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Uma das principais ameagas i
estabilidade de uma populagio 16 a

fragmentagf;o do seu habitat em pequenas
rnanchas. lsso estii acontecendo pnr todo
o mundo i medida que as florestas sio
desmatadas, estradas sio construidas e

rios s6o canalizados. As conseqii6ncias da
fragrnentaq5o de hahitat tornam
irnportantes os efeitos de movimentos

individuais e da estrutura do habitat sobre a dinimica populacional.
Nos riltimos anos, um novo ramo da Ecologia, chamado de Ecologia de

Paisagem, comegou a se focalizar em como o tamanho e a distribuigio das

manchas de habitat* influenciam as atividades dos individuos, o
crescimento e a regulagio das populaq6es e as interag6es entre as

esp6cies. As plantas e os animais podem usar uma mancha especifica de
habitat somente se puderem obter acesso a ela se movimentando atrav6s
de habitats circundantes menos favoriiveis. Contudo, as mudanqas nos
padrdes humanos de uso da terra reduziram este acesso e conduziram is
lig6es da Ecologia de Paisagem em muitas iireas. As subpopulagdes
pequenas e isoladas em fragmentos de habitat sio vulneriiveis i extingio
por causa da perda da diversidade gen6tica e de perturbag6es ambientais
randOmicas.

A fragmentagio de habitat tambr6m significa que qualquer ponto
especifico passa a se situar mais pr6ximo de uma borda de habitat, o que
pode ter diversas conseqiiGncias. Por exemplo, na Bacia Amaz6nica, a

crescente exposigio das iirvores a uma distincia de 100 metros da borda
de um desmatamento resulta no ressecamento da vegetagio e em danos
excessivos pelo vento, o que de outra forma seria impedido pela vegetaqio
circundante. Estes efeitos de borda t6m causado perdas de at6 15 toneladas
de biomassa arb6rea por hectare anualmente (l Fig. I3.1).

A importincia da estrutura da paisagem jii se apresenta bem perto de casa
em muitas partes do mundo. Por todo o leste e meio-oeste dos Estados
Unidos, a fragmentagio das florestas colocou populag6es de aves silvestres
em contato com a ave nidoparasita chopim-de-cabega-marrom, que deposita
seus ovos nos ninhos das outras aves, reduzindo o sucesso reprodutivo de
seus hospedeiros. O chopim prefere fazendas e campos abertos, mas penetra
nas bordas e nos bosques para buscar ninhos.hospedeiros. As taxas de
parasitismo de ninho (ou nidoparasitismo) em canoros do Kentucky chegam
a 600/o numa distincia de 300 metros da borda de florestas no sul de lllinois,
e este efeito de borda 6 ainda perceptivel a mais de um quilOmetro floresta
adentro { Fig,13.21. Os predadores de ninho, incluindo muitos roedores
pequenos, que normalmente cagam em campos, tipicamente nio se

*N.'f.: Ver comentirrio sobrc a traduqio cJe patch como "mancha" na Nota clos Traclutores no infcio do livro.
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ESTRUTURAS POPULACIONAIS

I Fig. '13.1 A fragmentagio de habitat coloca"os organismos mais

pr6ximos is bordas do habitat adequado. Manchas de florestas pluviais

pr6ximo a Manaus, Brasil, foram criadas quando as florestas foram

convertidas em pastagens. A mortalidade de drvores nas bordas das

manchas eram muitas vezes mais alta do que aquela das drvores

localizadas no meio da floresta intacto, devido aos danos pelo

ressecamento e vento. Cortesia de Eduardo M. Venticinque, lnstituto Nacional

de Pesquisas da Amaz6nia.

aventuram rnuito para dentro da floresta; contudo, numa

paisagem altamente fragmentada, eles podern predar

sobre urna proporgflo maior de ovos e {ilhotes.

Conseqiientemente, as populaEdes de algurnas esp6cies de

aves de floresta diminuiram abruptamente ern partes do

Ieste da Amdrica do Norte.
Hd muitas anneaqas i estabilidade de uma populaqao,

e a fragmentagSo de habitat 6 apenas uma delas.

Contudo, populag6es glohais da nraioria das esp6cies

persistirarn por muitos milhares ou rnesmo milh6es de

anos. ( um rnotivo de grande preocupaqeo a razio pela
qual tantas estao agora ameaqadas de extinqSo. Fara

compreender por que isto aconteceu, e o que psdernos

fazer sobre isto, devemos compreender corno as

mudangas no ambiente intlueneiam a estrutura e a

dindmica das populaqdes.

Uma populaqSo 6 constituida de indivfduos de uma esp6cie

numa dada 6rea. Cada populagdo vive principalmente em man-
chas de habitat adequado. O nrimero de indivfduos numa
populaEdo pode variar com o suprimento de alimento, a taxa
de predaqSo, a disponibilidade de lugares para ninho e outros
fatores ecol6gicos naquele habitat.

Os habitats naturalmente existem como um mosaico de
diferentes manchas, por exemplo, iireas de bosque dentro de

savanas, ou montanhas com vegetaqSo arbustiva nas encos-
tas de face sul, pr6ximo a florestas das encostas mais rimidas
de face norte.* A distribuiqSo por manchas de habitat adequa-

*Obseruar que no hemisf6rio Sul a ocorr€ncia de vegetaqdo mais seca (ou mais
rimida) se dii em faces opostas ds do hemisf6rio Norte, devido ao Sol se inclinar
em direq6es opostas nos dois hemisftrios.

Tamanhos das amostras

600 900 1.200 1.500

DistAncia da borda da plantagdo (m)

I Fig. 13.? A fragmentaqio pode afetar a dinimica da populaqio. A ta'.
de parasitismo nos ninhos de uma ave canora do Kentucky pelos

chopins-de-cabeea-marrom varia com a distAncia entre as bordas de

6reas florestadas adjacentes e as terras cultivadas. De S. F. Morse e S. K.

Robinson, Conserv. B iol. 13 :327 -337 \1 999).

do significa que muitas populaq6es estdo divididas e'

subpopulag6es menores, entre as quais os individuos ;.
movem menos freqtientemente do que o fariam se o habl..-
fosse homogdneo.

A estrutura populacional se refere ) densidade e d disr-
buiqdo de indivfduos no habitat adequado e is proporgoes -:
individuos em cada classe etiiria. Os sistemas de acasalamer.

e a variaqSo gen6tica, que s6o tamb6m partes da estrutura :.
uma populaqao, serao considerados num capitulo posten-l
luntas, estas medidas nos proporcionam o retrato de uma p'--

pulaqdo num determinado instante no tempo.

As populaq6es apresentam um comportamento dinArnr
co, continuamente mudando no tempo por causa dos nasc -
mentos, mortes e movimentos de indivfduos. Estes process-:

sdo influenciados pelas interaqdes entre os individuos e se '
ambientes e uns com os outros. Um entendimento da dir..-
mica populacional tambdm esclarece a estrutura da comui- -

dade e a funqdo ecossist€mica, nos permitindo responde: .
quest6es tais como, uma populagdo persistir6 num habit.:
Como ela afeta o fluxo de energia e contribui para a reciclagt-
de alimentos num ecossistema? Assim, muito da Ecologia ..
focaliza nos processos no nivel da populaqSo.

