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Conservação de comunidades ecológicas 
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4. Sugestão de leitura



Ao final da aula, nós deveremos saber: 

1. os diferentes motivos para conservar a biodiversidade 

2. como comunidades são atingidas pelas ameaças `a diversidade 

3. como essas ameaças podem ser entendidas como mudanças nos 
mesmos processos que modulam a diversidade 
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Conservation biology is defined as a “mission-oriented crisis 
discipline” studying the nature and status of Earth’s 
biodiversity, with the aim to understand, protect, and 
perpetuate biological diversity at all scales and all levels of 
biological organization.
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Premissa: a biodiversidade tem  
um valor e deve ser protegida
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The reasonable man adapts himself 
to the world; the unreasonable one 
persists in trying to adapt the world 
to himself. Therefore all progress 
depends on the unreasonable man.

George Bernard Shaw



The reasonable man adapts himself 
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persists in trying to adapt the world 
to himself. Therefore all progress 
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George Bernard Shaw

Winston Churchill

For myself, I am an optimist — it 
does not seem to be much use being 
anything else
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1,4% da área do planeta
44% das plantas vasculares
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Charcos na costa - sem endemismos - < 30 espécies 

Regula cheias e enchentes 

Purifica a água 

Estoca carbono 

Produz recursos para pesca 



Serviços ecossistêmicos 

The essential goods and services, including food, medicine, building 
materials, clean water and flood control, that ecosystems provide 
to humanity (Daily, 1997). 
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1. Culturais e religiosos 
2. Reguladores 
3. De fornecimento 
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O princípio da exclusão competitiva

Georgy Gause 
1910 - 1986

Paramecium



20% - 40% da produção primária líquida
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Débito de extinções 
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3. Fragmentação de habitat  
4. Espécies invasoras
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O princípio da exclusão competitiva

Georgy Gause 
1910 - 1986

Paramecium
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Diversidade local (alfa)



Turn-over (beta)
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Globalização
da diversidade
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Efeito top-down extremo 

X
X



1. A ave mais abundante da Terra
2. 25-40% das aves norte-americanas
3. Um bando

1. 3,5 bilhões de aves
2. 1,5 x 500 km
3. 14h passando





Phenotypic	selec.on	func.ons
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Crescimento exponencial

Alteração  
de processos ecológicos

- serviços 
ecossistêmicos

- diversidade
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