
Evolução e Ecologia  
   de Populações 
 
  



                    O que é Ecologia?? 
 
 A ciência capaz de compreender a relação do organismo 
com o seu ambiente (Ernst Haeckel, 1866) 

 
 Estudo científico da distribuição e da abundância de 
    organismos  (Andrewartha, 1961) 

 
 Estudo das interações que determinam a distribuição 
    e abundância dos organismos, através do tempo 
   (Krebs, 1972)  

 
 O estudo científico da distribuição e abundância de 
organismos e das interações que determinam a distribuição 
e abundância  (Townsend et al.,  2006) 



              Definição de Evolução:  
 
Mudança nos seres vivos por descendência com 
modificações 
 
Mudança, no tempo, na estrutura genética da 
população levando à maximização da adaptação.  
 
O que é adaptação? Representa um equilíbrio 
entre os organismos e o meio ambiente - um 
processo dinâmico.  
 
A evolução ocorre ao nivel da população -> unidade 
evolutiva. 



         ABORDAGENS ECOLÓGICA E EVOLUTIVA 
 
 
 Abordagem evolutiva em ecologia,  com ênfase nos 
    mecanismos remotos =>  integração dos princípios  
    básicos de Ecologia, Genética e Evolução.  
 
 
 Essencial compreender claramente as bases da  
    Teoria Evolutiva, principalmente da seleção natural.  
 



                     NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO 
 
  
 Moléculas ( DNA )  
 Células 
          Tecidos 
          Órgãos 
          Indivíduo  
 População  aumenta a                  diminui o 
 Comunidade   complexidade             nível de
 Ecossistema     informação 
 Biosfera 
 
 





Cada nível de organização envolve uma série de atributos: 
 
 
Ex: cada indivíduo possui um genótipo distinto dos demais. 
      Mas é a população que apresenta a freqüência gênica. 
 
 
           Ex:    1     2    3     4    5     6    7     8 
                   aa   Aa  AA  aa  Aa   Aa  AA   aa  
 
 
    Qual a freqüência de indivíduos como genótipo ‘aa’ na    
     população? 
 
                    f(aa) = 3/8 = 0,375        
 



Chorizanthe pungens Benth. var. hartwegiana Reveal & Hardham  



 O indivíduo tem um único genótipo. 
 
 A população possui freqüências genotípicas, mas   
   também possui densidade (ex: número de indivíduos por 
   m2), propriedades que não podem ser atribuídas ao  
   indivíduo. 
 
 Uma comunidade possui diversidade de espécies,  
    que não pode ser atribuída à população.  
 
 Os ecossistemas são constituídos pela relação dos  
    componentes bióticos (comunidade) com os  
    componentes abióticos (ambiente).  
 
 A biosfera é o conjunto de ecossistemas. 

 

Atributos: 



Características 
individuais 
 
Idade 
Estágio 
Tamanho 
Sexo 
Comportamento 
Genótipo  

Ecologia de 
Populações/ 

Evolução 

Características populacionais 

 

Nº indivíduos (densidade) 
Distribuição de idade (estágio) 
Proporção entre sexos 
Distribuição espacial 
Freqüências genotípicas 

Processos 
  individuais 
 
Nascimento 
Crescimento 
Alimentação 
Reprodução 
Morte 

Ecologia de 
Populações/ 

Evolução 

Processos populacionais 

 

Crescimento populacional 
(alterações em número ou densidade) 

Alterações na distribuição de 
idade 

Mortalidade 

Estratégias de história de vida 



Disciplina: LGN-0335 EVOLUÇÃO E ECOLOGIA DE POPULAÇÕES  
Curso: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
     
                                                               Professora:  Elizabeth A. Veasey 
       Estagiária PAE: Joyce Rodrigues do Prado 
     
1ª Aula (05/08) 
Dinâmica de populações I: Ciclos vitais. Pré-dispersão, dispersão, bancos de 
sementes, germinação, banco de plântulas, estabelecimento, estádio adulto, 
florescimento, gametogênese e fertilização. Perenialidade, anualidade e outros; 
semelparidade; iteroparidade. Histórias de vida. Estratégias de história de vida. 
Aula prática: Pirâmides etárias 
 



