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COMUNIDADE
conjunto de espécies que exploram dada área num dado 

momento, através de várias funções e num  dado contexto 
de processos ecológicos

Intensidade de ligações e a dependência das espécies 
dentro da comunidade 

• COMUNIDADES (inter-acções biológicas fortes)

• TAXOCENOSES OU ASSOCIAÇÕES DE ESPÉCIES (int. fracas)

Individualidade de cada comunidade e a distância entre
comunidades

DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA (Curtis) OU GRADIENTES (Whittaker)

‘PATCHES’ (mosaicos de unidades vegetais e animais)



a) a abundância de uma espécie no gradiente é independente das outras; resposta 
individual suave ao gradiente; as espécies competem pouco

b) a abundância de várias espécies é consistente; as espécies estão associadas

c) a abundância de uma espécie no gradiente é independente das outras; resposta 
individual abrupta ao gradiente; 

d) a resposta individual abrupta a um gradiente igualmente de variações abruptas

Um recurso 

pode ser 

alimento, 

habitat….

GRADIENTES:

Temperatura 

Pluviosidade

Altitude  Geologia

Água, Recurso 

alimentar,

Poluente, etc
Gradiente de recursos ambientais

Substituição suave das espécies

Substituição suave das espécies

Substituição abrupta das espécies

Substituição abrupta das espécies



Na Figura acima, tente distinguir as comunidades A, B, C e D – apresentam 

distribuição discreta ou contínua? 

A REALIDADE ECOLÓGICA É FEITA DE GRADIENTES DE OCUPAÇÃO DO 

ESPAÇO POR ESPÉCIES E COMUNIDADES QUE RARAMENTE SÃO 

DISCRETOS, MAS SIM TENDEM A SER CONTÍNUOS



foz

Rio Doubs, França

hidromórfica

biológica

Físico-química

Mais mineralização  

(sais dissolvidos e 

em suspensão) e 

mais nutrientes

Diminui a altitude e 

aumenta o caudal e a 

temperatura

As espécies 

sucedem-se ao 

longo do rio

O RECURSO TEM SEMPRE 

UMA COMPONENTE 

ESPACIAL 

cabeceiras



A nossa visão

das 

comunidades

resulta de 

snapshots no 

tempo 

(amostras)

As amostras são

utilizadas para 

descrever as 

comunidades

A amostra tem 

um contexto de 

espaço e de 

tempo

A nossa visão 

do que se passa 

é sempre 

parcial, feita a 

partir da 

observação, da 

amostragem

Evolução das 

microalgas 

numa albufeira 

brasileira



bioma

ecossistema

habitat

Escalas espaciais diferentes apresentam comunidades diferentes

MAS EM TODAS AS ESCALAS AS ESPÉCIES ESTRUTURAM-SE DE 
ACORDO COM OS GRADIENTES AMBIENTAIS

microhabitat



AS PEQUENAS ESCALAS ESPACIAIS TAMBÉM TEM COMUNIDADES: BIOFILMES NUM RIO



BIOFILME comunidade associada a substratos aquáticos

GUILDAS ALIMENTARES

Formas de alimentação de invertebrados: Raspadores,  perfuradores e colectores

Substrato: pedra, folha, etc

Microalgas, bactérias e fungos



comunidade associada a uma toiça em decomposição



comunidade associada a uma árvore



‘Patches’ ou mosaicos ecológicos são as áreas das diferentes 

comunidades vegetais e a sua forma de contacto com as 

comunidades circundantes...

Os ecossistemas são frequentemente compostos por um mosaico 

complexo e interpenetrado destas áreas...

O mosaico é aumentado e a sua composição alterada pela 

fragmentação humana...



• HÁ UMA RELAÇÃO 

PROPORCIONAL ENTRE 

COMPLEXIDADE 

ESTRUTURAL E RIQUEZA EM 

ESPÉCIES 

• A ESTRUTURA DAS 

COMUNIDADES ANIMAIS 

ACOMPANHA A DAS 

COMUNIDADES VEGETAIS



12 ECOSSISTEMAS 

PRINCIPAIS EM 

PORTUGAL

A maior parte das vezes os 

ecossistemas são descritos 

com base nas comunidades 

vegetais dominantes

Quando falamos nestas 

comunidades estamos a 

visualizá-las sem alteração 

humana

Vegetação potencial e 

vegetação existente na 

realidade



O que 

determina estes

ecossistemas?

