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  Créditos: 

Distribuição da Carga Horária Semestral 

Teoria Exercício Laboratório 

30   --   30   

 Ementa:  

Dinâmica das populações nas comunidades. Descrição de padrões e processos 
ecológicos nas comunidades. Redes ecológicas. Fluxo de energia e matéria globais. 
Ecologia aplicada. 

 
 Objetivos Específicos (explicitar conceitos, habilidades, procedimentos e/ou 
competências definidos na Ementa. Os objetivos específicos irão oferecer elementos para 
a organização e/ou definição dos conteúdos programáticos) 
 
Entender a dinâmica de comunidades e a relação entre estrutura e estabilidade de teias 
alimentares; compreender os conceitos de riqueza, índices de diversidade e observar que 
estes estão relacionados com a disponibilidade de recursos, produtividade, distúrbios; 
reconhecer gradientes ambientais, as ligações entre as comunidades e o meio abiótico por 
meio de fluxos de energia e matéria. Compreender a base biológica da exploração 
sustentável dos recursos naturais. Perceber o valor para o bem estar humano de 
serviços ecossistêmicos que são perdidos quando ocorre a degradação de habitats. 
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Conteúdo Programático (indicar as unidades e/ou tópicos de conteúdos organizados para 
colocar em prática os conceitos, habilidades e/ou competências definidos na ementa e 
melhor explicitados nos objetivos específicos) 
 
- Descrição de comunidades: conceitos básicos. Delimitação de comunidades.  
- Comunidades como conjuntos de populações. Modelos de crescimento Populacional. 
Metapopulações. 
- Estrutura de Comunidades: Fatores espaciais e temporais que influenciam a riqueza de 
espécies, Padrões e Gradientes de Riqueza e Impactos na Conservação, Índices de 
diversidade.  
- Recursos, condições e nicho ecológico. 
- Dinâmica de comunidades. Relações entre espécies na estruturação das comunidades: 
Competição, predação, parasitismo, simbiose, mutualismos, decompositores e detritívoros. 
- Redes ecológicas: Persistência e resiliência. Complexidade e fragilidade.  
- Sucessão ecológica: primária e secundária. O conceito de Clímax. 
 - Fluxo de energia e matéria globais: Comparação de produtividade entre ecossistemas.  
- Abordagens descritivas e experimentais para o estudo de comunidades.  
- Processos evolutivos na ecologia de comunidades. 
- Ecologia Aplicada: Capacidade de suporte Global. Produção máxima sustentável. Distúrbios 
ambientais. Degradação e erosão do solo. Contaminação e conservação da água. Controle 
biológico. Destruição de habitats. Mudanças climáticas Globais. Manutenção e restauração de 
serviços ecossistêmicos. 
- Seminários 

Metodologia (explicitar a forma de desenvolvimento da disciplina, os recursos utilizados) 
 
O conteúdo programático será desenvolvido através de: 
1) Aulas teóricas: serão ministradas em forma de aula expositiva em forma de discussão 
com participação ativa dos alunos, utilizando equipamento multimídia. 
2) Aulas de atividades teórico-práticas: serão desenvolvidas com os alunos, exercícios e 
práticas que os coloquem em situação de aplicação do conhecimento teórico adquirido, 
simulando situações reais de emprego do conteúdo trabalhado, dentro de suas respectivas 
formações. 
3) Atividades de Campo: Atividades realizadas no campus ou em campo, visita técnica etc 
(quando possível), com a realização de atividades práticas, participação ativa dos alunos e 
aplicação do conteúdo teórico adquirido. Data(s) à definir durante o semestre. 
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Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem (indicar a concepção de avaliação 
adotada, os instrumentos a serem utilizados, as formas de avaliar, os critérios de correção, os 
pesos conferidos a cada instrumento) 

 
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, abaixo descritos:  
 
Critérios de avaliação         Peso (%)  Data 
Prova teórica 1      25  31/10/2017 (terça-feira) 
Prova teórica 2     25  14/12/2017 (quinta-feira) 
Seminário (Apresentação + Participação)   25               19-21/12/17 (terça e quinta) 
Exercícios em Grupo (Relatórios e Práticas)          25     Ao longo do semestre (cronograma) 
Total                           100 
 
 O Programa pode sofrer alterações de acordo com a necessidade e desempenho da 

turma. 
 Os alunos que ultrapassarem o número de faltas permitido (25%, ou seja, 15 horas/aula ou 

7,5 dias de aula) serão automaticamente reprovados. 
 Os alunos que obtiverem média final inferior a 7,0 farão uma prova final (data de acordo 

com o calendário acadêmico), que abrangerá todo o conteúdo teórico abordado durante 
o semestre. Na prova final, o aluno será aprovado se obtiver média igual ou superior a 5,0. 