As distribuiqdes geogrificas das

populagSes seo determinadas pelos

habitats ecologicamente adequados

A distribuigdo de uma populaqSo 6 a sua abrang6ncia getF
grffica. A presenqa ou aus€ncia de habitats adequados fteqiit, -
temente determina a extensdo da distribuiqdo de uma poplr:-
96o, embora outros fatores, como competidores, organismos ;.-
tog6nicos e barreiras d dispersAo, tamb6m tenham infludnc,.
Como discutido no Cap. 5, a abrang€ncia natural do bordo-c-
aqticar nos Estados Unidos e no Canadii corresponde princip' -
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Missouri

0 l,lilhas 2l-J-t-t-l

Abrang6ncia geogriifica Regi6o

-:r'rte aos limites das condiq6es ffsicas por ele toleradas. Natu-
..-:nente, os bordos-de-aqilcar n6o podem ocorrer a leste da
- nteira com o Oceano AtlAntico, mas sua distribuiqSo estii li-
-,:ada mais gradualmente a oeste pela aridez, ao norte pelo frio
- lnverno e ao sul pelo calor do ver6o (veja Fig. 5.5). Muitos
- .citats adequados para o bordo-de-agticar existem em outras
, .:tes do mundo, especialmente na Europa e na Asia, onde vi-
:n parentes pr6ximos e para onde o bordo-de-aqhcar pro-
.-amente dito tem sido transposto com sucesso. NIas esta es-
ocie especifica evoluiu na Am6rica do Norte e ndo teve opor-

--ridade de colonizar aquelas Sreas por si pr6pria.
-\ introdugSo de esp6cies que se expandem com sucesso em

- r'as regides demonstra dramaticamente como as barreiras de
. rga distAncia A dispers6o podem limitar as abrangencias ge-
.r6ficas. Por exemplo, entre 1890 e 1891, 160 estorninhos eu-

- :eus foram liberados na vizinhanga na cidade de New York
,,,'r algu6m que queria introduzir no Novo Mundo todas as aves
::ncionadas nos trabalhos de Shakespeare. Em 60 anos, a po-
. -aqeo se expandiu para cobrir mais de 5 milh6es de milhas
- -adradas* e se estendeu de costa a costa. Tais introduq6es s6o
-.,, antigas quanto os movimentos de humanos. Os aborigines
l Llxeram cachorros para a Austr5lia, os polindsios distribui-
-- n porcos e ratos nas peqaenas ilhas do Pacifico. Mais recen-
'::rente, reflorestadores transpuseram iilwores de eucaliptos de
::scimento riipido e pinheiros por todo o planeta para explo-
'.-ao de madeira e combustivel. Outras esp6cies t€m pegado
::ona em comboios humanos, escondidas entre as cargasi em

T.: Aproximadamente 7,7 milh6es de quil6metros quadrados, mais de 950/o

Srea do Brasil inteiro.

Agrup_amento Gleba mostrando Agregado de
de glebas agregados de in-dividuos
calcdrias individut.rs

0 Milhas 0,5 6 Iardas 166l_t_t_t_t 6 lardas 10t_r_t_t-r

l0

: I, 1 3.3 Dentro da abrang6ncia geogriifica de uma populagio, apenas habitats apropriados sio ocupados. Diierentes escalas de mapeamentos
::amumahierarquiadepadrdesnadistribuiEsogeogrdficadeC/ematlsfrentontiivar.riehliinocentro-oestedoMissouri.segundoR.O.Erickson,
" \4o. Bot. Gard.32:416-460 1945).

lastros e no casco de navios, e tem se saido muito bem por sua
pr6pria conta nas novas terras (e i{guas). Estas esp6cies intro-
duzidas podem se tornar muito mais disseminadas e nume-
rosas em seus novos lares do que suas populag6es naturais de
onde vieram. Teremos mais para dizer sobre esses organismos
invasores mais adiante no livro, mas o seu sucesso em muitos
lugares realEa o papel importante das barreiras d dispersSo na
limitaqdo das distribuig6es geogr6ficas.

Na abrang€ncia geogri{fica de uma populagdo, os individuos
n6o est6o igualmente distribuidos em todas as regi6es. Eles
geralmentevivem somente num habitat adequado. Por exem-
plo, os bordos-de-agricar est6o ausentes dos brejos, maninhos
de serpentina, dunas de areia rec6m-formadas, iireas recem-
queimadas e em diversos outros habitats que simplesmente
situam-se fora da abrang6ncia de sua toler6ncia ecol6gica. Por
isso, a abrangdncia geogriifica do bordo-de-aEfcar 6 um mo-
saico de iireas ocupadas e desocupadas.

O clima, a topografia, a quimica e a textura do solo analo-
gamente exercem infludncias progressivamente mais sutis na
distribuiqSo geogri{fica do arbusto perene Aematis fremontii {l
Fig. 15.5). O clima e talvez as interaq6es com plantas ecologi-
camente semelhantes restringem essa esp6cie de Clemafis a uma
pequena parte do meio-oeste dos Estados Unidos. Uma noti{-
vel variedade de Aematisfremonfii chamada rithlii ocorre somen-
te no condado de Iefferson, Missouri. Dentro da sua
abrang6ncia geogriifica, a Aematis Jremonhi var.iehlii est6 res-
trita a solos secos e rochosos em afloramentos de calciirio.
Pequenas variaq6es no relevo e na qualidade do solo confi-
nam ainda mais a distribuiESo dessa planta em Sreas de calcdrio
a lugares com condiE6es adequadas de umidade, nutrientes e
estrutura de solo. Os agrupamentos locais que ocorrem em cada
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lFig. l3.4Amigraqioexpandeadistribuiqiogeogriificadeumapopulagao.Osindividuosdosalmio sockeye(.Onchorynchusnerka) habitam,

qrJndo adultosluma vasta Srea do Colfo io Amca, depois migram rio acima para seus locais de nascimento para reproduzirem. As dreas de de''

inctuemoStuartLake.maisdel.000kmrioacimadabocadoRioFraser.AdaptadodeC.CrooteT.P.Quinn, FisheryBull. S5(1967)
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Adultos do salmSo sockrl'e habitam uma vasta
6rea do Oceano Pacifico Norte. Eles s6o
marcados quando adultos no mar
e ent6o.

um desses sftios consistem em muitos individr-ros distribuidos
mais ou menos Llniformemente.

E importante lembrar que a abrang€ncia gcogrilflca cle Llm.r

populaqSo inclui todas as 6reas que seus membros ocllPam
durante o seu ciclo de vida. Assim, a distribuigao do salmio
ndo inclui apenas os rios em que cle se reprodllz, mas tam-
bdm as vastas iireas dos mares onde os indivich-ros crescem at6

a maturidade antes de fazer a sua longa mi5;rag6o clc volta pa ra

os locais de scus nascimentos (l liig. t3'4).

A distribuigio dos individuos dentro
das populagOes reflete a
heterogeneidade de habitats e as

interacdes sociais

A distribuiqEo* de individuos numa populaqeo descreve a

dist6ncia relativa entre um e outro. Os padr6es de distribui-
g5o variam desde a distribuiqSo agrupada, na qual os indivi-
duos encontram-se aninhados em grupos distintos, at6 a uni-
formemente espagada (homog6ned, na qual cada individuo
mant6m uma dist6ncia minima entre si e seus vizinhos 0 Fig.
15.5). Entre estes extremos encontra-se a distribuigSo
rand6rnica, na qual os indivfduos esteo distribufdos
homogeneamente por uma 6rea sem qualquer depend6ncia
da proximidade com outros (l Fig. f5.5).

Os padr6es de distribuiqSo agrupado e espaqado derivam
de processos diferentes. O espa{amento uniforme surge mais

comumente de interaqdes diretas entre os indivfduos. A ma-
nutenqSo de uma distAncia mfnima fixa entre si mesmo e seu

vizinho mais pr6ximo resulta num distanciamento uniforme.

.N.T.: No original sio usadas duas palavras: dispersion, para a concentraq6o de

individuos em seu habitat nativo, traduzida por "distribuiqio"; e dispersal, para
denotar o movimento, na Srea de abrangdncia, desde o nascimento e por toda

sua vida adulta, traduzida como "dispers5o".

Por exemplo, as plantas situadas muito pr6ximas a vizin: '

maiores freqtientemente sofrem de sombreamento e com;-
tigdo radicular. Conforme esses individlros moruem, a dist---
citr entre todos se torna mais uniforme (l Iig. ti.6).