2ª Aula (12/08) 
Dinâmica de populações II: Estrutura etária de populações e tabelas de vida 
estáticas e dinâmicas. Demografia e seleção natural. Dinâmica populacional de 
plantas.  
Aula prática: Tabela de vida 
 
  
3ª Aula (19/08) 
Dinâmica de populações III: Parâmetros populacionais. Técnicas de 
estimação de parâmetros populacionais. Técnicas demográficas. Método de 
captura, marcação, recaptura. 
Aula prática: Estimativa de parâmetros populacionais e padrões de dispersão. 
Grupo de discussão 1 
 
 
4ª Aula (26/08) 
Dinâmica de populações IV: Regulação do crescimento de populações. 
Conseqüências da predação e da competição.  
Grupos de discussão 2 e 3 



5ª Aula (02/09) 
História da biologia evolutiva 
Teoria sintética da Evolução 
História da teoria evolutiva; As idéias de Lamarck; Quem foi Darwin?; A viagem de 
Darwin a bordo do Beagle. A teoria de Darwin; Impactos da teoria de Darwin; 
Mendelismo e genética de populações; Teoria Sintética da Evolução.   
Evolução vs criacionismo. 
Aula prática: Documentário: The Genius of Charles Darwin II - Richard Dawkins:  
Grupo de discussão 4 
             
6ª Aula (16/09) 
Mecanismos microevolutivos - Seleção natural e variação 
Nova variação é gerada por mutação e recombinação 
  As evidências da evolução. 

Grupo de discussão 5 
 
7ª Aula (23/09) 
1ª Prova 
 
  
 



8ª  Aula (30/09) 
Mecanismos secundários amplificadores da variabilidade: migração (dispersão e 
fluxo gênico), hibridação e deriva genética. 
Aula prática:  Deriva genética 
  
 
9ª Aula (07/10) 
Mecanismos microevolutivos - Seleção natural – Os genes nas populações 
Estrutura genética de populações. Parâmetros genéticos. Equilíbrio de Hardy-
Weinberg. Valor adaptativo. 
Aula prática:  Equilíbrio de Hardy-Weinberg 
  
 
10ª Aula (14/10) 
Mecanismos microevolutivos - Seleção natural – tipos de seleção natural e 
a importância da deriva na evolução 
Eventos aleatórios na genética de populações 
Tipos de seleção 
Grupo de discussão 6 



11ª Aula (21/10) 
Mecanismos macroevolutivos - Especiação  
Conceito de espécies; Mecanismos de isolamento reprodutivo. 
Mecanismos de especiação. Gradualismo vs Equilíbrio pontuado 
Grupo de discussão 7 
  
12ª Aula (04/11) 
Mecanismos macroevolutivos – Filogenia, classificação e evolução 
As filogenias expressam as relações ancestrais entre espécies 
A filogenia molecular em ação 
Filogeografia 
Aula prática: Filogenia molecular 
 
13ª Aula (11/11) 
Biogeografia I: Biogeografia ecológica e histórica. Distribuição geográfica de 
populações e espécies. Fatores limitantes da expansão de populações: fatores 
bióticos e abióticos. Dispersão e vicariância. Tectônica de placas e suas 
conseqüências para a distribuição, surgimento e extinção de espécies. Biogeografia 
e a conservação da biodiversidade.  
Grupo de discussão 8 
  
 



14ª Aula (18/11) 
Seminários 
  
15ª Aula (25/11) 
2ª PROVA 
  
16ª aula (02/12) 
 PROVA REPOSITIVA 
 
 BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
  
FREEMAN, S. & HERRON, J.C. (2009) Análise evolutiva. Fischer, R.; Osorio, 
M.R.B. (trads.) – 4. ed. Porto Alegre: Artmed.  
FUTUYMA, D.J. (1992) Biologia evolutiva. Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de 
Genética. 
RICKLEFS, R.E. 5ª Ed. (2003). A Economia da Natureza. Rio de Janeiro: Ed. 
Guanabara Koogan S.A. 
RIDLEY, M. (2006). Evolução. São Paulo: Artmed Editora SA. 
STEBBINS, G.L. (1970) Processos de evolução orgânica. São Paulo: Polígono e 
Universidade de São Paulo. 
  
