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PALAVRAS-CHAVE

As principais funções das palavras-chave são:

1. Aumentar as chances de um trabalho ser encontrado em 
uma busca bibliográfica

2. Infomar editores, revisores e leitores sobre os principais 
temas abordados no trabalho

Na aula “Dicas para publicação”, vamos ver outras 
funções das palavras-chave
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DICAS GERAIS:

• Não repita palavras que já estão no título

• Não há restrições a expressões com mais de uma palavra

(e.g., forrageamento ótimo, sucessão ecológica, efeito de

borda, ecologia da paisagem)

• Evite duas ou mais indexações taxonômicas aninhadas (ou

seja, em que um táxon é um clado dentro de outro)

• Evite temos que só aparecem na discussão como hipóteses a

posteriori
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EPIFANIA DA AULA

Use pelo menos uma palavra para cada um dos níveis, 
mas priorize os níveis “GERAL” e “INTERMEDIÁRIO”



A teoria de nicho, e mais recentemente a teoria neutra da biodiversidade, têm

desempenhado um importante papel na tentativa de explicar como as comunidades são

estruturadas. A Teoria Neutra argumenta que a noção de nicho não é importante, e

assume que espécies são ecologicamente equivalentes, vivendo em comunidades

saturadas de indivíduos. O objetivo deste trabalho é testar se os rankings de abundâncias

dos invertebrados sésseis do costão rochoso são coerentes com a teoria neutra da

biodiversidade. Seis réplicas da zona inferior do costão, e seis da superior foram

amostradas. Os rankings de abundância dos invertebrados mudaram pouco ao longo das

parcelas amostradas, nas duas zonas. Na perspectiva de a teoria neutra excluir a

ocorrência da teoria de nicho, os padrões encontrados não podem ser explicados por

processos estocásticos. Entretanto, esses dois processos podem atuar de maneira

diferente de acordo com a presença de filtros ambientais fortes.

A teoria neutra da biodiversidade explica o padrão de abundância 
relativa dos invertebrados sésseis no costão rochoso?

PALAVRAS-CHAVE



PALAVRAS-CHAVE

A teoria neutra da biodiversidade explica o padrão de abundância 
relativa dos invertebrados sésseis no costão rochoso?

Expressão que já foi usada no títuloTeoria neutra

Termo muito específico e que se conecta pouco com o trabalho 
que foi realizado

Zona entremarés

OKRiqueza

OKOrdenamento de abundâncias

OKNicho ecológico

Termo demasiadamente amplo, que traz pouca informação 
sobre o conteúdo específico do trabalho

Ecologia de comunidades

Termo demasiadamente amplo, que traz pouca informação 
sobre o conteúdo específico do trabalho

Diversidade

Termo taxonômico muito específico para o tipo de trabalho que 
foi realizado

Brachidontes
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