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EMENTA 

Introdução ao estudo de populações:  dinâmica e interações intra-específ icas. Ecologia de 
populações, Dinâmica espacial  e de metapopulações.  Abordagens centradas nas 
populações e suas relações com teorias e prát icas da conservação biológica .  Comunidade 
ecológica:  def inição e histórico. Estrutura e formação das comunidades  e padrões de 
diversidade e suas principais restr ições ecológicas . Interações Interespecíf icas.  Conceito 
de Nicho. Desenvolvimento das comunidades.  Distr ibuição de abundância de espécies nas 
comunidades e dinâmica regional.  Comunidades na escala da paisagem. Abordagens 
centradas nas comunidades e prát icas da conservação da biodiversidade e suas relações 
com teorias e prát icas da conservação biológica.  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

Discutir  os princípios ecológicos das abordagens centradas em populações e comunidades,  
conscient izando quanto ao caráter interdisciplinar e mult idisciplinar da Ecologia .  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Compreender a dinâmica das populações animais sob os aspectos da al imentação, 
crescimento e reprodução.  
Reconhecer os diversos mecanismos adaptat ivos das espécies, impostos pelo ambiente, 
para o pleno desempenho de suas funções vitais .  
 Capacitar quanto à análise de comunidades nos diferentes aspectos da sua estrutura  
qualiquantitat iva  e função nos ecossistemas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 
 

Introdução ao estudo da Ecologia de Populações  

 Propr iedades e conceitos básicos  

Estimat ivas do tamanho ou densidade  

 Estrutura Etár ia e Curva de sobrevivência  

 Padrões espaciais de distr ibuição: fatores causais  

 Razão sexual nas populações  

Dinâmica e Regulação das Populações 

 Modelos de crescimento populacional:  equações básicas, crescimento logíst ico e 
exponencial  

 Taxa intr ínseca de crescimento natural e Capacidade de Suporte  

 Regulação Populacional e dependência da densidade  

 Interações entre populações  

Ecologia de Populações e Evolução dos Históricos de Vida  

Estratégias reprodut ivas- hipóteses alternativas  

Ciclos anuais e perenes;  

Dinâmica espacial das populações  



Ecologia de Populações e Biologia da Conservação  

Metapopulações e a mudança de paradigma na Biologia da Conservação : da biogeograf ia 
de I lhas a Teoria de Metapopulações.  

Abordagens centradas nas populações e suas relações com teorias e prát icas da 
conservação biológica. 

 

Introdução ao estudo da Ecologia de comunidades  

Histórico e conceitos básicos  

A natureza das comunidades ecológicas :  gradientes.   

Estrutura e Organização das comunidades Ecológicas  

Biodiversidade nas comunidades ecológicas:  

Conceito de biodiversidade  

 Índices de diversidade e similaridade  

Abundância relat iva das espécies  

Teorias sobre regulação “Bottom -Up e Top-down”  

Conceito de Nicho.  

Interações interespecíf icas:  

Desenvolvimento das comunidades: Sucessão Ecológica.  

METODLOGIA  

 
Aulas exposit ivas e seminários com a ut i l ização de  recursos audiovisuais tais como 
mult imídia,  sl ides e vídeos relacionados com os temas abordados no  curso.  
Apl icação prát ica de metodologias de amostragem, coleta e tratamento de dados na 
avaliação de populações e comunidades animais.  

Exercícios prát icos no laboratór io para est imativas de parâmetros  quantitat ivos e 
qualitat ivos,  ut i l izando roteiros orientat ivos e discussão dos resultados em grupo .  

 

AVALIAÇÂO DE APRENDIZAGEM  
 

 

 

Serão realizadas duas aval iações escritas constando da apresentação de situações 
problema onde os alunos demonstrarão a habi l idade de raciocínio e ut i l ização dos 
conhecimentos adquir idos na elucidação das questões.  
 

Paralelamente, cada aluno deverá apresentar um seminár io sobre um tema correlato aos 
tópicos enumerados durante as abordagens de populações e comunidades apresentadas 
na discipl ina, acompanhado de uma súmula do conteúdo teórico do assunto pesquisado. 
A nota atr ibuída corresponderá à média aritmética das pontuações obt idas na 
apresentação oral do seminário e no conteúdo e  apresentação do trabalho escr ito .  
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