudato avermelhado (na esquerda) produzido pela D. ecastaphyllum que é utilizado pelas              
abelhas para produção de própolis vermelho (na direita). 

 



Apesar da complexidade biológica e importância ecológica da restinga, intensas          

utilizações do fogo ameaçam sua biodiversidade. Num cenário de devastação          

como o litoral brasileiro, surge a necessidade de compreender como fatores           

ambientais (naturais e antrópicos) alteram os processos ecológicos para         

fundamentar a criação de modelos de recuperação de áreas impactadas. É           

preciso analisar as principais influências à biodiversidade desse ecossistema         

dinâmico para compreender de que forma ele e a vegetação de floresta estão             

relacionados. 

Qual será o impacto da redução do aporte de pólen e sementes de fragmentos              

florestais próximos? Qual será o impacto da fragmentação desses ambientes já           

naturalmente estressados? Quais danos causados pelo histórico de ocupação         

humana causam maior impacto à biodiversidade? A redução na capacidade de           

drenagem de água de uma floresta influencia na restinga ao redor? 

 
 
OBJETIVOS  
 
 
Este projeto foi desenvolvido com o objetivo de compreender os efeitos da            

fragmentação de manchas de restinga e como essas alterações influenciam nos           

processos ecológicos, genéticos e evolutivos de populações naturais. Através da          

avaliação de diferentes variáveis em escala de paisagem, poderá ser verificado o            

grau de influência que as diferentes matrizes exercem sobre as populações de D.             

ecastaphyllum. Além disso poderá ser investigada a biodiversidade de fungos          

micorrízicos arbustivos e BFN frente a diferentes graus de influência antrópica,           

bem como a capacidade desse ecossistema de conservar a biodiversidade diante           

das ameaças como o fogo, a fragmentação e a exposição à salinidade. 

 

 



JUSTIFICATIVA 
 
 
Considera-se que uma das melhores ferramentas para a elaboração de um           

planejamento estratégico para combater os efeitos da mudança do clima é a            

elaboração de estudos que envolvam análises de risco, vulnerabilidades e          

impactos associados a cenários atuais e futuros. Neste sentido, as regiões           

costeiras com previsibilidade de equilíbrio terão a possibilidade de transformar          

seus ambientes costeiros que cumprem a função de proteção natural (dunas,           

restingas, manguezais, recifes de coral) em ativos econômicos, sociais e          

ambientais dentro de algum tipo de mecanismo de valoração e pagamento a ser             

trabalhado entre os três níveis de governo (federal, estadual e municipal). 

As restingas estão sendo analisadas por um grande grupo de pesquisa e esse             

esforço conjunto se justifica pelo fato de que a biodiversidade tropical está sendo             

ameaçada principalmente pela perda de florestas. (Araújo e Peixoto 1977; Cirne &            

Scarano 1996, 2001; Cirne et al. 2003; Sá 1996, 2002; Gonçalves & Sá 1998;              

Araujo et al 1997; Carvalho e Oliveira-Filho 1993; Miranda et al 1997; Carvalhaes             

e Mantovani 1998). Com a redução da biodiversidade que ocorre como           

consequência da redução da quantidade de habitat as populações entrarão em           

declínio e, em casos mais extremos, as espécies serão levadas à extinção local             

(Brooks et al 2002; Fahrig 2002, 2003).  

As características florísticas e estruturais apontadas para essas vegetações em          

diferentes locais do litoral brasileiro são similares. No entanto, alguns aspectos do            

conhecimento sobre a ecologia desse ecossistema permanecem obscuros,        

faltando uma análise em escala de paisagem de forma conjunta e mais detalhada             

das principais influências que atuam sobre essas comunidades. 

 
 
 
 
 
 



METODOLOGIA 
 
 
Área de Estudo 

Nesse experimento natural pretende-se realizar um levantamento de áreas de          

restinga no sul da Bahia através da análise de imagens de satélite. A classificação              

supervisionada utilizando o algoritmo MaxVer (Máxima Verossimilhança) é capaz         

de identificar formações vegetacionais de restinga no sul da Bahia e norte do             

Espírito Santo (Brito 2013). O uso dos índices MIRBI (Mid-Infrared Burn Index) e o              

NBR2 (variação de Normalized Burn Ratio) foram considerados em pesquisas          

recentes os mais adequados para diferenciar queimadas em diferentes localidades          

(Pereira et al 2016). As informações levantadas servirão para identificar locais de            

coleta para realização de levantamento fitossociológico. Através do        

estabelecimento de áreas mais e menos afetadas por ações antrópicas (fogo e            

fragmentação) serão amostrados indivíduos de D. ecastaphyllum. 

