
DESCRIÇÃO GERAL DA CHAMADA 

 

Serão selecionados quatro (4) candidatos de doutorado para desenvolver projetos de 

pesquisa aprovados na chamada Nº 01/2019 - APOIO À FORMAÇÃO DE DOUTORES EM 

ÁREAS ESTRATÉGICAS. Seguindo normas desta chamada, os candidatosselecionados 

receberão bolsas de doutorado do CNPq de até 48 meses, para desenvolver os projetos 

detalhados abaixo. Conforme descrito no item 8.5 da chamada Nº 01/2019, os candidatos 

selecionados deverão passar um período de até 12 meses em laboratórios parceiros, que no 

caso desta proposta incluem grupos de pesquisa de excelência localizados na Universidade 

Federal da Bahia (UFBa) ou na Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" da 

Universidade de São Paulo (ESALQ/USP). Estas pesquisas serão coordenadas pelo equipe 

ligada ao Laboratório de Ecologia Aplicada à Conservação, localizado na Universidade 

Estadual de Santa Cruz. 

 

PROJETOS E PERFIS DOS CANDIDATOS 

Perfil geral 

Para cada projeto espera-se que o candidato após o ingresso: 

 adeque o escopo e a metodologia da proposta; 

 submeta a proposta a agências de fomento (nacionais e internacionais) até 4 meses 

após o seu ingresso no curso; 

 tenha capacidade e disposição de trabalhar em equipe, incluindo grupos 

multidisciplinares; 

 disposição para cursar disciplinas e cursos específicos na área de sócio-economia 

que auxiliem na compreensão de aspectos da bioeconomia 

 

Projetos de pesquisa 

 

Projeto 1. Diversidade de árvores, carbono e manejo: impacto na conservação e 

produtividade 

A maior parcela do estoque de carbono nas florestas do sul da Bahia está nas agroflorestaa 

de cacau (Theobromacacao), concentrado principalmente nas árvores de grande porte (>30 

cm dap). Embora existam espécies exóticas sombreando o cacau, a maior parte das árvores 

sombreadoras é nativa, sendo algumas consideradas raras e ameaçadas. Apesar da 

associação entre a densidade local de árvores grandes e o estoque de carbono, ainda não 

está clara qual é a relação entre estes parâmetros e a diversidade de espécies arbóreas. 

Com o crescente processo de intensificação do manejo do cacau nas fazendas da região – 

redução de sombreamento através da redução de árvores sombreadoras – espera-se um 

aumento da produtividade, embora estudos mostrem que esta relação não é linear, 

sugerindo a possibilidade de encontramos bons níveis de produtividade com valores 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=8622&filtro=encerradas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-1296-6209
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=8622&filtro=encerradas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-1296-6209
https://www.esalq.usp.br/
https://www.appliedecologylab.org/
http://www.uesc.br/
http://www.uesc.br/
http://www.uesc.br/


intermediários de sombreamento e carbono. Neste projeto pretendemos selecionar 80 

fazendas de cacau e 1. inventariar a assembleia de árvores, 2. estimar o estoque de carbono, 

3. avaliar os níveis de produtividade e 4. identificar sinergias e oportunidades nas quais é 

possível obter a melhor relação entre produtividade local e conservação de espécies e 

carbono. 

Perfil do candidato: 1. ter iniciativa, autonomia e motivação para pesquisa, 2. 

possuirhabilitação e experiência na condução de veículo, 3. disposição para trabalhar em 

equipe e 4. realizar trabalhos de campo.  

Orientador, e-mail e CV: Dra. Deborah Faria / deborahuesc@gmail.com / 

http://lattes.cnpq.br/5110821848999124 

 

Projeto 2: Diversidade de artrópodes e herbivoria no cacau: manejo local e o contexto de 

paisagem. 

  

A simplificação estrutural resultante do manejo intensificado das agroflorestas de cacau no 

sul da Bahia tem implicações severas para a biodiversidade. No entanto, pouco é conhecido 

sobre o impacto desta simplificação – dada predominantemente pela redução e árvores 

sombreadoras – na comunidade de artrópodes e, principalmente nos serviços ambientais 

que eles executam. Devido à grande diversidade trófica, os artrópodes são mediadores de 

vários processos ecológicos, especialmente em sistemas agrícolas. No caso da lavoura 

cacaueira, parte dos artrópodes são responsáveis pela polinização do cultivar, ao mesmo 

tempo que espécies herbívoras podem reduzir a produção. Por exemplo, estudos 

anteriores mostraram que aves, morcegos e aranhas podem ter um papel importante como 

controladores desses herbívoros. Além disso, artrópodes predadores parecem ser 

especialmente sensíveis às mudanças locais, principalmente n a estrutura das florestas. É 

esperado que variações no nível de sombreamento afetem a assembleia de artrópodes, e 

com isso a capacidade desse grupo de controlar herbívoros. Ainda, os padrões locais de 

diversidade nas agroflorestas podem ser influenciados pela estrutura da paisagem. Por 

exemplo, estudos mostram que plantações de cacau inseridas em paisagens com maior 

proporção de remanescente florestais tendem a reter um maior número de espécies de 

aves e morcegos, mas não sabemos como isso afeta a assembleia de artrópodes ou 

processos ecológicos mediados por este grupo. Assim, este estudo pretende aprofundar o 

conhecimento sobre a relação do nível de sombreamento no controle de 

herbívoros,herbivorado cacau e influência da paisagem nestes padrões através da avalição 

da: 1. análise da diversidade (riqueza, abundância e biomassa) em diferentes níveis tróficos 

de artrópodes, 2. pressão de predação através da coleta de dados in situ e da condução de 

experimentos, 3. estimativa dos níveis de herbivoria do cacaueiro sob diferentes regimes de 

sombreamento e da 4. Influencia do contexto de paisagem - descrita por métricas de 

composição e configuração – nestes padrões.  

