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Ementa: Conceitos e princípios básicos da biologia da conservação. Aspectos éticos e 
políticos da conservação da biodiversidade. Principais ameaças à biodiversidade. 
Conseqüências biológicas da fragmentação de ecossistemas. O conceito de viabilidade 
de habitats e de populações. Conceito e aplicações da teoria de metapopulação. Fauna e 
flora ameaçadas de extinção. Conservação “in situ” e “ex situ”. O papel das unidades de 
conservação. Noções de manejo de fauna silvestre. Convenção da Diversidade 
Biológica. O estudo do comportamento animal e a conservação das espécies. 

 

Objetivos específicos: O aluno deverá ao final do curso tomar decisões sobre assuntos 

ligados à conservação. Responder a questões específicas, desta área, aplicáveis a 

situações reais. Conhecer e ser capaz de criar estratégias para proteger espécies raras, 

conceber reservas naturais e iniciar programas de reprodução para manter a variação 

genética de pequenas populações. Harmonizar as preocupações conservacionistas com 

as necessidades da população e governo locais. Orientar a tomada de decisões políticas 

com base nos princípios fundamentais de Biologia. 
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Conteúdo Programático  

 

- Biologia da Conservação e Diversidade Biológica: O que é Biologia da Conservação? O que é 
Biodiversidade? Métodos Interdisciplinares de Conservação – um estudo de caso. A 
distribuição da biodiversidade. Convenção sobre a diversidade Biológica. 

- Ameaças à Diversidade Biológica: Vulnerabilidade à extinção. Critérios utilizados para 
determinação de vulnerabilidade e ameaça de extinção. Conservação de espécies nativas – 
objetivos e necessidades. Utilização racional de espécies nativas. Definição de 
superabundância e nocividade em populações naturais. 

- Conservação de Comunidades: Manejo de áreas protegidas. O papel das Unidades de 
Conservação. Conservação fora das áreas protegidas. Ecologia da restauração.  

- Conservação e Desenvolvimento sustentável 

- Ecossistemas Urbanos 

- Meio Ambiente no século 21: Educação – 1 - Alfabetização ecológica. 2 - Terceiro setor – 
Articulação do capital social pelo movimento ambientalista. 3 - Consumismo – A parte que nos 
cabe: Consumo Sustentável. 4 - Agricultura – A agricultura no mundo moderno: diagnóstico e 
perspectivas. 5 - Cidade: O desafio Ecológico das cidades.  6 - Riscos: O problema do Risco 
Tecnológico Ambiental. 7 - Poder Judiciário – Justiça: Aliada Eficaz da Natureza. 8 - Agenda 
21: Um novo modelo de civilização. 

Metodologia (explicitar a forma de desenvolvimento da disciplina, os recursos utilizados) 
 
Serão utilizadas aulas expositivas, confeccionadas pela professora, em programa power-point 
com muitas ilustrações e provocações para debates em sala de aula. Leituras de artigos 
científicos para debate em sala de aula. Estudos dirigidos que estimulem a pesquisa nos livros 
indicados na bibliografia básica e complementar. Exercícios em grupo para estimular o trabalho 
em equipe e auxiliar na compreensão da variabilidade de estratégias que podem ser 
desenvolvidas pelos seres vivos para interagirem com o meio ambiente. 
 
Como Atividade Prática (Laboratório) os alunos irão elaborar projetos enfocando a Biologia da 
Conservação, pesquisarão projetos que já existem no Departamento de Biologia e nos demais 
setores da UFES/Alegre e avaliarão esses projetos a fim de propor soluções para possíveis 
problemas de execução, ou mesmo ampliação com a perspectiva de desenvolvimento de novas 
metas. Apresentação oral dos resultados obtidos na forma de seminários aberto a comunidade 
universitária.  
 
Durante o curso os alunos podem acessar ao professor para solucionar dúvidas tanto 
pessoalmente como por mail, bem como, contarão com pelo menos dois horários semanais de 
monitoria. 
 
As avaliações propostas terão como finalidade alertar o professor e os alunos para os pontos 
de maior facilidade e dificuldade de compreensão do conteúdo e dará oportunidade aos alunos 
de demonstrar seu interesse e aplicação ao estudo desta disciplina, independentemente da 
maior ou menor capacidade de participação nas atividades orais desenvolvidas em sala de 
aula. Assim espera-se conseguir melhorar os pontos fracos refazendo e/ou reformulando a 
apresentação e avaliação do conteúdo de maior dificuldade. 
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Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem  

 

Serão observados nos alunos indicativos qualitativos: pontualidade, assiduidade, interesse, 
além da qualidade da produção em sala de aula no que diz respeito aos trabalhos propostos 
pelo professor estes serão estudos dirigidos e/ou debates (no mínimo 3) realizados durante as 
aulas que em conjunto formam uma 1ª avaliação. Serão observados também indicativos 
quantitativos através de um seminário (2ª avaliação), duas avaliações teóricas - Provas (3ª e 4ª 
avaliações). Todas as avaliações terão o mesmo peso. 
 
Os alunos que obtiverem média final inferior a 7,0 farão uma prova final, que abrangerá todo o 
conteúdo teórico abordado durante o semestre. Na prova final, o aluno será aprovado ser 
obtiver média igual ou superior a 5,0. 
 
 
Bibliografia básica  

BENSUSAN, N. Conservação da biodiversidade em áreas protegidas. Rio de Janeiro: Ed. 
da FGV, 2006. 176 p.  

CULLEN JR., Laury; VALLADARES-PADUA, Cláudio; RUDRAN, Rudy (Org.). Métodos de 
estudos em biologia da conservação e manejo da vida silvestre. 2. ed. Rio de Janeiro: 
UFPR, 2006. 651 p. 

