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Objetivos:
O principal objetivo da disciplina é apresentar os princípios teóricos e ferramentas práticas
necessárias para a compreensão dos processos e problemas associados à extinção. A partir deste
conhecimento, espera-se que o aluno seja capaz de identificar e abordar questões pertinentes ao tema,
como realizar pesquisas e propor soluções para viabilizar a conservação da biodiversidade no mundo
real.
Ementa:
Extinção é um evento natural, parte integrante do processo evolutivo. Entretanto, as atuais taxas
encontram-se muito acima do esperado, principalmente em decorrência de impactos de origem
antrópica, tais como perda e fragmentação de habitat, caça, introdução de espécies exóticas e etc. Isto
acarreta numa diminuição dos tamanhos populacionais, tornando as espécies mais susceptíveis a
efeitos estocásticos (vórtice de extinção) que podem levá-las ao desaparecimento. É de extrema
importância para a formação de um Ecólogo que ele conheça o histórico das extinções, os processos
ecológicos, genéticos e evolutivos relacionados a tais eventos, e as suas possíveis consequências para
a biodiversidade e para a sociedade.
Programa:
1. Histórico das extinções: taxas de fundo (naturais) e atuais, extinções em massa, os dois
paradigmas da biologia da conservação.
2. Extinção: processos e mecanismos, extinções globais e locais, extinções determinísticas e
estocásticas, extinção ecológica, extinção genética, extinções em cascata (secundárias), débito
de extinção, extinções em escala populacional vs específica, extinções de linhagens evolutivas
3. Biodiversidade em declínio: perda e fragmentação de habitats, exploração, espécies exóticas,
doenças, mudanças climáticas.
4. A natureza estocástica da extinção: estocasticidade demográfica, estocasticidade ambiental,
estocasticidade genética, perda de flexibilidade evolutiva, estocasticidade metapopulacional.
5. Ferramentas e estratégias para conservação e manejo envolvendo extinções: População Minima
Viável, Análise de Viabilidade de Populações, Biogeografia de Ilhas, relações espécies-área,
listas vermelhas, subconjuntos hierárquicos, prioridades em diferentes escalas.
6. Uso do programa VORTEX.
Atividade de final de curso:
Seminário e trabalho.
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