! fig. l:i.5 Os padr6es de distribuigio descrevem o espagamento dm

individuos. As populaq6es podem ter distribuiq6es agrupadas,

rand6nricas ou uniformemente homog6neas.

:.. ..'*'1. il!l**"
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: r. 1 3.6 DistribuiE6es homog6neas resultam das interag5es entre os
rdividuos. O espaqamento uniforme destes arbustos do deserto em Sonora,

:\.co, resulta da competiqio pela dgua no solo. Fotografia de R. E. Ricklefs.

\s distribuigoes agrupadas podem reslrltar cla predisposigAo

-rdl em fcrrmar grupos, das distribr-rig6es agn-rpadas de recur-
. - e das tcrrddr-rcias cla prok: em pcrmanecer unida a seus pais.
-, aves freclirentemcnte viajam em grandes grupos para gerar
'rrlranq'a atrav6s cla qtiantidade. As salamandras qlre vivern sob
' ncos apresentam clistribuig6es agrupadas, qr-re correspondcrm
. pacirio clc ocorrdnci.r da madeira caida. As drvorcs formam
.:ilrpamentos de indivicluos via reprodlrg.1o vegetativa, ou
-:,ndo suas sementes tem uma clistribuigio fraca il Fig. li.7).

l(+ tS,z A reproduqio vegetativa faz surgir distribuig6es agrupadas.
fu fotografia, tirada na Coconino National Forest, Arizona, mostra
Lrritos clones diferentes de Srvores de aspen, que sio distinguidas pelo
lrnento da queda das folhas. Dentro de cada clone, cada caule
ffvidual ("irvore") cresceu de um sistema radicular comum que se

&*:nvolveu de uma dnica plAntula. Fotografia de Tom Bean/DRK PHOTO.

ESTRUTURAS POPULACIONAIS

Finalmcntc, na ausCncia clc antagonismo social e atraqeo
mftua, os indivfduos podem sc distribuir alcatoriamente, sem
qlralqucr relaqao com as posiqoes dos clutros individuos dii
populaqS.o.

lJm teste estatistico para a distribuigdo nio-randdmica,
'"[:' os tr6s padrdes gerais de distribuigio - agrupado, ale-
RrDr at6rio e espagado - podem ser distinguidos por com-

'r ' paraEao com uma distribuigio de Poisson.

O murrdo natural 6 extremamente variado. Habitats unifor-
mes e homog€neos que se estendem sobre grandes iireas sim-
plesrnente nao existem. Em vez clisso, podemos interpretar o
mLlndo natural como um mosaico de manchas de habitats. Para
qualquer espdcie em particular, alg,umas destas manchas s6o
aclequaclas para se viver, e outras n6o. Consequcntemcnte, a

maioria das populag6es est6 dividida cm subpopulag6es dc
indiviclr-ros quer vivem dentro de manchas homogdneas de
habitat acleqrraclo, separadas de outras sr-rbpopr-rlag5es por 6rcas
cle l.rabitat clcsfavo 16vel.

Dependenclo da clist.lncia entre as sr.rbpopulagOcs, da na-
turcz;r do ambiernte intcrvernierntc c da mobiliclade clas es-
p6cies, as iireas cic habitat desfavor;ivel poclem ou n5o se

constituircm cm barreiras substanciais ao rnovimento cle in-
clivicluos. Como mostrado na I &iig. tr3.$, um gavi6o
caramr-rjeirc aclrrlto se move com bastante facilidade entre
(rs drcas clc habitat dc alagaclo que Lrsa para alimcntaqdo e

reproclr-rg:ao no snl da Flciricla. Assim, ermbora sru habitat seja
particionaclo, a mobilirladc clcstes parcntes dos falc6es os
nr.rnt6m r-rniclos no suI cla Fl6ricla como uma irnica popula-
qao

Por ourtrcr laclo, o peqLlcino gcconicieo Otdura reliculata est6
rcstrito a pequenas manchas de bosqr-re de er,rcalipto natu-
ral no ( intrrrSo clc Trigo do sudoeste da Ar,rstriilia (l f:iE.
11"?]. Difererltemente clo caramujeiro,6 incapaz de viajar
atrar.6s clos I a 20 qr-rildmetros cle fazencla qLle separam as

manchas dc habitat aclequado, c assim existe em grandes
subpopulagoes desconectadas. As manchas cle habitat nes-
sa paisagem sio de 0,4 a 5 hectares, contendo cle 55 a .570

.irvores de eucalipto, e sustentam populagdes de 12 a 450
gcconicleos. I alffcit cleterminar por observag5o direta qr-re

cada 5;ecorrfcleo n6o se nlove entre as subpoplrlag6es. Con-
tudo, as diferengas na composig6o gen6tica entre as

subpopulag6es indicam c1r-re muitos deles perderam sua va-
riabiliclade gendtica. Esta clescoberta sugere que clcvc haver
pouco movimento cle individr-los entre as manchas de
habitat, como veremos com mais cletalhes num capitulo
postcrior.

O rctalhamento* do mundo natural fez sr-rrgir tr€s moclelos
clc populagdo. Um clestes 6 o rnodelo de metapopulagio,
quc vd urna popr-rlaqdo como um conjur-rto cle subpopLrlagoes
ocuptindo 6reas cle um tipo especifico cle habitat, entre as quais
os individuos se movem oi:asionalmente. O habitat interveni-

-*
*.'Sh-toi

.<ff{& * ,
I Ar populag6es existem em paisagens
I heterog6neas

*O autor refcrc-sc i dift'rcnciagio natural entre os habitats de um;r paisagem.
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I Fig. 13"s O movimento entre as manchas do habitat integra uma

populaqio. As linhas pretas representam os movimentos de individuos

do caramujeiro (Rostrhantus sociabilis) entre os brelos no sul da Fl6rida

durante o periodo 1992-1993. As Iinhas e pontos vermelhos, culos

tamanhos sio proporcionais is dreas de habitat adequado,
proporcionam um resumo das conex6es entre as populagSes de

caramujeiros em dreas de alagados baseado nos padr6es de movimento

registrados dos adultos. De R. E. Bennetts e W. M. Kitchens, Ll.S. Geol. Surv/

Biol. Res. Div., Tech. Rep. No. 56 (1 997).

entq Er i denomtnado dc habitat-matrtz i risto so,r-':-',
como Lrma barreira ao movimento dos ir-rdividuos entre a'

subpopulag6es l! fig. 1 3.I {}a).

Um segr.rndo modelo, o modelo de fonte-poqo,* assurr-:

que h6 diferengas na qualidade das manchas de habitats adt-
quacios. Onde os recursos s6o abundantes, os individuos prr'-

duzem mais ciescender.rtes do que 6 exigido para substitLli-1'::

e os filhotes excedentes se distribuem para outras manch.l
As popula96es selvem como "populaq6es-fonte". Em manch:.
pobres dc habitat, as populaq6es sAo mantidas pela imigraq.
cle individuos de outros lugares, porque mr.rito poucos filh'--
tes s5o produzidos localmente para substituir as perdas pa:'
a mortalidade. Essas populag6es s6o conhecidas como "poP'*-

laq6es-pogo" l! Flg. -!3.I0tr).

O rnodelo de paisagern avanqa Lrm passo al6m do m-*
delo de metapopulagdo, ao considerar os efeitos de diferenc-
de qualiclade cle habitat dentro do habitat-matriz (l FiE

t3.1Or). Corespondentemente, a qualidade de uma Inoflc::
de l-rabitat pode ser alterada pela natureza dos habitats \-12 -

nhos. Por cxemplo, a qualidadc do habitat pode ser aprin-. -
rada quando outras manchas da paisagem proporcionam -

cursos como locais de paracla seguros, materiais para ninh ,

polinizaclores ou 6gua. Outros tipos de 6reas vizinhas poclt

ser uma s(:ria desvantagem se abrigam predtrdorcs ou or::
nismos patog€nicos. O habitat-matriz tamb6m influencia
movimento de individuos de r.rma sr'rbpopulagSo para ou-'jl
Claramente, algr,rmas trajet6rias dc deslocamento s5o n'.. '

atrativas que outras, por causa dos tipos de habitats enct:-
trados no caminho.

