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nipulação dde ácidos nucléicos
n
in
n
vitro. Estra
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cais. Quan
ntificação de
d biomas
ssa e seqquestro de
e carbono..
Aquecimen
nto global.
EDUCAÇÃ
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produtiva da
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ndedor; adm
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as áreas naturais
n
(SN
NUC). Situa
ação atual das unida
ades de coonservação no Brasil..
manejo da
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