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EMENTA 

 Introdução ao estudo da Ecologia. Caracterização dos Níveis de organização dos 

sistemas vivos: organismo, populações, comunidades e ecossistema, com seus 

componentes, interações e correlações entre fatores bióticos e abióticos. Crescimento, 

estrutura, distribuição e dinâmica das populações. Regulação populacional. Modelos 

populacionais, Metapopulações e Conservação  Biológica. 

 

OBJETIVOS 

• COMPREENDER a idéia central da Biologia que é a do equilíbrio dinâmico da 

vida. 

• INVESTIGAR as diversas formas de obtenção de alimento e energia e o 

reconhecimento das relações entre elas, no contexto dos diferentes ambientes em 

que tais relações ocorrem.  

• REPRESENTAR as interações alimentares através de uma ou várias seqüências, 

cadeias e teias alimentares, contribuindo para a consolidação dos conceitos 

relacionados com interações ecológicas em desenvolvimento e para o início do 

entendimento da existência de um equilíbrio dinâmico nos ecossistemas, em que 

matéria e energia transitam de formas diferentes – em ciclos e fluxos 

respectivamente – e que tais ciclos e fluxos representam formas de interação 

entre a porção viva e a abiótica do sistema. 



• IDENTIFICAR e conceituar os níveis de organização da matéria viva, 

estabelecendo relações entre eles, permitindo a compreensão da dinâmica 

ambiental que se processa na biosfera. 

• COMPARAR a dinâmica populacional humana com a de outros seres vivos, 

estabelecendo relações com fatores sociais e econômicos envolvidos.  

• COMPREENDER E JULGAR modos de realizar intervenções nos ecossistemas, 

com estabelecimento de relações entre intervenção no ambiente, degradação 

ambiental e agravos à saúde humana e a avaliação do desenvolvimento 

sustentado como alternativa ao modelo atual. 

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Introdução e histórico 

 Definições dos termos ecológicos 

 Fatores físicos e biológicos 

 Interações ecológicas 

 Espécie, população e nicho ecológico 

 Estrutura e dinâmica populacional 

 Regulação populacional 

 Distribuição espacial das populações 

 Metapopulações 

 Ecologia de populações e conservação biológica 
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