 
Bibliografia básica (indicar um mínimo de três obras disponíveis na biblioteca e que deem 
conta de todo o conteúdo programático a ser desenvolvido) 
 

ODUM, E. P. 1986. Ecologia. Editora Guanabara, 434 p.  
RICKLEFS, R. E. 2003. A Economia da Natureza. 5ª Edição. Ed. Guanabara Koogan. 542 p.  
TOWNSEND, C.R., BEGON, M. & HARPER, J.L. 2006. Fundamentos em Ecologia. 2ª 
Edição. Editora Artmed. 592 p.  
VALENTIN, J. L.. Ecologia numérica: uma introdução à análise multivariada de dados 
ecológicos. Rio de Janeiro: Interciência, 2000. 117p. 
 

Bibliografia complementar (indicar um mínimo de cinco obras disponíveis na biblioteca e 
que deem conta de complementar e oferecer oportunidades de aprofundamento de todo o 
conteúdo programático a ser desenvolvido) 
 
BEGON, M.; TOWNSEND, C.R. HARPER, J.L. 2006. Ecology: From Individuals to Ecosystems. 
Blackwell Publishing. 4ª Edição.  
LOMOLINO, M. V.; RIDDLE, B. R.; BROWN, J. H. Biogeography. 3rd ed. Sunderland: Sinauer 
Associates, 2006. xiii, 845 p.  
MAGURRAN, A. E. Measuring biological diversity. Malden, MA: Blackwell, 2004. 256 p.  
MUELLER-DOMBOIS, D.; ELLENBERG, H. Aims and methods of vegetation ecology. Caldwell, 
NJ: Blackburn Press, 2002. xx, 547 p. 
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Cronograma (Inserir a distribuição dos conteúdos programáticos a serem desenvolvidos 
nas aulas) 

 
- Descrição de comunidades: conceitos básicos. Delimitação de comunidades.  
- Exercícios em Grupo 1: Entendendo as comunidades. 
- Comunidades como conjuntos de populações. Estrutura e Modelos de crescimento 
Populacional, Metapopulações. 
- Exercícios em Grupo 2: Modelando Populações  
- Estrutura de Comunidades:  
- Fatores espaciais e temporais que influenciam a riqueza de espécies,  
- Padrões e Gradientes de Riqueza e Impactos na Conservação,  
- Índices de diversidade. 
- Recursos, condições e nicho ecológico. 
- Exercícios em Grupo 3: Influência da escala espacial nos padrões de diversidade 
(diversidade alfa, beta e gama). 
- Exercícios em Grupo 4: Índices de Diversidade 
- Dinâmica de comunidades. Relações entre espécies na estruturação das comunidades: 
Competição, predação, parasitismo, simbiose, mutualismos, decompositores e detritívoros. 
- Prova teórica 1. 
- Redes ecológicas: Persistência e resiliência. Complexidade e fragilidade.  
- Sucessão ecológica: primária e secundária. O conceito de Clímax. 
- Exercícios em Grupo 5. 
 - Fluxo de energia e matéria globais: Comparação de produtividade entre ecossistemas.  
- Abordagens descritivas e experimentais para o estudo de comunidades.  
- Exercícios em Grupo 6. 
- Processos evolutivos na ecologia de comunidades. 
- Ecologia Aplicada: Capacidade de suporte Global. Produção máxima sustentável. Distúrbios 
ambientais. Degradação e erosão do solo. Contaminação e conservação da água. Controle 
biológico. Destruição de habitats. Mudanças climáticas Globais. Manutenção e restauração de 
serviços ecossistêmicos. 
- Exercício em Grupo 7. 
- Prova teórica 2 
- Seminários 

 