*N.T.: No original, source-sink, no sentido de "fonte de geragdo" e "pogo de

sumo". A tradugSo t6cnica neo tem consenso.

| ... e as partes coloridas
I indicam a distribuiqSo

I dos genes individuais.

As regi6es pretas
indicam as Sreas
de habitats do
geconfdeo...

I fig. 13.9 DiferenEas gen6ticas entre poputag6es em manchas de habitat isoladas e pequenas indicam ausGncia de movimento entre elas. Ao lc-.
doi6culo, desde que o cinturdo do trigo do sudoeste da Austrdlra foi desmatado para a agricultura, as subpopulag6es do geconideo Oedura

reticulataficaram isoladar 
"rn 

p"qrunir manchas de habitat. As diferengas gen6ticas entre as subpopulaq6es mostram que hd pouco movimento -

individuos entre elas. Segundo S. Sarre, C. T. Smith, eJ. A. Meyers, Biol. Conserv.Tl:25-33 (.1995); S. Sarre, Mol. Ecol.4:395-'105 (1995)
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ESTRUTU RAS POPULACIONAIS

(a) Modelo de metapopulagEo (b) Modelo fonte-pogo (c) Modelo de paisagern

13.10 Os modelos de estrutura populacional diferem com respeito i variagdo na qualidade da mancha de habitat e i matriz interveniente dos
(a) Uma metapopulagSo com seis manchas de habitat adequado, cinco das quais ocupadas. As setas representam movimentos entre as

De acordo com o conceito de metapopulagio, as manchas de habitat ap.rrecem sobre um pano de iundo de habitats inadequados. Assim,
da matriz de fundo nlo tem efeito nos movimentos intedragmentos, mas a configuraqio destes, assim como a distAnci.r entre eles, pode

I As populaE6es nas manchas de habitat de alta qualidade (populag6es-fonte) produzem filhotes em excesso, os quais se dispersam para
menos adequadas, onde a imigraq.lo mant6m as populag6es-poqo menos produtivas. (c) A mesma metapopulagSo sobreposta em uma
composta de um mosaico de muitos tipos diferentes de habitats que, como mostrado pelas setas, afeta o modo pelo qual os individuos se

entre as manchas. SegundoJ. A. Wiens, enr I. A. Hanski e M. E. Cilpin leds.), Metapopulation Biologr,: Ecology, Genetics, and Evolution, Academic Press, San

(1997\, pp.43-62

ECoLOCOS NO CAMPO --------

A escala devanrydo na abund,Ancia de corais eno
rec:rutamento na Grande Barrara d.e Recit'es

Como os exemplos do cararnujeiro e do geconi-
deo mostrarn, os efeitos da variaqSo de hahitat
na estrutura populacional dependern da escala
daquela variageo ern relaqao i mobilidade dos

Contudo, medir a variagio espacial nas populaqSes
mostrado dificil. l.Jm estudo de Terry Hughes e seus cole-

da Universidade de lames Cook, na Austrdlia, mostra urna
para este protrterna.

Os investigadores estavam interessados na variageo da abun-
de corais ao longo da Crande Sarreira de Reclfes que se

por 2.00t) quil6rnetros ao longo da costa tropical do Fa-
na Austrdlia. Eles estaL,eleceram locais de amostragem ern

$etores do recife (intervalos de 250-500 quil6metros),
diferentes manchas de recife dentro dos setores (em distinci,

10-15 kmi, em diferentes sitios dentro dos recifes {0,5-3 krn)
pontos de amostragem replicados dentro dos sitios (1 -5 m).

planejamento e$pacial das amostragens estd rnostrado no mapa
I Fig. 13.X 1. Os corais adultos foram contados ern transeg6es
amostrage,rs de 10 rnetros de comprirnento ern cada sitio" Os

recrutas Bara a populagio ([arvas rec6$]-assentadas] foranr
prendendo-se mais de "tr.000 placas de '11 x 'tr"I €m

que se estabeleceram nas placas num periodo de 8 semanas. 0
estudo foi tio grande que 41 estudantes voluntdrios contribuiram
para o trabalho de campo!

Hughes e seus colegas dividiram as esp6cies de corais em duas
categorias, baseados no seu m6todo de reproduqio e dispersio
larval. Os poedeiros liheram espermatozdides e 6vulos diretamen-
te na dgua, e suas larvas permanec€m na egua por uma semana
ou mais antes de se estabelecerem e comegarem a crescer como
corais. Os brotadores liberam larvas completamente crescidas, que
se estabelecem muito mais rapidamente. As larvas dos poedeiros
se dispersam a distincias maiores, e os investigadores postularam
que essa diferenga poderia resultar numa diferenqa na escala da
variagSo espacial na abundancia entre os dois tipos de coral. A
variagio espacial foi estimada pela parcela da variagio nos n6-
meros de adultos e recrutas que eram atrihuiveis is diferenqas
entre os setores (logo, numa escala de centenas de quil6metros),
is diferengas entre os recifes dentro dos setores (cerca de 1 0 km)
e is diferengas entre os sitios dentro dos recifes (cerca de 1 km).
A variagio num sitio - isto 6, em distincias de 1-5 metros - pro-
porcionou uma indicagio da variabilidade inerente aos m6todos
de amostragern propriamente ditos e da heterogeneidade natural
do habitat.

Para os corais adultos os dados revelaram uma variagio na
abundincia entre os sitios de um recife (015-3 km), refletindo pe-
quenas diferengas nas qualidades dos habitats e na hist6ria da
perturbaqio de um determinado sitio, mas nenhuma variagio en-
tre os recifes de um setor ou, para os poedeiros, entre os setoresrecife (l Fig. 13.12), e contando o nlinrero de larvas de coral
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Cairnsi.

I Fig. 13.11 Os padr6es espaciais de variag6o podem ser mensurados
em diferentes escalas. Estag6es de amostragens foram distribuidas entre

setores da Crande Barreira de Recifes (Creat Barrier Reefl para mensurar

o padrio espacial de variaqio em corais. Dentro dos setores, as estag6es

de amostragens foram distribuidas entre diferentes manchas de recife e,

numa escala ainda menor, entre diferentes sitios dentro das manchas. De

T. P. Hughes, A. H. Baird, E. A. Dinsdale, N. A. Moltschaniwsky.i, M. S. Pratchett, J.

E. Tanner, e B. L. Willis, Nature397:59-63 (1999).

(l Fig. X 3.? 3). Estas de*cobertas stlgerern gue a dispers*s d$ra*ie
$ esti{gie larva! d adequada para forrnar populaq6es unlft}rn es de

csrais e{r} dist3*cia t{e dez a ce.}te*as de quil6r*etras, lrias que
outros pr&ces$6s efetartr a abundincia de corais errr escalrt$ stle-

nores. A variageo significativa para adultos trrotadores entrei
setores reflete o fato de que os brotadores eram rnuito mais abd
dantes nos tr6s setores do sul (5-1 "l individtlos por transeqeo i
10 rnetros) do que no norte, os tr6s setores mais tropicais (1-5 a
dividuos por transegao de 10 m).