 Avaliação final:  notas de duas provas e seminário (p. 3)  
e nota participação em aula (discussões, relatórios) (p.1) 



  
 

 
 
1) Grupos de discussão - instruções: 
 

  Um grupo de 4 alunos irá liderar uma das discussões em sala de aula. 

Com duas semanas de antecedência, o professor selecionará 1-2 artigos científicos 

sobre os temas a serem abordados nas aulas teóricas e entregará ao seu grupo. O 

grupo deve preparar uma esboço sobre o tópico a ser discutido, juntamente com 

algumas questões que irão nortear as discussões (caso necessário você pode 

solicitar ajuda do professor e do monitor para elaborar um plano para a discussão). 



Estratégias para facilitas as discussões: 
 
 Vocabulário/ revisão da aula teórica: especialmente útil se você utilizar/ligar 
durante a discussão termos mencionados durante a aula teórica. 
 
 Pequenos subgrupos de discussão: atribuir diferentes perguntas para 
pequenos grupos de alunos e fazer com que esses pequenos grupos 
apresentem suas respostas / pensamentos para o resto da classe. Mas você 
não pode ficar de braços cruzados enquanto outros alunos discutem, envolva-
se também! 
 
 Lista com perguntas: é muito útil que os outros alunos tenham perguntas 
escritas, em vez de ler em voz alta para nortear o debate. 

 
 Exemplos do texto: muitos exemplos pertinentes de conceitos 
evolutivos/ecológicos podem ser encontrados em livros texto. Usar estes livros 
pode ser uma ótima maneira de ilustrar o seu ponto. 
 



2) Seminário final 
 

O seminário será uma revisão da literatura sobre um tema na biologia evolutiva a 

ser escolhido pelo grupo, que pode ser um gênero ou uma família de plantas ou 

animais, insetos, etc, ou seja, um grupo que vocês considerem apropriado para 

um estudo mais aprofundado a respeito, dentro do escopo da disciplina.  

 

Este deve sintetizar todo o conhecimento científico relacionado à biologia 

evolutiva ou ecologia de populações referente ao grupo de estudo escolhido.  

 
Você deve: 
  
● identificar as direções da pesquisa 
● identificar questões sem resposta na literatura 
● levantar críticas à natureza das pesquisas que foram realizadas 
● situar o tema no contexto de questões ecológicas e evolutivas maiores 
 



2.1. Selecione um tópico 
 

 Ideias para potenciais tópicos podem ser adquiridas a partir dos 

livros texto, dos grupos de discussão, das aulas práticas e teóricas, e fontes 

externas. Observe que, devido às questões relacionadas com "evolução 

humana" e "criacionismo" estarem fora do contexto de aula, eles não são 

tópicos apropriados.  

 

 Entregue seu tópico e uma lista de pelo menos cinco fontes 

bibliográficas para o professor no dia 02/09/2016.  

 

 Fontes devem ser literatura publicada em revistas científicas 

(somente em casos excepcionais são aceitáveis websites como referência).  

 



2. Requisitos  
 

 Entregar uma parte escrita (impressa) de três a no máximo 10 páginas, 

além da apresentação em power-point, a qual não deve se alongar mais de 15 

minutos de apresentação, com 5 minutos para perguntas. Use linguagem 

apropriada ao tema.  

 

       Os seminários serão avaliados de acordo com os seguintes itens: 

conteúdo; qualidade do material; clareza; motivação e participação do grupo.  

 

 

 
             Grupos de 4 pessoas no máximo, o mesmo dos grupos de discussão 
dos artigos. 



Excursão à Estação Experimental de Itirapina, do Instituto Florestal: 
 
http://www.iflorestal.sp.gov.br/Itirapina/ 
 
Data ???? 
 
Área de cerrado  - avaliar populações de plantas e animais que ocorrem 
nesta área e estudos que são realizados 
 
Relatório:  descrever o que foi visto e discutido durante a viagem 
 
-> Antes da viagem:  cada aluno deverá escolher um estudo que vem ou 
foi realizado na Estação, e fazer um breve relato aos colegas, antes do dia  
da excursão. 

http://www.iflorestal.sp.gov.br/Itirapina/