Temperatura

Disponibilidade

hidrica e 

pluviosidade

Geologia e 

morfologia

Altitude e 

declive



CARVALHAIS

Carvalho roble Quercus 

roble, carvalho cerquinho 

Quercus faginea e 

carvalho negral Quercus 

pyrenaica

Castanea sativa, castanheiro



FLORESTA DE PRODUÇÃO



ESTRUTURA VERTICAL NUMA 

FLORESTA NATURAL



VARIAÇÕES NA 

COMPLEXIDADE 

ESTRUTURAL 

VERTICAL

No bosque

No bosque cortado

No bosque gerido

No limite do bosque



PARTILHA E EXPLORAÇÃO DE HABITATS

BOSQUE MEDITERRÂNICO

Aves insectívoras do bosque mediterrâneo e habitats que exploram

Exemplos de guildas alimentares alimentares e habitacionais



PROPRIEDADES DAS COMUNIDADES

1. PRESENÇA SIMULTÂNEA DE DADO CONJUNTO 

DE ESPÉCIES NUM DADO ESPAÇO  

2. RECORRÊNCIA DESTE CONJUNTO DE ESPÉCIES 

NO ESPAÇO E NO TEMPO

3. EXISTÊNCIA DE UMA ESTABILIDADE DINÂMICA

EXEMPLOS DE  COMUNIDADES:

• MANTA MORTA DE PINHAL

• SOBREIRO

• PRAIA

(UM CONJUNTO DE ESPÉCIES)

EXEMPLOS DE  ECOSSISTEMAS:

• PINHAL

• MONTADO

• COSTA ALENTEJANA

(UM CONJUNTO DE COMUNIDADES)

um ecossistema é a reunião das comunidades numa área determinada sendo 

possível constatar permanência e acções recíprocas das espécies



NATUREZA DAS COMUNIDADES: TRÊS HIPÓTESES

•ESCOLA ORGANÍSMICA: AS COMUNIDADES SÃO UNIDADES 

DISCRETAS E BEM INDIVIDUALIZADAS COM UMA COESÃO 

SUPERIOR À DAS ESPÉCIES QUE AS COMPÕEM (SUPER-

ORGANISMO DE CLEMENTS)

•ESCOLA INDIVIDUALISTA: AS COMUNIDADES SÃO 

AGRUPAMENTOS NÃO ESTRUTURADOS DE POPULAÇÕES 

ANIMAIS E VEGETAIS CUJAS ESPÉCIES TEM INDIVUALMENTE 

EXIGÊNCIAS AMBIENTAIS QUE VÃO MUDANDO EM 

PERMANÊNCIA EM FUNÇÃO DA VARIABILIDADE DO MEIO 

(ESTOCACIDADE DE GLEASON)

•ESCOLA GRADATIVA: AS ESPÉCIES MUDAM SEMPRE 

GRADUALMENTE E AO LONGO DE GRADIENTES AMBIENTAIS 

CORRESPONDENDO AS COMUNIDADES A DADAS CONDIÇÕES 

EDAFO-CLIMÁTICAS ÓPTIMAS QUE SE VÃO ALTERANDO 

(CONTINUUM DE WHITTAKER)



ATRIBUTOS DAS COMUNIDADES

•ESTRUTURA: COMPOSIÇÃO E ABUNDÂNCIA RELATIVA

•ESTRUTURA: FORMAS DE VIDA E DE CRESCIMENTO

•RIQUEZA, DIVERSIDADE E EQUITABILIDADE

•TRAÇOS VITAIS E GRUPOS FUNCIONAIS

• ASSOCIAÇÕES E INTER-DEPENDÊNCIAS

•ESTRUTURA NO ESPAÇO 

•VARIAÇÕES TEMPORAIS  (SUCESSÕES ECOLÓGICAS)