O padrio de variaEdo no assentamento larva! foi notavelnE
te diferente daquele das abundincias de adultos para os corii
poedeiros, com a maioria da variaqio ocorrendo entre setal
(vela Fig. 13.13). Um nrimero particularrnente alto de recrutas!
sentou-se durante o periodo de estudo nos setores 2 e 3 (38{
por placa)r.ornpurrdo com os outros setores (menos de f5 prJ

placa). .4s diferenqas na variaEdo espacial entre os recrutas eI
adultos poedeircs provavelmente refletern fatores que afetanl
sobrevivGncia dos corais ap6s c recrutamento. Os investigadcu
ccncluiram que a produ,g5o e dispersio de larvas, mesmo com q
baixa densidade de recrutas, 6 suficiente para distribuir os cod
em todas as partes da Grande Barreira de Recifes. Os proces{
ecokigicos locais subseqiientemente homogeneizam as ahurdl
cias m6dias de corais adultos sobre toda a extensic da Crad
Barreira de Recifes propriamente dita.

l

As distribuiq6es ideais Xirrres colrrbfuram a 
i

densidade de populaqEo €orn a qualidade I
de habitat i

Muitos organismos s6o capazes de tomar decisoes .o*port{
mentais sobre onde viver e onde n6o viver. Os indivfdu{
podem basear estas decis6es numa combinaqSo da qualidr{
intrinseca do habitat com a densidade de outros individu{
Uma mancha se torna menos atrativa para recdm-chegad{
conforme o nrimero de competidores potenciais ali aumo{
exatamente como um territ6rio de ave macho se torna mf,
atrativo para uma f6mea se ele jii tiver uma companhei.u t{
Cap. 11). E proviivel que as manchas ocupadas tenham mer{
recursos sobrando do que as manchas desocupadas; al€m{

2

3

4

5

6

)

)

n

Setor

I

f Fig. -{ .i.1:: Os ec6logos usam diversos m6todos de amostragens para mensurar a variaqio espacial nas populaq6es. Vistas da Crande Barreir.

Recifes (Great fJarrier Reef) mostram a IocalizagSo das transeq6es (.i esquerda] e uma placa afixada (i direita). Cortesia de T. P. Hughes.
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ffi Poedeiros I Brotadores

Rggr"lgl 
,

0,5 I km

t-5m

2550025
Proporgdo de variagdo (o/o)

: :. 1 3.1 3 As abundAncias dos corais adultos e dos recrutas variam em escalas espaciais diferentes. As diferenqas nas densidades dos corais adultos
, rsiveis, principalmente em pequenas escalas espaciais, enquanto as diferengas em recrutas rec6m-estabelecidos tamb6m ocorrem na escala dos
'-'es,emdistAnciasde250-500km.DosdadosdeT.P.Hughes,A.H.Baird,E.A.Dinsdale,N.A.Moltschaniwskyj,M.S.Pratchett,J.E.TannereB.L.Willis,

:' - re 397 :59-63 (1999).

-:is, os individuos competidores podem precipitar conflitos
nportamentais e dispendiosos.
Cada individuo deveria escolher cntre as manchas de tal

:ma que maximizasse seu pr6prio acesso aos recursos. Ima-
-.:..e duas manchas, uma contendo mais recursos do que a

-ira. No inicio, os indivfduos devem escolher a mancha dc
- -.alidade mais alta. Mas a aparente qualidade daquela man-
-a diminui conforme sua populaq6o cresce. Como os recur-
; nela s6.o deplecionados e as interaqdes antagonistas aumen-

'::r, a segunda mancha passa a se tornar uma escolha iSual-
- rrlte boa. Nesse ponto, os indivfduos deixam de ter qualquer

-tfer€ncia por Llma ou outra mancha (l $:ig. li.l4l. Assim,
.la indivfduo na populagdo explora uma mancha dc mcsma
.-alidade aparente, a despeito da sua qualidade intrinseca. Este

":)Llltado 6 chamado cle uma distribuigdo livre ideal.

Escala Adultos

25A 500 km

-:t
l0 l5km j

Setor:

Recife:

Sitio:

56-->

t23
/\..

,// \\| 23 4

50

As tendGncias em diregio a uma distribuigio li-
vre ideal t6m sido investigadas em vdrios estu-
dos de lahorat6rio, nos quais a qualidade das
manch;rs pode ser controlada. Manfred Milinski

onduziu uma sdrie de experimentos com o peixe esgana-gato

$Enero Gasterosteusl. Foi dado ao peixe alimento (pulgasde-iigua)
rm diferentes taxas nas extremidades opostas de um aqudrio. Cada

-tade do tanque se constituiu numa mancha.* O sistema expe-

{.T.: Aqui, embora correto como definido na Nota dos Tradutores, "mancha"
ode soar estranho quando se fala de uma regiSo dentro da 6gua. Mas o leitor
errc lembrar que "mancha" nesse contexto refere-se a uma sub-regido, dentro
o ambiente (liquido, no caso), tal como percebida pela(s) esp6cie(s) em pauta.

rimental tinha as seguintes condig6es indutoras para o estabele-
cimento de uma distribuigEo livre ideal: (1) as duas manchas di-
feriam em qualidade, (2) a qualidade decrescia conforme o nri-
mero de peixes usando uma mancha aumentava. e (3) os peixes

tinham liberdade de se moverem entre as manchas.
Peixes famintos foram colocados no aqudrio cerca de 3 horas

antes do inicio do experimento. Durante as sess6es, o n6mero de
peixes em cada metade do tanque foi registrado a cada intervalo

I Fig. 13.14 Numa distribuigio livre ideal, cada individuo explora uma
mancha de mesma qualidade aparente. A qualidade do.habitat diminui
conforme o ndmero de individuos na mancha aumenta.

ECOTOCOS NO CAMPO
-1 

) rJma distribuisdoliweidealnumapopulagdo de

i'l ( laborat1io

Mancha boa

A qualidade
perce-bida de uma
mancha boa diminui
conforme sua
populagdo aumenta.

,N,NG

Nrirnero de individuos na mancha

Uma mancha intrinsecamente pobre com
poucos ir-rdivfcluos pode ter uma qualidade
percebida t5o alta quanto uma mancha boa
com muitos indivfduos.

Repficantes: I 2 3 4 5 6 7 8 910
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de 20 segundos. Antes de qualquer alimento ser adicionado ao

tanque, os peixes estavam distribuidos igualmente entre as duas

metades. Num experimento, as pulgas-de-dgua foram introduzi-
das numa taxa de 30 por minuto numa extremidade do tanque, e

de 6 por minuto na outra - uma relagio de 5 para 1. Em 5 minu-

tos os peixes tinham se distribuido entre as duas metades na mes-

ma raz5o prevista para uma distribuigio livre ideat, isto r5, de 5

para 1. Num segundo experimento, as pulgas'de-dgua foram for-
necidas em taxas de 30 e 15 por minuto, uma razio de 2 para 1.

Novamente a distribuiqio dos peixes se deu de acordo. Quando
as manchas melhor e pior no tanque foram invertidas, os peixes

inverteram sua distribuigio livre ideal em cerca de 5 minutos.

Como eles atingiram uma distribuigEo livre ideal nio foi determi-
nado, mas alguns palpites para tais escolhas comportamentais
poderiam incorporar a taxa de itens de alimentos encontrados e

o ndmero de competidores na mancha. Tais experimentos demons'

tram a sensibitidade dos organismrispara as condig6es de seus

ambientes, assim como sua flexibilidade comportamental para

fazer escolhas.

Os individuos se movem de
populaq6es-fonte em hatritats produtivos
para popula{oes-poqo ern habitats
marginais
Sob uma distribuigSo livre ideal, o sucesso reprodutivo de cada

individuo seria o mesmo, independentemente da qualidade
intrinseca da mancha que ocupa. Contudo, h6 muitas raz6es

por que este ideal raramente pode ser atingido na Nafureza.
Entre as raz6es mais importantes estSo as de que os individu-
os n6o t€m conhecimento perfeito da qualidade da mancha e

que o comportamento territorial dos individuos dominantes
reduz a escolha livre dos subordinados. Em quase todos os

casos nos quais o sucesso reprodutivo foi medido no campo,
ele variou entre os habitats. Esta variag6o estabelece uma si-
fuaqdo na qual alguns habitats aumentam e outros diminuem
de populagSo. Em conseqii€ncia, h6 freqtientemente um mo-
vimento liquido de individuos de populag6es crescentes ("fon-

te") para populag6es minguantes ("poEo") (veja Fig. 15.10b).