Inflamabilidade 

Uma estimativa da inflamabilidade da planta pode ser obtida a partir da medição             

de diversas características que são conhecidas por influenciar a inflamabilidade,          

como o conteúdo hídrico do tronco e dos galhos, arquitetura da copa, taxa volume              

superfície, folhas secas e óleos voláteis, ceras e resinas (Mutch 1970; Rothermel            

1972; Bond e Midgley 1995; Bond e Van Wilgen 1996; Schwilk e Ackerly 2001; Gill               

e Zylstra 2005; Paula 2009 e Pausas 2012). 

Para medir a inflamabilidade de tecidos vegetais é utilizado um dispositivo como            

mostrado na figura 3 (Jaureguiberry et al 2011).  

 

 

 



 

Figura 3. Dispositivo utilizado para medir a inflamabilidade de tecidos vegetais. Os componentes             

desse dispositivo são: (a) grelha, (b) termômetro da grelha, (c) calibrador de temperatura, (d) válvula               

de segurança, (e) conexão com cilindro de gás, (f) pernas removíveis, (g) válvula do maçarico, (h)                

maçarico, (i) queimadores, (j) orifícios de ventilação, (k) barril, (l) proteção contra o vento removível e                

(m) cilindro de gás 

 

Salinidade 

Em locais como a linha costeira e áreas próximas ao oceano, as únicas espécies              

que conseguem sobreviver apesar das influências externas são aquelas que          

possuem pelo menos adaptações para tolerar ambientes com altas concentrações          

de sal. A tolerância das plantas à salinidade pode ser avaliada de três formas,              

identificação da absorção seletiva de cátions pela raiz da planta, detecção de            

glândulas excretoras de sal ou compartimentalização do sal (Flowers et al 1977).            

Em função da aplicabilidade de procedimento de laboratório foram selecionadas          

apenas as técnicas de identificação de glândulas secretoras de sal e o teste de              

compartimentalização do sal. 



A compartimentalização do sal é indicada pela suculência evidente das folhas ou            

por galhos fotossintetizantes. A propriedade da suculência das folhas é indicadora           

de um alto Conteúdo Hídrico Foliar (LWC) e espessura da folha (Lth) e pode ser               

calculada como o produto desses parâmetros (Suculência (mm) = Lth X LWC).            

Valores > 800 – 1000 mm indicam suculência significativa (Ashraf e Harris 2004). 

As plantas suculentas que são resistentes à salinidade podem ser confundidas           

com aquelas que apresentam o Metabolismo Ácido das Crassuláceas (CAM) para           

reduzir a fotorrespiração e por isso são naturalmente suculentas. A concentração           

de NaCl em folhas de plantas resistentes à salinidade é o principal fator que as               

diferencia das CAM, essa propriedade pode ser aferida através de testes de            

condutividade elétrica realizados em soluções feitas a partir de folhas suculentas.           

Como a salinidade no solo influencia variações metabólicas, é importante que em            

conjunto com as análises de condutividade elétrica sejam realizadas análises de           

salinidade no solo (Flower e Colmer 2008). 

Serão coletadas folhas e amostras de solo da fina camada de raízes de cinco              

plantas em cada sítio amostral. As concentrações de Na+ e Cl- podem ser             

facilmente aferidas através de verificação padrão em laboratório. Os métodos mais           

populares são espectrometria por emissão atômica (EAS), também chamado de          

espectrometria por absorção atômica (AAS) (Bosco et al 2009). 

Massa Fracionada da Raíz 

A verificação em campo das atividades de queima relacionadas com diferentes           

manchas de restinga será realizada a partir da biomassa da raiz. A partir de              

amostras de solo coletadas em cada sítio amostral poderá ser realizada uma            

avaliação da quantidade de raízes coletadas, dos fungos micorrízicos e BFN           

associados a esses tecidos. Espera-se que locais que já passaram por diversos            

eventos de queimada apresentem maior quantidade de massa fracionada de          

raízes e menor biodiversidade de micorrizas e BFN que outros locais menos            



impactados. (Evans 1972; Grime e Hunt 1975; Aerts 1995; Elberse e Berendse            

1993; Veneklaas e Poorter 1998; Poorter 2012). 