GRUPOS FUNCIONAIS OU 

GUILDAS são grupos de espécies que 

exploram o habitat da mesma forma, e 

portanto tem características biológicas 

comunitárias ecologicamente semelhantes, 

e.g. tipo de alimentação

TRAÇOS VITAIS são 

características biológicas individuais 

ecológicamente relevantes, que 

representam traços comuns de uso de 

habitat, e.g. forma da boca



FORMAS DE VIDA E DE CRESCIMENTO (TRAÇOS VITAIS) 

Formas de vida vegetais de Raunkier 1903 : posição das estruturas reprodutoras. 1-

fanerófitos >25 cm 2- caméfitos até 25 cm; 3- hemicriptófitos, à superfície; 4- geófitos 

(criptófitos) bolbos e rizomas sob a superfície; 5- terófitos anuais, sobrevivem sob a 

forma de sementes

ANUAIS

PERENES

GEOLOGIA

NUTRIENTES

LUZ

HUMIDADE

OUTROS  ELEMENTOS OU CARACTERÍSTICAS

ÁRVORES

ARBUSTOS

HERBÁCEAS

EPÍFITOS

FACTORES AMBIENTAIS 

DETERMINANTES DAS 

FORMAS DE VIDA



FORMAS DE VIDA podem ser usadas na 

descrição de ecossistemas



Exemplo de utilização de traços vitais para demonstrar a 

convergência adaptativa de espécies piscícolas entre França e EUA 

(Lamouroux et al., 2002, Ecology, 83:1792-1807)

Traços vitais utilizados:

•Comprimento do adulto (3 classes, 

BLi)

•Factor de forma (comprimento 

total/largura máxima)

•Factor de natação (altura do pedúnculo 

caudal/altura barbatana dorsal)

•Fecundidade (nº ovos/ano)

•Comportamento (posição habitual do 

peixe na coluna de água)

•Longevidade máxima observada

Número de Froude, FR- descritor 

hidráulico proporcionalmente 

relacionado com a velocidade e a 

profundidade da água

TRAÇOS VITAIS são características 

biológicas individuais ecológicamente

relevantes, que representam traços comuns de 

uso de habitat



Exemplo de utilização de grupos funcionais para obtenção de um 

índice de qualidade piscícola de rios portugueses

 Métricas seleccionadas Resposta à 
perturbação 

Guilda trófica  
1. Densidade de espécies invertívoras  

2. Densidade de espécies omnívoras  
  
Guilda reprodutiva  
3. Densidade de espécies fitófilas  
4. Abundância relativa de espécies fitófilas  

  
Guilda habitat  
5. Número de espécies bentónicas  
6. Número de espécies reófilas  

  
Tolerância  
7. Número relativo de espécies intolerantes  
8. Número relativo de espécies tolerantes  
  
Comportamento migratório  
9. Número de espécies migradoras de longa distância  
10. Número de espécies potamódromas  

 

GRUPOS FUNCIONAIS OU GUILDAS são grupos de espécies que exploram o 

habitat da mesma forma, e portanto tem características biológicas comunitárias ecologicamente 

semelhantes

Que comem invertebrados

Migradores mar-rio
Sobem rios para reprodução

Adaptadas à corrente

À poluição

Reproduzem-se no meio de 

plantas

Que vivem nos fundos

Que comem plantas e animais



DESCRIÇÃO DE UMA COMUNIDADE

Dominância = expressão quantitativa da espécie A/ área total amostrada

Dominância relativa = expressão quantitativa da espécie A/ idem de todas 

as espécies amostradas

Densidade = nº indivíduos da espécie A/ área total amostrada

Densidade relativa = número de indivíduos da espécie A/ idem de todas as 

espécies amostradas

Frequência = número ocorrências espécie A/ área total amostrada

Frequência relativa = número ocorrências da espécie A/ idem de todas as 

espécies amostradas

TIPOS DE AMOSTRAGEM

PARCELAS - TRANSEPTOS - PONTOS

CASUAL, CASUALIZADA, SISTEMÁTICA



COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE E PROPORÇÃO 

RELATIVA DAS ESPÉCIES



Para identificar as comunidades, as amostras podem ser 

tratadas estatisticamente de forma matricial: na figura 

seguinte, quanto mais perto está um ponto de outro 

(=comunidade), mais parecidas são as comunidades



GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 4 GRUPO 5

Semelhança de Jaccard, método 

de agregação de Ward

Grupo 1 com presença de salmonídeos (truta de rio e arco-iris)