PRIMACK, R. B.; RODRIGUES, E. Biologia da Conservação. Londrina: Editora Planta, 2005. 
327p. 

 
Bibliografia complementar  

IRENE GARAY; BRÁULIO DIAS (Org.). Conservação da Biodiversidade em Ecossistemas 

Tropicais. Editora Vozes. Petrópolis, 2001. 

KIMMINS, J. P. Forest ecology: a foundation for sustainable management. 2nd ed. - New 
Jersey: Prentice Hall, 1997. 596p. ISBN 0023640715 (enc.) 

MILLER, G.T; SPOOLMAN, S.E. Ecologia e Sustentabilidade. Cengage Learning Edições. 
São Paulo. 2012. 295p. 

PEIXOTO, A.L.; LUZ, J.R.P. & BRITO, M.A. (orgs.). Conhecendo a Biodiversidade. Brasilia: 
MCTIC, CNPq, PPBIO. 195pp. 

RODRIGUES, E. Ecologia da Restauração. Editora Planta. Londrina. 2013. 300p. 

RODRIGUES, R.R.; LEITÃO FILHO, H.F. (Ed.). Matas ciliares: conservação e recuperação. 
São Paulo: EDUSP/FAPESP 2000. 320p.  
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Cronograma  

 
OBS: São quatro aulas por semana, dividida em dois dias, portanto cada aula nesse 
cronograma corresponde a um dia de aula ou duas horas/aula. 
 
Aulas: 

 

1. Apresentação do Professor, da disciplina, do programa e datas importantes. 
Introdução à sustentabilidade. Definição de comunidade sustentável. Discussão 
sobre os conceitos de ecologia rasa e ecologia profunda. 

2. Os objetivos da Biologia da Conservação. Transversalidade da disciplina. 
Pressupostos Básicos. Estudo de caso de dois projetos envolvendo biologia da 
Conservação. Debate. 

3. Conceito de diversidade Biológica. Regiões de maior biodiversidade no mundo. O 
quanto conhecemos? O Brasil realmente é o país da Megadiversidade? Livro 
vermelho de espécies ameaçadas (IUCN). 

4. Apresentação do Programa de Pesquisas em Biodiversidade (PPBIO). Debate 
baseado no capítulo primeiro do livro “Conhecendo a Biodiversidade” (MCTIC e 
CNPq, 2016). 

5. Convenção da Diversidade Biológica. Causas e consequências. Leitura indicada – 
“Carta da Terra”. 

6. Taxa de Extinção x Taxa de especiação. Critérios para a inclusão de espécies em 
categorias de ameaça de extinção. O conceito de Espécie. 

7. Sustentabilidade. Ecossistemas Urbanos. Evolução urbana. 

8. Espécies invasoras e homogeneização biótica. 

9. Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Corredores Ecológicos. 

10. 1ª Avaliação Teórica. 

11. Conservação de Comunidades e Ecossistemas. 

12. Conservação de Comunidades e Ecossistemas. 

13. Restauração. Objetivos. Custos e Benefícios.  

14. Restauração. Diagnose e Monitoramento. 

15. Restauração em diferentes escalas (ambiente urbano, paisagens, restauração  em 
escala global. 

16. Sistema de Gestão Ambiental. 

17. Debate. Leitura do Capítulo segundo do livro “Conhecendo a Biodiversidade” 
(MCTIC e CNPq, 2016) - “Campos Sulinos – A Biodiversidade na imensidão dos 
campos do Sul do Brasil”. Será que só reconhecemos a diversidade em florestas? 

18. Debate. Leitura do Capítulo Terceiro do livro “Conhecendo a Biodiversidade” 
(MCTIC e CNPq, 2016) - “Mata Atlântica – O Desafio de transformar um passado 
de devastação em um futuro de conhecimento e Conservação”. É possível? 
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Cronograma (continuação) 

 
Aulas: 

 
19. Debate. Leitura do Capítulo Quarto do livro “Conhecendo a Biodiversidade” (MCTIC e 

CNPq, 2016) - “Cerrado – Um Bioma Rico e Ameaçado”. Será? 
20. Debate. Leitura do Capítulo Quinto do livro “Conhecendo a Biodiversidade” (MCTIC e 

CNPq, 2016) - “Pantanal – A identidade de uma grande área úmida”. Quais as 
ameaças a sua preservação? 

21. Debate. Leitura do Capítulo sexto do livro “Conhecendo a Biodiversidade” (MCTIC e 
CNPq, 2016) - “Caatinga – Diversidade na Adversidade do Semiárido Brasileiro”. Como 
Assim? 

22. Debate. Leitura do Capítulo sétimo do livro “Conhecendo a Biodiversidade” (MCTIC e 
CNPq, 2016) - “Amazônia – Biodiversidade Incontestável”. E agora como Conservar? 

23. Debate. Leitura do Capítulo nono do livro “Conhecendo a Biodiversidade” (MCTIC e 
CNPq, 2016) - “Princípios e desafios da restauração ecológica em ecossistemas 
brasileiros”. É possível? 

24. Debate. Leitura do Capítulo décimo primeiro do livro “Conhecendo a Biodiversidade” 
(MCTIC e CNPq, 2016) - “Políticas Públicas: em busca de caminhos para a 
conservação da Biodiversidade”. Podemos acreditar? 

25. Conservação “in situ” e “ex situ” 
26. Debate. Meio Ambiente no século 21. 
27. Seminários 
28. Seminários 
29. Seminários 
30. 2ª Avaliação Teórica. 