No sul da Europa, uma pequena ave canora cha
chapim-azul (Parus caeruIeus) se reproduz em dois tipos
habitats, um dominado pelo carvalho-plumoso
(Quercus pubescms) e o outro pela azinheira perene (Querats

As comparagdes das densidades de populagSo do sucesso

produtivo nos dois habitats sugere que o habitat de

decfduo 6 superior para os chapins (Quadro 15.1). As

q5es de chapins em habitats de carvalho decfduo
tantos filhotes que sua populaqSo aumentaria em quase

ao ano se os individuos n6o se dispersassem. A taxa
de dcclinio populacional em habitats dc azinheira perene

ria cerca de 150/o ao ano na aus€ncia de migraqSo. Embora

densidades do chapim-azul em habitats de carvalho
sejam seis vezes mais altas do que as densidades nos

de azinheira, os chapins n5o atingem uma distribuiqdo
ideal porque o sucesso reprodutivo dos pares r-ros habitats
carvalho deciduo tamb6m 6 mais alto. A an6lise gen6tica

usada para estimar o movimento de chapins-azuis entre

populag6es locais no sul da Franga separadas por uma
de 10 quildmetros. A quantidade de aves jovens se mover
da floresta de carvalho decfduo para acasalar-se na floresta

azinheira (estimada em 2.000 individuos por ano na regiSo

estirnada cerca de 100 vezes mais alta do que a qr-rantidacli

movendo entre manchas igualmente distantes do
habitat.

J
I O tamanho da populaqio pode ser

I estimado por diversas t6cnicas

O indicador em riltima instAncia de uma populagdo 6 o
mero de individuos que cla contdm. De um ponto de vist.
gestSo e conservaqSo,6 importante compreender os

fazem o tamanho da popr.rlagSo variar e os processos que

gulam seu tamanho. Esta compreensSo deve comegar

conhccimento empirico do rthmerro de individuos na

qao.

O tamanho total da populaq6o tem dois com
densidade e a 6rea. A densidade 6 definida como o

Habitat

Carvalho deciduo Azinheira

Densidade de reproduqSo (casais por 100 ha)
Data da postura (m6dia) ,
Tamanho da ninhada
Sobreviv€ncia dos imaturos
Emplumados por genitor
Nrimero prov6vel de recrutas por genitor
Probabilidade de morte por genitor
Produtividade liquida por genitor
Tipo de populaqSo

90
l0 Abril

9,8

0,60
)9

0,59
0,50

+0,09
Fontc

14

21 Abril
8,5

0,43

1,8

0,37
0,50

-0,15
Poqo

il

fonte: J. Blondel, P. C. Dias, M. Maistre, e P. Perref,,4uk 110:511-520 (1995).
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l& individuos por unidade de iirea. Multiplicada pela 6rea
pupada, o resultado iguala o tamanho total da popula-
Iro.
I Corno medimos a densidade? Quando as populag6es sdo

|uito pequenas, especialmente quando os individuos po-
ftm ser identificados de forma diferenciada e rinica - ou

|nr riidios, como no caso do caramujeiro - pode ser possi-

[d contar todos os indivfduos. Estas tdcnicas s6o freqrien-
hr,ente aplicadas as espdcies ameagadas, particularmente

lns grandes mamiferos e aves (l Fig. 15.15). Contudo, a
La;oria das populagdes contdm muitos individuos, ou eles

]rt6o distribuidos por uma Srea muito grande, tornando
hpossfvel uma contagem completa da populaqdo. Quando
lr individuos ndo sdo m6veis - plantas e vertebrados ma-

frhos sesseis, por exemplo - suas densidades podem ser

[*imadas pela contagem de individuos dentro de iireas de

ftmranho conhecido para obter a densidade local, e ent6o

lriltiptica. esta densidade pela Srea extrapolando as con-
EBens para a populaq6o inteira. Quando os indivfduos po-
lu, se mover entre as 6reas mais riipido do que o inveiti-
ldor pode contar seu nfmero dentro delas, outros m6to-
f* d.u"rn ser empregados.

II
ptimanao o tarnanho da populaqAo pelo
lr6todo de marcaqao-e-recapturd

furu .turr. de m6todos usada para estimar os tamanhos
k populagoes de animais envolve a captura e marcaqEo
p uma amostra de indivfduos da populagdo e entdo sua
praqAo. Ap6s se deixar passar tempo bastante para per-
tdtir que os individuos marcados se recuperem do trau-
F du captura e marcaqSo, e se misturem ao resto da po-
hlaqSo, uma segunda amostragem 6 feita, e a razio de

|ai-duos marcados para nEo-marcados 6 registrada. Se

JocE assumir que a razdo dos individuos marcados oara

lr.ao mu..aafr n ari-

@ih;r n Giffi;tho u ma estimal
FA;tamannoffiutaCionai pbde ser dererminada. Esse

J*odo de estimar o tamaiiho de uma populaEdo 6 irm dos
Leis simples da classe de mdtodos chamados de marca-
$o-e-recaptura.
] Suponha que capturemos 20 peixes de um pequeno lago e

[rmarquemos com fitas coloridas. O lago contdm uma popu-

lado de N peixes, que 6 o que queremos estimar. Ap6s libe-
pros os 20 peixes marcados (ilL) no lago, a razdo de peixes

frrcados para ndo marcados na populagdo inteira 6M,N. Ap6s

fr pei*es marcados terem se distribuido homogenedmente

ffavds da populag5o, qualquer amostra adicional de n peixes

fwe incluir individuos marcados na relaqdo /4,4{. Suponha

fre, viirios dias mais tarde, capturemgE uma outra amostra de

lD n i".r, e 6 dagueles 50 peix.es tenham as nossas fitas colo-

Fdas. 
O nrimero de recapturai, denotado por x,_na segunda

postra 6 o produto do tamanho.daquela amoslra (n) vezes a

foporEao de individuos na populaqdo que sdo mdrcados [M/
ho,

nMx: 
-Ar
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I Fig. 13.15 Populag6es pequenas podem ser contadas atrav6s de
marcagio de individuos. Aqui, uma f6mea do pato shovelertem uma
etiqueta de identificagdo individual ajustada no bico e um pequeno
rddio transmissor. Fotografia de R. E. Ricklefs.

A fnica variSvel nesta relagdo simples que ndo conhece-
mos 6N, o tamanho da populagflo. Podemos rearrumar a equa-
g5o paia obter

y: !4,

que proporciona uma estimativa do tamanho populacional.
Neste exemplo, podemos estimar a populaqSo de pelxes na
nossa pequena poqa em -l{ : 5OQO/6 : 167.

A variag6o m;ls Xxlglulaq6e$ mo e$XlaqCI e m8
tempet

Devido ds densidades das populaq6es mudarem ao longo do
tempo e do espaqo, nenhuma populaqSo tem estrutura estiitica;
a percepqSo de uma populaqdo depende de onde e quando se

olha para ela. Os registros de longo prazo da populagdo do per-
cevejo Glissuslzucopterus) em Illinois ilustram este ponto (l Fig.
15.16). Por eles danificarem as plantag6es de cereais, o Escrit6-
rio de Entom6logos do estado de Illinois e posteriormente a
Divisdo de Pesquisa de Hist6ria Natural do estado perceberam
a import6ncia de monitorar as populaq6es de percevejos, as quais
estimaram a partir de registros dos danos ds plantaq6es do con-
dado. Estas estimativas foram ajustadas por estudos locais da
relaqdo entre o tamanho da populaqSo (determinado por con-
tagens diretas em pequenas iireas) e os danos ds plantaq6es.