 

Perfil do candidato: 1. ter iniciativa, autonomia e motivação para pesquisa, 2. 

possuirhabilitação e experiência na condução de veículo, 3. disposição para trabalhar em 

equipe e 4. realizar trabalhos de campo.  

mailto:deborahuesc@gmail.com


Orientador, e-mail e CV: Dra. Deborah Faria / deborahuesc@gmail.com / 

www.lattes.cnpq.br/5110821848999124 

 

Projeto 3. Uso de parâmetros genéticos para subsidiar a restauração florestal 

A modificação antrópica nos ecossistemas tem criado um cenário ambiental perturbado, 

onde os serviços ecossistêmicos são impactados negativamente. Várias ações para conter e 

mitigar esses impactos no meio ambiente levam a um cenário em que a restauração 

florestal desempenha um papel essencial. No entanto, a eficácia da restauração em 

recompor um ecossistema funcional não é totalmente abordada. Logo, o avanço do 

conhecimento da restauração florestal para parâmetros genéticos é essencial para traçar 

estratégias viáveis e abordar a restauração com sucesso. Assim, este projeto visa 

compreender: (i) a constituição genética dos fragmentos conservados que circundam as 

áreas de regeneração natural; (ii) a influência da distância dessas áreas nativas nos 

parâmetros genéticos das áreas de restauração passiva; (iii) a diferença entre restauração 

ativa, restauração passiva e remanescentes florestais em termos de seu conjunto genético 

e estrutura espacial. Compararemos parâmetros genéticos de remanescentes nativos da 

Mata Atlântica com áreas de restauração florestal, utilizando como espécies modelos: o 

jequitibá-rosa e o vinhático. Trabalharemos com DNA nuclear de plantas jovens, amostradas 

em campo, que será amplificado por marcadores microssatélites. Parâmetros genéticos 

como riqueza alélica, número de alelos privados, número efetivo de alelos, 

heterozigosidade observada e esperada e índice de fixação serão estimados. Estimaremos 

também o coeficiente médio de coancestria entre indivíduos e avaliaremos a estrutura 

genética espacial das populações. Em geral, nossos resultados serão úteis para decisões de 

gerenciamento do uso da terra e fornecerão conhecimento para definir parâmetros 

genéticos ideais no ecossistema restaurado, também para subsidiar a definição de regiões-

chave, por parâmetros genéticos, visando restabelecer a conectividade entre 

remanescentes florestais. 

Perfil do candidato: 1. ter conhecimentos básicos de genética de população (preferência 

com mestrado na área), 2. ter iniciativa, autonomia e motivação para pesquisa, 3. possuir 

habilitação e experiência na condução de veículo, 4. disposição para trabalhar em equipe, 5. 

realizar trabalhos de campo e 6. realizar trabalhos de bancada em laboratório 

(genotipagens + análise de dados) 

Orientador, email e CV: Dra. Fernanda Amato Gaiotto / gaiotto@uesc.br / 

http://lattes.cnpq.br/7194205256185786 

 

Projeto 4. Valoração de serviços ecossistêmicos de projetos de recuperação em Mata 

Atlântica na Bahia. 

A proposta tem como objetivo subsidiar politicas publicas realizando a valoração de 

serviços ecossistêmicos providos por áreas restauradas na Mata Atlântica. Nossa ideia 

consiste em 1. mapear a extensão de áreas de preservação permanente (APPs) de margens 

e rios das áreas de Mata Atlântica do Sul da Bahia (faixas de 30m de largura para rios e 50m 

mailto:deborahuesc@gmail.com
mailto:gaiotto@uesc.br


para nascentes), identificando o tipo de uso do solo; 2. usando diferentes cenários,  mapear 

os valores para o provimento de serviços ecossistêmicos de contenção de erosão, retenção 

de sedimentos para o leito do rio, armazenamento de carbono e aumento de conectividade 

para a biota, tanto das atuais áreas cobertas com florestas ou projetos de restauração 

como das áreas agrícolas abandonadas. A partir deste cálculo, pretendemos 4. estimar 

também os valores de sedimentos depositados em rios e os eventuais custos resultantes 

dos processos de erosão de margens causados pelas áreas de produção agrícola nas 

margens dos rios. Por fim, a partir das análises em diferentes cenários de custos de 

oportunidade, custos de restauração ativa ou regeneração espontânea e ganhos a partir 

dos serviços ecossistêmicos considerados, pretendemos 5. calcular quais os custos efetivos 

da restauração de APPs elencando as áreas por ordem de relação entre custos e benefícios. 

Perfil do candidato: 1. ter iniciativa, autonomia e motivação para pesquisa, 2. 

possuirhabilitação e experiência na condução de veículo, 3. disposição para trabalhar em 

equipe e 4. realizar trabalhos de campo.  

Orientador, emaile CV: Dr. Eduardo Mariano Neto / 

marianon@gmail.br,/http://lattes.cnpq.br/8063056764614828 

mailto:marianon@gmail.br,/

