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Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: Conservação de Espécies Ameaçadas Código: AS107 

Natureza:  
(  ) Obrigatória      (X) Optativa 

 
(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 

Pré-requisito: AS101 (Dendrologia)  
                 AS052 (Ecologia Florestal)** 

Co-requisito: não tem 

Modalidade: ( X ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 45 

CH semanal: 03 
Padrão (PD): 25 Laboratório (LB): 05 Campo (CP): 15 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
 
1) Introdução e aspectos fundamentais de biologia da conservação; 2) Extinção de espécies; 3) 
Ameaças à biodiversidade; 4) Autoecologia como subsídio à conservação de populações; 5) 
Conservação in situ e ex situ; 6) Proteção legal de espécies ameaçadas; 7) Listas de espécies 
ameaçadas e avaliação do risco de extinção; 8) Espécies da flora ameaçadas. 
 

 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 

1) Introdução e aspectos fundamentais de biologia da conservação: importância, contextualização, 
objetivos e pressupostos, aplicações na Engenharia Florestal, diversidade biológica; 2) Extinção de 
espécies: conceitos, tipos e taxas de extinção, tipos de raridade, vulnerabilidade à extinção; 3) Ameaças 
à biodiversidade: destruição e degradação de habitats, fatores de degradação; 4) Autoecologia como 
subsídio à conservação de populações: viabilidade de populações, diagnóstico da população e de suas 
condições de vida, relações com ambiente, distribuição espacial, interações ecológicas, morfologia e 
fisiologia, demografia e aspectos genéticos; 5) Conservação in situ e ex situ: conceitos e métodos, 
conservação de habitats e reintrodução de espécies, jardins botânicos, arboretos e bancos de 
germoplasma; 6) Proteção legal de espécies ameaçadas: histórico e base legal referente à conservação 
de espécies ameaçadas, estratégia global para a conservação de plantas; 7) Listas de espécies 
ameaçadas e avaliação do risco de extinção: histórico, funções, estrutura, categorias, critérios e métodos 
para análise do risco de extinção; 8) Espécies da flora ameaçadas: reconhecimento de espécies 
ameaçadas, levantamento de dados autoecológicos e práticas de análise de risco de extinção. 

 
OBJETIVO GERAL 

 

Contextualizar o aluno sobre a temática das espécies ameaçadas de extinção, capacitando-o a analisar o risco de 
extinção e executar projetos de conservação da flora ameaçada. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Propiciar uma compreensão crítica de aspectos históricos, ecológicos e legais sobre a conservação de espécies 
ameaçadas; 

• Habilitar à interpretação de listas de flora ameaçada, à análise de risco de extinção e à execução de projetos de 
conservação de espécies ameaçadas; 

• Contextualizar sobre aspectos da autoecologia de espécies vegetais ameaçadas de extinção no Brasil. 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

A disciplina será desenvolvida mediante a combinação de aulas teóricas expositivas em sala, práticas de 
procedimentos técnicos e análise em sala e laboratório, e práticas de coleta e análise de dados em campo. 
 
Serão utilizados os seguintes recursos: quadro de giz, notebooks e projetor multimídia, livros e demais publicações 
de apoio, bancos de dados de coleções botânicas, materiais e ferramentas de coleta de dados em campo 



FORMA DE AVALIAÇÃO 
 

Trabalho 1 – (Data de entrega: 15-04-2016 / Valor 9,5) – Apresentação oral de seminário individual sobre caso 

científico de conservação de espécie vegetal ameaçada de extinção (enviar ppt por email no dia 14/04/2016 e trazer 
impressa a apresentação em preto e branco com 6 slides reduzidos por folha) 

Trabalho 2 – 1ª. parte escrita (Data de envio: 05-05-2016 / Valor 4,0) – envio por email da 1ª. parte do relatório, 

abrangendo diagnóstico de autoecologia e status de conservação de espécie arbórea 

Trabalho 2 – 2ª. parte escrita (Data de entrega: 10-06-2016 / Valor 5,5) – apresentação oral e entrega do relatório 

completo impresso incluindo a 1ª. parte, análise de risco de extinção e proposição de ações de conservação de 
espécie arbórea 

Nota de participação (Valor 0,5) – Nota complementar adicionada à média que considera a frequência acima do 

mínimo estabelecido 

 

A média na disciplina ao final do semestre será obtida pelo somatório das notas dos 2 trabalhos dividido por 2, 
sendo a este valor somada a nota de participação. 
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*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. ** Pré-requisito desejável 


