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Pré-requisito: 

 

Carga Horária 

Semestral: 60 

    

  Créditos: 4 

Distribuição da Carga Horária Semestral 

Teoria Exercício Laboratório 

 60                     

Ementa: Conceitos, terminologia e princípios ecológicos básicos. Ecossistema e 

Biocenose. Ambiente e ecossistema. Ciclos Biogeoquímicos. Transferência de matéria e 

energia nos ecossistemas. Tecnologia agrícola e seus efeitos sobre a biosfera. 

Componentes bióticos e diversidade de organismos no ecossistema agrícola. Evolução 

das Biocenoses. Educação Ambiental. 

 

Objetivos específicos: A disciplina de Ecologia Básica deverá propiciar ao aluno 

conhecer, analisar e discutir os conceitos básicos em ecologia; Relacionar os seres vivos 
com sua distribuição geográfica, com seus habitats e coexistência entre espécies; 
Apresentar e discutir problemas e soluções para a conservação do meio Ambiente. 
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Conteúdo Programático  

Ecologia e Ambiente. Definições.  

Conceitos básicos em ecologia: bioma, ecossistemas, populações, comunidades, habitat, nicho 
etc. 

Ciclos Biogeoquímicos.  Recursos: Radiação solar, Dióxido de Carbono, Água, Oxigênio,  
Nutrientes Minerais e Orgânicos. Tipos de fluxos de matéria e energia nos ecossistema. Teias 
Tróficas.  

Principais características da vegetação relacionadas aos elementos principais descritores de 
Biomas: Clima, solo e Altitude.  

Principais Fitofisionomias Brasileiras: Floresta Pluvial Amazônica, Floresta Pluvial da Cordilheira 
Marítima (Domínio da Floresta Atlântica, incluindo Mangue, Restinga e Campo de Altitude), 
Cerrado, Caatinga e Pantanal.  

Interações entre espécies (competição, predação, parasitismo, simbiose e mutualismo; 
decompositores e detritívoros). 

Ambientes marinhos e aquáticos continentais – princípios ecológicos básicos.  

Poluição, efeito estufa, conservação do solo e desenvolvimento sustentável. Educação 
Ambiental. 

 

Metodologia (explicitar a forma de desenvolvimento da disciplina, os recursos utilizados) 
 
Serão utilizadas aulas expositivas, confeccionadas pela professora, em programa PowerPoint 
com muitas ilustrações e provocações para debates em sala de aula. Leituras de artigos 
científicos para debate em sala de aula. Estudos dirigidos que estimulem a pesquisa nos livros 
indicados na bibliografia básica e complementar. Exercícios em grupo para estimular o trabalho 
em equipe e auxiliar na compreensão da variabilidade de estratégias que podem ser 
desenvolvidas pelos seres vivos para interagirem com o meio ambiente. 
 
Durante o curso os alunos podem acessar ao professor para solucionar dúvidas tanto 
pessoalmente como por mail, bem como, contarão com pelo menos dois horários semanais de 
monitoria. 
 
As avaliações propostas terão como finalidade alertar o professor e os alunos para os pontos 
de maior facilidade e dificuldade de compreensão do conteúdo e dará oportunidade aos alunos 
de demonstrar seu interesse e aplicação ao estudo desta disciplina, independentemente da 
maior ou menor capacidade de participação nas atividades orais desenvolvidas em sala de 
aula. Assim espera-se conseguir melhorar os pontos fracos refazendo e/ou reformulando a 
apresentação e avaliação do conteúdo de maior dificuldade. 
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Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem  

 

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 estes serão estudos dirigidos e/ou debates (no mínimo 3) realizados durante as 
aulas que em conjunto formam uma 1ª avaliação. Serão observados também indicativos 
quantitativos através de um seminário (2ª avaliação), duas ou três avaliações teóricas - Provas 
(3ª e 4ª ou 3ª, 4ª e 5a avaliações).  
 

Os alunos que obtiverem média final inferior a 7,0 farão uma prova final, que abrangerá todo o 

conteúdo teórico abordado durante o semestre. Na prova final, o aluno será aprovado ser 

obtiver média igual ou superior a 5,0. 