Grupo 2 com proporção pequena de espécies nativas (barbos, bogas e escalos)

Grupo 4 com proporção grande de espécies migradoras de rio sobretudo bogas 

Grupo 5 com proporção grande de espécies migradoras marinhas (sável, enguia…)

EXEMPLO: GRUPOS DE 

ALBUFEIRAS PORTUGUESAS POR 

COMPOSIÇÃO PISCÍCOLA

ALBUFEIRAS



Não Referência

Referência

Stress: 0.19

Ordenação das albufeiras do 

Sul de Portugal com base das 

comunidades de algas, para 

albufeiras de boa qualidade 

(referencia) e de má 

qualidade (não referencia) 

amostradas em diferentes 

épocas do ano

COMUNIDADES SÃO 

DIFERENTES

Inverno

Primavera

Verão

Outono

Stress: 0.19

Ordenação das albufeiras do 

Sul de Portugal com base das 

comunidades de algas, 

separando as diferentes 

estações do ano

COMUNIDADES NÃO 

SÃO DIFERENTES



Posição (rank) das espécies expressa em 

abundância absoluta em relação à sua 

abundância relativa, em cada data

Diversidade H em parcelas da área 

experimental de Rothamstead, UK desde 1856

Diagrama de abundância de séries de 

ocorrência de espécies (abundance-rank) 

À medida que os anos passam, 

a adição de azoto resulta em 

comunidades com poucas 

espécies e muito dominantes



FRAGMENTAÇÃO DE HABITATS

Processo pelo qual uma área 

larga e contínua de habitat é 

reduzida ou fragmentada

•A área total diminui

•A proporção da margem é 

maior

•Cada ponto dentro da área 

está mais próximo da 

margem

•Cada fragmento de habitat 

fica mais isolado dos outros 

fragmentos

Tipos de fragmentação 

principais:

corte

mancha

amiba





MOSAICOS (patches) são 
unidades espaciais 
caracterizadas por determinado 
arranjo de características físicas 
e químicas, e a que 
correspondem taxocenoses ou 
comunidades próprias

As taxocenoses ou comunidades estão organizadas em 

áreas de habitat (patches)

Os mosaicos (patches) podem existir para diferentes 

níveis espaciais de organização (habitat, ecossistema 

ou paisagem)



TIPO DE FRAGMENTAÇÃO RESULTANTE DA INTENSIDADE DE CORTES 

NA EXPLORAÇÃO FLORESTAL AFECTA A AVIFAUNA ASSOCIADA

Na fragmentação, a riqueza da 
comunidade pode manter-se e apenas a 
proporção das espécies mudar

Espécies de interior: típicas do interior do 

mosaico ou ecossistema; espécies de borda 

ou margem- típicas de orlas e ecótonos

CLAREIRAS ECOLÓGICAS: 

zonas de vazio em que se vai

estabelecer de novo a comunidade



Diminuição da ocorrência de 5 espécies de aves de zonas 

cerealíferas em função da alteração do mosaico de paisagem e da 

passagem de gado ovino para bovino

Número de mosaicos e perímetro de mosaicos

MUDANÇAS DO 

MOSAICO AGRÍCOLA

ALTERAM A 

ABUNDÂNCIA DOS 

ANIMAIS ASSOCIADOS



Atributos de 

ecossistemas  

descrevendo a 

fragmentação

A fragmentação favoreceu a abundância de lagomorfos e de carnívoros. Não houve 

evidência de aumento de predação nas orlas dos fragmentos dos campos agrícolas





Quantidade de urze comida 

por ovelhas e por veados 

longe da borda da pastagem

Efeitos do gado sobre a 

vegetação

• Volume ingerido, nº e tamanho de 

dentadas aumentam com o 

comprimento dos caules da vegetação

• Herbivoria diminui com o afastamento 

da orla da pastagem

• Cobertura vegetal aumenta com a 

diminuição da pressão do pastoreio

Herbácea alta 

Zona 

descoberta



EVOLUÇÃO DA VEGETAÇÃO NUM CERCADO PARA 

EXCLUSÃO DE GADO E PROTECÇÃO DA FAUNA SELVAGEM

HERDADE DA LEZÍRIA



Efeitos

climáticos: 

pluviosidade e 

temperatura

DETERMINANTES AMBIENTAIS DOS MOSAICOS DE COMUNIDADES

Efeitos de 

perturbação abiótica: 

como vento e fogo

Efeitos da 

vegetação:

Alelopatia

Ensombramento

Padrões vitais

Efeitos do solo:

Nutrientes

Textura

Topografia

PATCHES DE VEGETAÇÃO:

Fenologia, estrutura, 

diversidade
Efeitos da herbivoria:

Pastoreio

Dispersão das 

sementes

Depósitos de nutrients

Pisoteio

Enterramenos



CONCEITOS GERAIS

Os ecossistemas agrícolas são menos complexos do que os naturais 

Os ecossistemas simples são menos resistentes a alterações ambientais

Diversidade específica H’

Pradarias do Yellowstone

Diferenças acumuladas da abundância das espécies 

com a secura

Quanto maior a diversidade, maior a 

resistência à secura

Nos talhões com maior diversidade natural, a 

riqueza diminuiu com o pastoreio e o aumento 

de nutrientes mas

Necessidade de análise da situação caso a caso



‘LANDSCAPE PATCHES’ (mosaico de paisagem): visão 

conceptual das comunidades

DIVERSIDADE DE PAISAGEM

IMPORTANTE: O CONCEITO DE 
PAISAGEM SUPÕE O ELEMENTO 
HUMANO



NOÇÃO DE PAISAGEM 
é uma porção heterogénea de território constituindo uma unidade 
visual física, tangível e mensurável, e composta por um agregado 
de ecossistemas que interage de formas várias produzindo padrões 
espacialmente repetidos

 A definição de paisagem inclui a componente humana

 A paisagem implica um grau maior ou menor de 
fragmentação de ecossistemas, que pode ser natural 
ou de origem humana

 A diversidade da paisagem pode ser caracterizada por 
ATRIBUTOS DA PAISAGEM, e.g. número e forma das 
manchas, distância entre manchas



Atributos vitais da paisagem (ou traços de paisagem) permitindo 
caracterizar e quantificar a paisagem e ajudar na gestão ecológica e 
sustentável. 
Incluem: 1- composição estrutural e biológica; 2- interacções 
funcionais entre ecossistemas; 3- tipos e causas de fragmentação

1. Tipo, número e disposição dos elementos geomorfológicos

2. Número e tipo de ecossistemas, incluindo aquáticos e terrestres, e suas 

fronteiras 

3. Tipo, número e disposição dos mosaicos de ecossistemas

4. Diversidade, extensão e intensidade do uso do território

5. Número e variedade de ecótonos (margens e zonas de contacto entre 

mosaicos de ecossistemas)

6. Número e tipo de corredores ecológicos (linhas de conectividade dentro e 

entre ecossistemas)

7. Fluxos de água, materiais e energia entre ecossistemas

8. Grau de alteração antropogénica, e.g. homogeneização

9. Regimes de perturbação natural e antropogénica e zonas afectadas

10. Número e importância de invasões biológicas

11. Número e intensidade de fontes de degradação



Representação das principais funções do 

corredor fluvial (a) habitat, b) barreira, c) 

corredor, d) filtro, e) fonte, f) sumidouro 

a

ed

cb

f

CORREDORES ECOLÓGICOS são linhas de conectividade entre 

ecossistemas. Os RIOS são corredores ecológicos.



Manutenção ou criação de linhas de conectividade (corredores 

ecológicos) e de manchas de conectividade (stepping stones)

CORREDORES ECOLÓGICOS: LINHAS DE CONECTIVIDADE ENTRE 

ECOSSISTEMAS

Stepping stones

Corredores ecológicos



INFRAESTRUTURAS VERDES E AZUIS

NA PAISAGEM AGRÍCOLA