Genética Populacional 

Estudos anteriores realizaram a avaliação de transferabilidade de marcadores         

moleculares entre espécies de um mesmo táxon. Numa revisão de 64 notas            

publicadas na Molecular ecology, onde, em cada trabalho, pelo menos 10           

marcadores moleculares foram transferidos para 5 taxa alvo foi desenvolvida uma           

porcentagem de marcadores amplificados e entre eles uma porcentagem de          

marcadores polimórficos. Os trabalhos avaliados foram divididos de acordo com a           

natureza das espécies envolvidas. Entre os aspectos levados em consideração          

destacam-se o sistema reprodutor, a distribuição geográfica e o grupo taxonomico.           

Espécies de clima tropical apresentaram um valor de 59%, para dicotiledônias           

71%, monocotiledônias 58% e espécies de sistema de reprodução cruzada 59%           

(Barbara 2007). 

Bancos de dados genéticos desenvolvidos previamente para Dalbergia nigra e          

Dalbergia monticola, foram transpostos para outras espécies do gênero Dalbergia,          

todas de ocorrência brasileira. Buzatti et al 2016 avaliou a transferibilidade de 18             

marcadores microssatélites para seis espécies: D. decipularis, D. ecastaphyllum,         

D. elegans, D. frutescens, D. miscolobium e D. sissoo. Foi encontrada uma taxa             

61% de transferibilidade entre os marcadores SSR desenvolvidos para D. nigra e            

D. monticola e os testes realizados com D. ecastaphyllum, um valor que é             

considerado comum para espécies de dicotiledôneas do mesmo gênero (Barbara          

2007). 

O estabelecimento do número de populações e sua localização será realizado           

utilizados dados de geoprocessamento onde as bacias hidrográficas poderão ser          

definidas utilizando modelos digitais de elevação realizados no software QGis. 



Considerando que a disponibilidade de água é um fator chave para o            

desenvolvimento de vegetação em ambientes áridos e ocorrência da espécie, o           

trabalho de campo envolverá a busca ativa por indivíduos de D. ecastaphyllum em             

bacias hidrográficas próximas ao litoral (que sofram maior influência da salinidade)           

e a locais habitados (com eventos de queimada recentes), bem como áreas de             

restinga conservada onde essas perturbações não ocorrem há, pelo menos, uma           

geração de indivíduos. 

Um total de 15 populações em cada tipo de ambiente (próximo e distante de áreas               

habitadas onde o fogo pode ter influenciado as populações), distribuídas num           

gradiente de salinidade serão aleatoriamente selecionadas. Em cada população         

serão coletados pelo menos 20 indivíduos que estejam dentro da área de            

influência da bacia hidrográfica (Buzatti 2016). Para identificar esses locais de           

coleta será utilizado um mapa de kernel onde a bacia hidrográfica indicará a             

origem da zona de influência. Todos os 11 marcadores microssatélites transferidos           

com sucesso de D. nigra e D. monticola serão utilizados para essa investigação. 

A extração de 2 mg de DNA das folhas será realizada utilizando o protocolo de               

Doyle & Doyle (1990). As reações de polimerase em cadeia (PCR) serão            

realizadas num volume total de 13 µl. As condições da reação serão: 10-20 ng de               

DNA, buffer da PCR como especificado em Buzatti 2016 de acordo com cada loco,              

concentração do primer de 0,05 µM. A temperatura de anelamento entre 45 e 65              

°C bem como o buffer TE (Phoneutria) apresentaram resultados eficiente para           

todos os loci testados por Buzatti 2016 e poderão ser reutilizados para essa             

investigação. 

Análise de dados 

As hipóteses serão testadas através da utilização de ferramentas estatísticas para           

explicar os resultados encontrados nas análises biológicas. Quando há diversas          

variáveis e não se sabe ao certo qual ou quais estão mais associadas ao              

fenômeno observado deve-se utilizar a Análise dos Componentes Principais. A          



ACP tem por objetivo descrever os dados contidos num quadro de indivíduos e             

variáveis: p variáveis são mediadas com n indivíduos. Essa análise possibilita a            

identificação das medidas responsáveis pelas maiores variações entre os         

resultados, sem perdas significativas de informação. Inicialmente o objetivo da          

ACP foi o de encontrar linhas e planos que melhor se ajustassem a um conjunto               

de pontos em um espaço n-dimensional (Pearson 1901). Neste trabalho serão           

avaliadas diferentes populações de D. ecastaphyllum de acordo com a diversidade           

genética, diversidade de micorrizas, diversidade de BFN, resistência ao fogo          

(através do conteúdo hídrico do tronco e dos galhos, taxa volume superfície e             

folhas secas) e resistência à salinidade (suculência, condutividade elétrica da          

solução feita a partir da folha e análise de salinidade no solo). Cada um desses               

parâmetros será aferido por diferentes cálculos já discutidos no corpo deste texto. 