 

Bibliografia Básica 
 

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. 

 
 
 
Bibliografia complementar  
 

ACOT, P. Historia da ecologia. Rio de Janeiro: Campus, 1990. 212p.  

BEGON, M.; TOWNSEND, C.R. HARPER, J.L. 2006. Ecology: From Individuals To 
Ecosystems. Blackwell Publishing. 4ª Edição.   

MILLER, G.T; SPOOLMAN, S.E. Ecologia e Sustentabilidade. Cengage Learning Edições. 
São Paulo. 2012. 295p. 

RIZZINI, C.T.. Tratado de Fitogeografia do Brasil. , HUCITEC, Ed. Da Universidade de São 
Paulo, 374 pp. 

SALGADO-LABOURIAU, M.L. 1998. História Ecológica da Terra. 2ed. Revisada. Editora 
Edgard Blücher Ltda., São Paulo, 307 pp. 
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Cronograma  

 
OBS: São quatro aulas por semana, dividida em dois dias, portanto cada aula nesse 
cronograma correspondem a um dia de aula ou duas horas/aula. 
 
Aulas: 
 

1 – Apresentação da Professora, Apresentação dos alunos, Apresentação da disciplina 
(Ementa, programa, datas importantes e bibliografia). Porque esta disciplina esta na minha 
grade curricular? Introdução a Sustentabilidade: Comunidades sustentáveis e Alfabetização 
Ecológica. 

2 – O que é Ecologia? Ecologia x Economia. Breve histórico. 

3 – A Evolução da Definição de Ecologia. Quais perguntas os Ecólogos tentam responder. 
Limitações teóricas e dificuldades metodológicas. Transversalidade dos estudos Ecológicos. 
Construção de hipóteses e divulgação científica. Enfoques atuais da Ecologia. 

4 – Conceitos Básicos 1: Hierarquia espacial, população, comunidade, ecossistemas, biomas, 
biota, ecótipo, Ecótono, habitat e nicho. 

5 – Conceitos básicos 2: Um modelo simples de riqueza de espécies. Ecossistema. Teias 
Alimentares e Sucessão Ecológica. 

6 – Debate, em sala de aula, sobre artigo científico indicado para leitura, referente a um dos 
temas apresentados acima. 

7 – Ciclos Biogeoquímicos: hidrológico, nitrogênio, fósforo, potássio, carbono, oxigênio e 
enxofre.  

8 – Atividades antrópicas que afetam os ciclos. Estudo dirigido sobre ciclos biogeoquímicos, 
capítulo quatro do livro Fundamentos de Ecologia (ODUM & BARRET, 2008). 

9 – Introdução ao Estudo de Ecossistemas. Fluxo de Energia e matéria. Serviços 
Ecossistêmicos. 

10 – 1ª Avaliação teórica 

11 – Teias Alimentares. 

12 - Exercício: Utilizar o jogo de varetas coloridas como representação de teias alimentares, a 
fim de compreender os significados de conectância, redundância, resiliência e estabilidade de 
sistemas ecológicos. 

13 – Biomas. Estudo Dirigido sobre Biomas no Mundo, capítulo dez do livro Fundamentos de 
Ecologia (ODUM & BARRET, 2008). 

14 – Introdução ao Estudo dos Complexos Vegetais Brasileiros. 

15 – Florestas Pluviais no Brasil 

16 – Savanas Brasileiras 

17 – Fitofisionomias campestres 
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Cronograma (Continuação) 

 

18 – Agroecologia 

19 – Sucessão Ecológica 

20 – Introdução a Interação entre espécies 

21 – Interações Positivas 

22 – Interações Neutras 

23 – Interações Negativas 

24 – Exercícios pra a compreensão da teoria de forrageamento ótimo. 

25 – Educação Ambiental 

26 – Seminários apresentados pelos alunos 

27 – Seminários apresentados pelos alunos 

28 – Seminários apresentados pelos alunos 

29 – Revisão 

30 – 2ª Avaliação teórica 

 