Considere os nfmeros envolvidos. Durante 1875, quando
os insetos infestaram plantaq6es em mais de um estado, esti-
mativas estatfsticas da populaqdo indicaram uma densidade
m6dia de 1.000 percevejos por metro quadrado numa 6rea de
500.000 quil6metros quadrados, ou um total de 5 X 101a pra-
gas (500 trilh6es, mais ou menos). Por outro lado, os fazendei-
ros relataram pequenos danos em 1870 e7875. O fluxo popu-



Illinois q5o funcionar e evoluir como uma rinica estrutura.
dispersSo 6limitada, as diferentes partes de uma po

comportam independentemente umas das outras.

Medir a dispersao, particularmente em longas distAr.rc

requer irdivfduos marcados e recapturados. Os m6todos

campo s6o trabalhosos porque 6 diffcil prever qudo

em que direq6es os indivfduos se movereo. Portanto,

iireas devem ser cobertas para assegurar uma amos

precisa de movimentos. Os bi6logos que estudam
fteqtientemente recorrem a t6cnicas engenhosas para

dispersSo. De fato, uma das primeiras tentativas para mr

dispers6o de populaq6es naturais envolveu medir os movi
tos de moscas-de-lluta (Drosophild, que poderiam ser

guiclas por uma mutagf,o visivel, para longe a partir de

ponto fixo de liberaqSo.
Uma medida conveniente de movimento numa

6 a distAncia de dispersSo m6dia de vida, que indica quSo

um individuo vai desde o seu local de nascimento at6

19l8
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! Fig. 13.16 A densidade populacional muda com o tempo e com o

espaqo. A distribuigio dos danos ) plantagSo causados por perceveios

(Blissus leucopterus) em Illinois variou dramaticamente durante o

periodo entre 1840 e 
.l 
939. Amarelo indica densidades baixas de

percevejos e azul densidades altas. De V. E. Shelford e w. P. FIint, Ecology

24:435-455 (1 943).

Iacional se revela na Fig. 15.16 com os altos e baixos das

irrfestaq6es.

*-f O movimento dos individuos mant6m
lÎ a coer6ncia espdcial das populag6es

Os bi6logos de populaqSo se referem aos movimentos dentro
das populaE6es como dispersdo. Eles se referem aos movi-
mentos entre as subpopulaq6es - por exemplo, entre fontes e
poEos - como ernigragdo (saindo) e irnigragdo (chegando)

ou, mais geralmente, rnigragEo. Quando os individuos se dis-
persam amplamente por uma populaqSo, eles conectam a di-
n6mica de diferentes subpopulag6es e fazem toda a popula-

t0

estabelece para amaclurecer e sc reprocluzir. Um r:frculo

um raio igual a distlincia de dispersdo de vidtr 6 a tirea cle

perseo de vida. Tal cfrculo engloba todos os outros indi
na populaqSo com os quais um individuo poderia pot'
mentc interagir, ou se acasalar, no seu tempo de vida. O
mero desses indivfduos define o tarnanho de
de uma populagEo. Assim, a iirea de dispersSo de vida
densidade da populaqdo 6 igual ao tamanho de vizin

populaqdo. A populagSo de estorninhos europeus se

sou quase 4.000 quil6metros atrav6s dos Estados Un

LJma descrigdo matemdtica da dispersio. A disti
'\iit de dispersio de vida pode ser estimada com um

, 
*:ll: delo de movimento rand6mico.

Pequenas aves canoras de oito esp6cies, marcadas corr
xas na perna enquanto aninhadas, e rccapturaclas como

tos reprodutores apresentaram uma dist6ncia de di
vida variando entre 344 e 1.681 metros, com dcnsidades

16 e 4BO individuos por quil6metro quadrado e t,

vizinhanga entre 151 e7.679 individuos. Em trds

do caracol-terrestre Cepaea nemoralis, que ndo possui
recorcle de velocidade, as dist6ncias dc dispersf,o variaram
5,5 e 10 metros ap6s um ano, mas devido irs populaq6es

densas, os tamanhos de wizinhanqa foram semelhantes

les das aves: de 1.800 a 7.600 indivfduos. Os dados de

gEo-e-recaptura de uma populaqSo de "lagarto
(Sceloponrs olivau:ous) pr6ximo a Austin, Texas, revelararr,

distdncia de dispersSo m6dia de vida qle 89 metros e

manho de vizinl-ranqa entre 225 e 27O individuos. Assim

diversas populaq6es de diferentes animais, os

vizinhanga foram muito mais semelhantes do que se

esperar a partir do conhecimento apenas da distAncia

persdo ou da densidacle de populagOes separadamente
Na maioria dos estudos de dispersdo a principal fo:

informagSo foram os movimentos dos individuos para

do ponto de liberagdo numa populaqSo estabelecida.

obserwag6es s5o tamb6m pertinentes, particularmente .
persao de populag6es introduzidas, o que pode ocorrer
por movimentos de individuos para al6m das Ilonteiras

60 anos, numa taxa m6dia de 67 quildmetros, ou 67.0t "

tros, por ano (t ljig, 15'i 7). Esse nfmero excede em m'-

estimativas relatadas acima para distAncias de disper.:
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:. i.].!iAlgumaspopulag6espodemseespalharrapidamenteparaforadesuasabrang6nciasestabelecidas.Aexpansioparaooesteda
'.:g6ncia do estorninho europeu lsturnus vulgaris) nos Estados Unidos tem ocorrido atravtis de dispersio de longa distincia. As dreas sombreadas

:,-':sentam a abrang6ncia de reproduqio; os pontos indicam registros das aves em invernos anteriores. A populaqao agora habita o pais todo.

:-^do B. Kessel, Condor55:49-67 (1953). .

ppulaq6es de pequenas aves canoras. Os estorninhos adul-
E tendem a fazer ninho na mesma iirea de ano para ano,
rsim, a maior parte da dispersSo de longa distAncia 6 execu-
tda por aves iovens; as populaq6es estabelecidas agem como
bnte para a extenseo da populagSo. AI6m do mais, o
eryalhamento do estorninho em direqeo ao oeste foi caracte-
rizado por freqrientes avistamentos fora da estaqSo de
rasahrnsn{6, antes de os reprodutores terem se estabelecido
lrma 6rea. E improviivel que tais movimentos de longa dis-
Encia de jovens ndo marcados fossem detectados numa po-
plaqSo estabelecida.

$-:*r

1. A distribuiqAo de uma populag6o 6 a sua abrang€ncia

-. ,qr6fica, que estii geralmente limitada pela extenstio do
-.:ritat adequado e por barreiras da clispersSo. Derntro dos li-
- .es de distribuiqlo, a densidade de uma populaq5o pode
.iar de acordo com as diferenqas na qualidade do habitat.

2. A distribuig6o descreve o espaqamento dos irrdivfduos

--i em relaqSo aos outros numa populaqdo. As distribuiq6cs
- -,fbrmemente espaqadas podem resultar de ir-rterag6es com-
. .-rtivas entre os inclivfduos. As distribuig6es agrupadas po-
.:r'i resultar de agregagio independente de inclividuos em

-.:itats adequados, da proximidade espacial de parentes des-
::'dentes ou de tend€ncias em formar grLlpos sociais.

i. A heterogeneidade do mundo natural faz com que a

-.roria das populaq6es sejam divididas em subpopulag6es
n quantidades variantes de migraqdo entre elas. Estas po-

-iaq6es s6o denominadas de metapopulaq6es.

{. As populaqdes nas quais p reprodugAo excede a mortali-
.le s6o chamadas de populaq6es-fonte. Os individuos se

-:persam de populaq6es-fonte para populaq6cs-pogo, onde
. :eproduqSo local n6o pode manter uma populagSo sem mi-
.-:qio.

i. Os tipos de habitat circundando manchas de habitats
:-:quados constituem a paisagem, que influencia a qualida-
,. das manchas dc habitats adequados e o movimento de
- livfduos entre elas.