 

Os dados de diversidade genética das populações (riqueza alélica,         

heterozigozidades médias observadas e esperadas e índice de fixação) poderão          

obtidos com o software GenAlEx (Peakall e Smouse 2006). Para verificar a            

significância dos índices de fixação será realizado o procedimento de permutações           

sobre os locos para cada população ao nível de significância de 5% de             

probabilidade, utilizando o método de jacknifing. O número efetivo populacional é           

uma medida genética com o poder de explicar os padrões de variação genética             

numa população ao longo do tempo (Charlesworth et al 2003). Para avaliar essa             

métrica genética em cada uma das populações amostradas será utilizado o           

software NeEstimator v2.0 (Do et al 2013) através do método de desequilíbrio de             

ligação, uma vez que este é o método com maior poder de precisão para dados               

genotípicos obtidos a partir de marcadores moleculares polimórficos como os          

microssatélites (Waples e Do 2010). 
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO Meses (ANO 1) 

Atividade  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Geoprocessamento e revisão de literatura X X X X X X X X X X X X 

Verificação dos dados mapeados   X X         

Coletas preliminares    X X X       

Análise de dados    X X X X X     

Execução do projeto-piloto       X X X X X X 

             

             

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO Meses (ANO 2) 

Atividade  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Coleta de material biológico (Folha e      

raízes) 

X X X X         

Análise de dados ecológicos       X X X X X X 

Redação científica X X X X X X X X X X X X 

Intercâmbio Acadêmico Globalink     X X X X X X X X 

             

             

             

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO Meses (ANO 3) 

Atividade  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Extração de DNA X X X X X X       

Análises populacionais       X X X X X X 

Redação científica X X X X X X X X X X X X 

             

             

             

             

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO Meses (ANO 4) 

Atividade  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



Análise de dados genéticos X X X X X X       

Redação científica X X X X X X X X X X X X 

Redação da tese       X X X X X X 

             

             

             

             

 
 
 
 
FINANCIAMENTOS 
 
Sendo esta pesquisa um experimento natural que pretende avaliar a influência da            

matriz na escala da paisagem em ecossistemas de restinga, pretende-se buscar           

recursos junto a entidades de fomento a pesquisa científica (como CNPQ e            

CAPES). Pretende-se enquadrar o presente projeto no Plano de Estudos de           

Longa Duração (PELD) da REBIO de Una uma vez que em seu escopo está a               

conservação de um ecossistema fortemente associado à vegetação de floresta          

ombrófila e da linha costeira. 

Adicionalmente espera-se encontrar segurança financeira para a execução desta         

investigação através da captação de recursos desde seu início (no primeiro           

semestre de 2019). A fonte desse recurso é a Companhia das Docas do Estado              

da Bahia (CODEBA) uma vez que esta instituição foi incumbida pela Licença de             

Operação número 1437/2018 (LO 1437/2018) emitida pelo IBAMA no dia 13 de            

abril de 2018 de executar uma série de programas ambientais, dentre os quais se              

encontram: Programa de Gestão e Monitoramento de Linha de Costa, Programa           

de Gestão Ambiental, Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas,          

Sedimentos e Monitoramento da Biota Aquática; Programa de Recuperação de          

Áreas Degradadas. 

A Mitacs é uma organização sem fins lucrativos que cria e fornece programas de              

pesquisa e treinamento no Canadá por 18 anos. Trabalhando com 60           



universidades, milhares de empresas e governos federais e provinciais, são          

construídas parcerias que apoiam a inovação industrial, social e científica. A           

Universidade Estadual de Santa Cruz é uma das parceiras do programa de            

intercâmbio Globalink oferecido pela Mitacs. Além de acrescentar maior         

capacitação por parte do executor, a troca de conhecimentos com pesquisadores           

de outros países fará grande diferença no resultado final aqui proposto. 

Como determinadas atividades elaboradas no curso desse projeto de pesquisa          

poderão demandar tempo e esforço, espera-se captar recursos suficientes para a           

contratação de pelo menos um técnico em laboratório de marcadores moleculares           

para a execução de extração e amplificação de material genético a partir do tecido              

foliar. 
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