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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 de agosto) 
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. 
Bibliografia sugerida:  
Townsend et al. (2006) Cap. 5: Natalidade, mortalidade e dispersão. 
Ricklefs, RE. (2003) Cap. 10: Histórias de vida e ajustamento evolutivo. 
 
2ª Aula (12 de agosto) 
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 
Bibliografia sugerida:  
Townsend et al. (2006) Cap. 5: Natalidade, mortalidade, dispersão.  
Ricklefs, RE. (2003) Cap. 13: Estruturas populacionais; Cap.14: Crescimento e 
regulação populacional; Cap. 15: Dinâmicas temporal e espacial das populações. 
 
3ª Aula (19 de agosto) 
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 
Bibliografia sugerida:  
Townsend et al. (2006) Cap. 5: Natalidade, mortalidade, dispersão.  
Ricklefs, RE. (2003) Cap. 13: Estruturas populacionais. 
 

4ª Aula (26 de agosto) 
Dinâmica de populações IV: Regulação do crescimento de populações. 
Conseqüências da predação e da competição.  
Grupos de discussão 1 e 2 
Bibliografia sugerida:  
Townsend et al. (2006) Cap. 6: Competição interespecífica; Cap. 8: Predação, 
pastejo e doenças.  
Ricklefs, RE.  (2003) Cap. 17: Predação e herbivoria; Cap.18: Dinâmica da 
predação; Cap.19: Competição. 
 
5ª Aula (02 de setembro) 
História da biologia evolutiva 
Teoria sintética da Evolução 
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 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 - Richard Dawkins:  

           Evolução vs Criacionismo 
Grupo de discussão 4 
Bibliografia sugerida:  
Futuyma, D.J. (1995) Cap. 1: A Origem e Impacto do Pensamento Evolutivo  
Ridley, M. (2006) Cap. 1: O Surgimento da Biologia Evolutiva  
 
6ª Aula (16 de setembro) 
Mecanismos microevolutivos - Seleção natural e variação 
 Nova variação é gerada por mutação e recombinação 
  As evidências da evolução. 

Grupo de discussão 5 
Bibliografia sugerida:  
Ridley, M. (2006) Cap. 3: As evidências da evolução  
Ridley, M. (2006) Cap. 4: Seleção natural e variação  
 
7ª  Aula (23 de setembro) 
1ª PROVA 
 
8ª Aula (30 de setembro) 
 Mecanismos secundários amplificadores da variabilidade: migração 

(dispersão e fluxo gênico), hibridação e deriva genética. 
Aula prática:  Deriva genética 
Bibliografia sugerida:  
Ridley, M. (2006) Cap. 3: As evidências da evolução  
Ridley, M. (2006) Cap. 4: Seleção natural e variação  
Stebbins (1970) Cap. 6: O papel da hibridação na evolução  
 

9ª Aula (07 de outubro) 
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 
Bibliografia sugerida:  
Ridley, M. (2006) Cap. 5: A teoria da seleção natural  
Futuyma, D.J. (1995) Cap. 4: Variação 
Martins, P.S. (1987). Estrutura populacional, fluxo gênico e conservação in situ. 
IPEF, v. 35, p.71-78. 
 
10ª Aula (14 de outubro) 
Mecanismos microevolutivos - Seleção natural – tipos de seleção natural e a 
importância da deriva na evolução 
 Eventos aleatórios na genética de populações 
 Tipos de seleção: Seleção estabilizadora, direcional e disruptiva; Seleção 

artificial; Seleção dependente de freqüência; Seleção dependente de 
densidade; Seleção sexual; Seleção de grupos; Exemplos. 

 Coevolução. 
Grupo de discussão 6 
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Bibliografia sugerida:  
Ridley, M. (2006) Cap. 4: Seleção natural e variação. Cap. 6: Eventos aleatórios na 
genética de populações 
Futuyma, D.J. (1995) Cap. 5: Estrutura populacional e deriva genética   
 
11ª Aula (21 de outubro) 
Mecanismos macroevolutivos - Especiação  
 Conceito de espécies; Mecanismos de isolamento reprodutivo. 
 Mecanismos de especiação 
 Gradualismo vs Equilíbrio pontuado 

Grupo de discussão 7 
Bibliografia sugerida:  
Ridley, M. (2006) Cap. 13: Conceitos de espécie e variação intra-específica.  
Cap. 14: Especiação  
Stebbins (1970) Cap. 5: O isolamento reprodutivo e a origem das espécies  
Stearns & Hoekstra (2003) Cap. 11: Especiação 
 
12ª Aula (04 de novembro) 
Mecanismos macroevolutivos – Filogenia, classificação e evolução 
 As filogenias expressam as relações ancestrais entre espécies 
 A filogenia molecular em ação 
 Filogeografia 

Aula prática: Filogenia molecular 
Ridley, M. (2006) Cap. 15: A reconstrução da filogenia. Cap. 16: Classificação e 
evolução  
Stearns & Hoekstra (2003) Cap. 12: Sistemática. 
 