6. Confrontaclos com uma variagdo na qualidade clo habi-
tat e Llma completa liberrclade cle escolher onder viver, os r)rgd-

nismos clevem tencler a se clistribr,riretl proporcionalmente tros

recursos disponiveis, no quc 6 cor-rlrccido como Lrmtl distribui-
gdo livre ideal. Habitats mais pobres terminarn por sercm co-
lonizaclos, porquc as populag6cs densas reclttzem a qu,rlidacle

cle habitats intrinsecamerrte superiorcs. As distribr-rig6es lir.rers

ideais rarameute acontecem, e o slrccsso reprodutivo 6 freqtierl-
tcmcnte mais alto c'm alguns habitats clo qr,re em outros.

7. A dcnsidade populacional, que 6 r nfmero cle inclivfdu-
os por ur.riclade de irrca, reflete a rclagdo ecol6gica de indivi-
duos com seus ambicntes. O tamanho total der umtr popula-
gao 6 a clensidaclc mddia multiplicada pela iirctr ocupada pela

populagio. Como o tamarrho populacior-ral 6 t6o funclamental
par.i os estudos ercolcigicos, muitas t(rcnicas fbram desenvolvi-
clas para estimar o nitmero cle indivic'luos. LIma dcstas 6 o m6-
todo cle marcagf,o-e-recaptura.

B. Os cc6logos caracterizam o mrtvimento dclttro clas po-
pulaq6es pclas dist6nc:ias de dispcrsdo m6dias de vida dos in-
divfduos a partir de seus locais de nascimento. O tamanho
cle vizinhanga 6 o nf mero de indivfduos dentro de um cfr-
culo cujo raio e< igual i clistdncia de dispersao mddia de vida.
0 tamanho de vizinhanq'a proporciorra um iudice clo nitme-
ro de individLros com os quais um delcs pode potencialmen-
te interagir ou se acasalar. Para divcrsas esp6cics, os tama-
nhos cle vizinhanga forarn estimaclos ua ordem de 102 a 101

individrros.

TESTE SEU CONHECIMENTO

Propdqulos e Conentes

Como voc6 deve certamenh estar ciente, as plan-

tas nio podem se levantar e andar por ai. lsso

significa que elas tGm que ter desenvolvido um
modo de enviar seus prop.igulos (sementes e ou-

tras etruturas reprodutiyas, tais como bulbos) a lugares favordveis

para um assentamento bem-sucedido. Muitas estruturas e estrat€gi-

as evoluiram para atender a e6te deeafio. Por exemplof a fruta na qual

f
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assementes estiio freq0entemente embutidas atraem os animaispara

se alimentarem delas; as sementes sio subseqiientemente dispersa-

das nas fezes dos animais. As sementes de muitas esp6cies parasitas

de visco est6o embutidas numa polpa grudenta. Quando as aves

comem a fruta, atgumals sementes invariavelmente aderem aos seus

bicos. Quando a ave limpa seu bico num galho, a semente e apolpa

grudenta sio transferidas para a madeir4 que d o local de coloniza'

gao 6ti*o para uma nova planta visco parasita. Os frutos de outras

espr4cies possuem barbas ou outras estrufuras que aiudam as semen'

tes a pgar carona no pGIo ou penas de animais.

rrnbitas esp6cies vegetais n6o se fiam em animais e desenvol'

veram estruturas para fazer uso das correntes de ar para a disper'

sio. As "asas" de uma "chave-de'bordo" proporcionam um certo

grau de flutuaqio para aiudar as sementes a cavalgar o vento por

itguma distAncia. As sementes de dentes-de'leio sio menores do

q* at sementes do bordo, e a dispersio dos dentes'de-leio 16

sustentada por um pdpus, que 6 umabstrutura semelhante ao pdra-

quedas que aiuda os dentes-de'leio a flutuarem no vento' As se-

mentes d" 
"oco 

sio grandes e capazes de flutuar por longos peri-

odos na rigua do mar, que pode ser importante para a dispersio

de longa distincia. O cacto-de-p6ra-espinhosa, distribuido ao lon-

go de grandes partes do Canadii e Estados Unidos, se reproduz

principalmente por mdtodos vegetativos. Algumas partes do cau-

ie se quebram e aderem ao p6lo dos animais, rolam morro abaixo

ouf em alguns casos, flutuam corrente abaixo quando os rios sio
alimentados pelo derretimento da neve.

E relativamente fdcil determinar o tamanho de vizinhanqa para

organismos de movimentos lentos ou organismos que nio se mo'

,", patu muito longe durante suas vidas. Contudo, para organis-

mos em ambientes aqudticos, onde as correntes podem transpor-

tar estigios de vida flutuante sobre grandes distincias, estimar a

distAncia de dispersSo pode ser bastante dificil de fato. Mary

Ruckelshaus, ago ra do National Marine FisheriesService em Seattle,

Washington, mediu o tamanho de vizinhanga para a gramade-en'

guia (Zostera marina). A grama-de-enguia 6 uma planta florescen-

te marinha e perene. Ela ocorre desde as zonas entremar6s at6 pro-

fundidades de cerca de I5 metros onde o fundo 6 arenoso. EIa se
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Fig, 13.18 Distribuigio das distincias de dispersio de p6len da "grama-
de-enguia" em arranios experimentais. De M. H. Ruckelshaus, Evolution

50:8s6-864 (1 996).
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I Fig. 13.I9 Distribuiqio de dist6ncias de dispersio de sementes da, I
gra"ma-de-enguia em False Bay, Wisconsin. De M' H' Ruckelshaus, Evoha
50:856-86411996). 

I

reprocluz sexuadamente da mesma rnaneira que as outras- ttJ
de flores. O p6len viafa de uma flor para a cutra flutuando sfil
ou sob a superficie. As sementes s6o liberadas dos frutos, afundrl
para o substrato e sio entio dispersadas por ondas e t9II""5l
Ruckelshaus mediu a dispers6o de p6len atrav6s de armadilhrcl
pecialmente projetadas colocadas em diferentes distincias e {
qOe, Ce um ponto de liberagio de p6len. tla conduziu este e+{
nrento numa drea sem plantas de grarna-de-enguia floresct{
pr6ximas e liberou o p6ien coletado no entorno. EIa mediu a{
persio pela contagem de sementes e plintulas em distincias crl
centes i partir das fronteiras das manchas de gramas-de-engli'l

TESTE SEU CONHECIMENTO I
1. As ondas e as correntes oceinicas presumivelmente po-{
carregar polens e sementes a distAncias considerdveis, zuger{
que os tamanhos de vizinhanqa para esses organismos dever{
grandes. Que aspectos de organismos marinhos poderiam rre{
iir a dispersio do p6len e da semente, portanto reduzindo o{
manho de vizinhanea, 

I
2. Examine a I Fig. 13.18 e a I Fig. 13.19, que foram tiradas{
Ruckelshaus (1996). Compare a distincia de dispersdo do U6kl
da semente. Que aspectos da biologia da grama-de-enguia po{
riam explicar essas diferengas? I
3. Ruckelshaus descobriu que o tamanho de vizinhanr" O-l
grama-de-enguia era bem grande. Que conseqiiGncias o tarndt
Ja vizinhanqa tem para as estruturas gen6ticas das populagS{
a importAncia relativa da deriva gen6tica aleat6ria comparadaol
a seleqio natural? I

MAIS
I\A

RIDE.

4. leia mais acerca da grama-de-enguia na pdgina r
internet de PortTownsend Marine Science Center a:"-'

v6s de Practicing Ecology na internet em hftp

www.whfreeman, com/ ricklefs. Que fung6es imporar-
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tes a grama-de-enguia proporciona ao habitat marinho?
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