13ª Aula (11 de novembro) 
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 
Bibliografia sugerida:  
Ridley, M. (2006) Cap. 17: Biogeografia evolutiva;  
Ricklefs, RE.  (2003) Cap. 24: História e biogeografia;  
Rocha et al. (2006) Cap. 6: Biogeografia e a conservação da biodiversidade. 
 
14ª Aula (18 de novembro) 
Seminários sobre os temas sorteados 
 
15ª Aula (25 de novembro) 
2ª PROVA 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
DARWIN, C.R. (1997) A origem das espécies. São Paulo: Heinus Editora Ltda. 
FREIRE-MAIA, N. (1988) Teoria da evolução de Darwin à teoria sintética. Belo 

Horizonte: Editora Itatiaia Limitada.  
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. 
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FUTUYMA, D.J. (2002) Evolução, ciência e sociedade. Ribeirão Preto: Sociedade 
Brasileira de Genética. 

FUTUYMA, D.J. (2013). Evolution. 3. Ed. Sinauer Associates, Sunderland, 
Massachussetts. 
MAYR, E. (1977) Populações, espécies e evolução. Reichardt, H. (trad.) São 

Paulo: Universidade de São Paulo. 
PINTO-COELHO, R.M. (2000). Fundamentos em Ecologia. Artes Médicas Sul,  

Porto Alegre. 
PRIMACK, R.B.; RODRIGUES, E. (2001). Biologia da Conservação. Londrina: 

E.Rodrigues.  
RICKLEFS, R.E. 5ª Ed. (2003). A Economia da Natureza. Rio de Janeiro: Ed. 

Guanabara Koogan S.A. 
RIDLEY, M. (2006) Evolução. Ferreira, H.; Passaglia, L.; Fischer, R. (trad.) – 3. ed. 

Porto Alegre: Artmed.  
ROCHA, C.F.D.; BERGALLO, H.G.; SLUYS, M.V. & ALVES, M.A.S. 2006. Biologia 

da Conservação: Essências. São Carlos: RiMa.  
STEARNS, S.C.; HOEKSTRA, R.F. (2005) Evolution: an introduction. 2.ed. New 

York: Oxford University Press.  
STEARNS, S.C.; HOEKSTRA, R.F. (2003) Evolução: uma introdução. Neves, 

W.A. (trad.). São Paulo: Atheneu. 
STEBBINS, G.L. (1970) Processos de evolução orgânica. São Paulo: Polígono e 

Universidade de São Paulo. 
TOWNSEND, C.R.; BEGON, M. & HARPER, J.L. (2006). Fundamentos em 

Ecologia. Trad. Moreira, G.R.P. et al. 2. ed. Porto Alegre: Artmed Editora SA.  
VANDERMEER, J.H. & GOLDBERG, D.E. (2013) Population Ecology: First 

Principles. 2. Ed. Princeton University Press, New Jersey 
ZIMMER, C. (2004) O livro de ouro da Evolução: O triunfo de uma idéia. Rio de 

Janeiro: Ediouro. 
 
 
Atividades durante o curso: Grupos de discussão de artigos e Seminário 

 
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). 
 Ao conduzir a discussão, vocês serão responsáveis por pelo menos 30 
minutos de discussão sobre o tema escolhido. Vejam abaixo algumas estratégias 
frequentemente utilizadas com sucesso em grupos de discussão. 
Ideias para discussão principal (muitas destas estratégias podem ser combinadas): 

- 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. 
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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. A 
finalidade de uma revisão da literatura é resumir e sintetizar a pesquisa disponível e 
o estado do campo em determinado assunto. 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 
 
Passos para a realização dos seminários: 
 
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. Caso 
necessário fale com o professor ou o monitor sobre possíveis tópicos para 
prosseguir.  
 Entregue seu tópico e uma lista de pelo menos cinco fontes bibliográficas 
para o professor no dia 02/09/2016. Comentários sobre o tema escolhido será 
fornecido pelo professor e monitor via email durante a semana seguinte. 
 Fontes devem ser literatura publicada em revistas científicas (somente em 
casos excepcionais são aceitáveis websites como referência). Geralmente, as fontes 
de busca podem ser encontradas através da busca de termos específicos em no ISI 
Web of Knowledge ou Google Scholar. Possíveis fontes incluem: Science, Nature, 
Evolution, Proceedings of the Royal Society of London, Proceedings of the National 
Academy of Sciences, Genetics, New England Journal of Medicine, Paleobiology. 
 
2. Requisitos  
 Vocês devem 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. Grupos de 4 pessoas no máximo, o mesmo dos grupos de 
discussão dos artigos. 

Os seminários serão avaliados de acordo com os seguintes itens: conteúdo; 
qualidade do material; clareza; motivação e participação do grupo.  
 
Conceito final da disciplina: 2 provas + seminário (peso 30 para cada prova e 
seminário final) + nota de participação em aula, incluindo a discussão dos artigos e 
eventuais relatórios (peso 10).  
 
Haverá uma excursão prática para a Estação Experimental de Itirapina, do 
Instituto Florestal (http://www.iflorestal.sp.gov.br/Itirapina/). A data será combinada 
até a segunda aula. Haverá a entrega de um breve relatório sobre a viagem. 
 
 
 


