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Distribuições Populacionais
ü Determinação de habitats adequados
ü Modelagem de nicho ecológico
ü Adequabilidade do habitat e aquecimento global
ü Características das distribuições populacionais
ü Quantificando o local e o número de indivíduos
ü Modelos conceituais de estrutura populacional
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A distribuição das populações é limitada aos 
habitats ecologicamente adequados
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²  Nicho fundamental
É o intervalo de condições abióticas sob as quais 

as espécies podem persistir

²  Nicho percebido
É o intervalo de condições abióticas e bióticas sob 

as quais uma espécie persiste

Nicho ecológico

Determinação de habitats adequados
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²  Modelagem de Nicho Ecológico

Processo de determinar as condições de habitat 
adequado para uma espécie

Começa mapeando a distribuição conhecida de uma 
espécie e depois quantificando as condições ecológicas

Relação entre ambiente e distribuição

Determinação de habitats adequados
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²  Envelope ecológico

Intervalo de condições ecológicas que se prevê serem 
adequadas para uma espécie

Previsão das distribuições real e potencial pode auxiliar 
na conservação de espécies ameaçadas

Modelagem do Nicho Ecológico

Determinação de habitats adequados
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    Permite prever a distribuição potencial das populações
Modelagem do Nicho Ecológico

Determinação de habitats adequados



8	  Fonte:	  h1ps://brasil.elpais.com/brasil/2016/12/16/ciencia/1481903192_602045.html?rel=mas	  
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Adequabilidade do habitat e aquecimento global

Conforme o ambiente local muda, os 
animais respondem movendo-se para...

maiores
altitudes

através 
dos polos

maiores profundidades 
nos oceanos

Fonte:	  h1ps://www.youtube.com/watch?Eme_conEnue=69&v=6d-‐3Nv2n-‐Xk	  



10	  Fonte:	  h1ps://www.youtube.com/watch?Eme_conEnue=69&v=6d-‐3Nv2n-‐Xk	  

Adequabilidade do habitat e aquecimento global

Tais mudanças já estão alterando a composição 
das comunidades ecológicas

Mas como e por que isso é 
importante?
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Adequabilidade do habitat e aquecimento global

Fonte:	  h1ps://www.youtube.com/watch?Eme_conEnue=69&v=6d-‐3Nv2n-‐Xk	  

Mudanças nas distribuições das espécies dirigidas pelo 
clima já estão afetando...

saúde humana 
e cultura

comércio e 
economia

e até o próprio 
clima
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Adequabilidade do habitat e aquecimento global

Fonte:	  h1ps://www.youtube.com/watch?Eme_conEnue=69&v=6d-‐3Nv2n-‐Xk	  

Aquecimento está 
tornando o Ártico 

verde
Menos alimento 
para as renas

Menos calor 
é refletido

Mais 
aquecimento!

Menos musgos 
e líquens

Mais arbustos

Dificulta a criação tradicional de 
rebanhos de renas

Por exemplo...
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Características das distribuições populacionais

²  Abrangência geográfica

Inclui todas as áreas que os membros de uma população 
ocupam durante a sua vida

A abrangência geográfica é um fator importante na 
avaliação do status de conservação
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Vive em um local único, 
frequentemente isolada
Ex. vaquita, endêmica do 
Norte do Golfo da Califórnia

Apresenta abrangência 
geográfica muito grande, 
que pode incluir diversos 

continentes

 Espécie endêmica:                    Espécie cosmopolita:
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Características das distribuições populacionais

²  Abundância

É o número total de indivíduos que existe em uma área 
definida

Representa um dado importante para verificar se uma 
população está prosperando ou à beira da extinção
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Características das distribuições populacionais

²  Densidade

É o número de indivíduos por unidade de área ou volume

Geralmente diminui do centro para a borda da 
abrangência geográfica
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A densidade da população varia de acordo com a 
qualidade do habitat
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Qual a densidade de lobos-guará no Parque Nacional da Serra da 
Canastra?

Área total do Parque = 715,25 km2 Tamanho da população = 70 indivíduos



20	  

Características das distribuições populacionais

²  Distribuição

Espaçamento dos indivíduos em relação uns aos outros 
na abrangência geográfica de uma população

Pode ser agregada, uniforme ou aleatória
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Agrupado 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aleatório 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  Uniforme	  

Padrões de distribuição



Padrões de distribuição

s2	  <<	  média	   s2	  >>	  média	  s2	  ~	  média	  



² Índice de dispersão
Padrões de distribuição



Variância	  baixa	  

Variância	  alta	  

Aceita	  H0	  se:	  

Padrões de distribuição



Exercício

As aranhas conhecidas como aranha-caranguejo ou aranha-flor 
escondem-se entre as flores para caçar insetos que se alimentam de 
pólen ou néctar. Ao estudar o padrão de distribuição espacial de duas 
espécies dessas aranhas, um pesquisador contou o número de 
indivíduos encontrados por flor e obteve os dados abaixo. Calcule os 
valores do índice de dispersão (razão variância /média) e interprete 
descrevendo o padrão de dispersão em cada caso.

Esta%s&ca Espécie	  A Espécie	  B

Média 5,27 5,18

Variância 5,22 44,42

Índice	  de	  dispersão 	   	  

Padrão	  de	  dispersão 	   	  
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Características das distribuições populacionais

²  Dispersão

É o movimento de indivíduos de uma área para outra

Possibilita a colonização de novos habitats e também 
pode ser um meio de evitar competição e predação
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Quantificando o local e o número de indivíduos

²  Censo

Contagem de todos os indivíduos em uma população

Como nem sempre é possível contar todos os indivíduos, 
os cientistas devem conduzir levantamentos 
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Levantamento aéreo de toninhas na Baía da Babitonga, SC 
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Quantificando o local e o número de indivíduos

²  Levantamentos de marcação e recaptura

Contagem de todos os indivíduos em uma população

Como nem sempre é possível contar todos os indivíduos, 
os cientistas devem conduzir levantamentos 



Levantamentos de marcação e recaptura
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Exercício

A densidade populacional de caramujos em uma lagoa foi 
estimada através do método de marcação e recaptura. Na 
primeira coleta foram capturados e marcados 166 indivíduos 
e na segunda coleta, 253 indivíduos, dos quais 30 
estavam marcados. Com base nesses valores, estime o 
tamanho da população desses caramujos na lagoa.



Captura 
Redes de neblina



Captura 
Armadilhas



Captura 
Armadilhas de queda



Marcação 
Aves



Marcação 
Mamíferos de médio e grande porte



Marcação 
Pequenos mamíferos



Marcação 
Quelônios 



Marcação 
Anfíbios



Marcação 
Insetos



Marcas naturais 
Felinos



Marcas naturais 
Anuros
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Quantificando a dispersão de indivíduos

²  Abundância populacional e abrangência 
geográfica

A distribuição dos recursos deve causar uma relação 
positiva entre a abundância e a abrangência geográfica

Como a abundância populacional é afetada pela 
conversão do seu habitat para fins agrícolas ou 
ocupação?
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Quantificando a dispersão de indivíduos

²  Densidade populacional e tamanho corporal 
adulto

Em geral, a densidade de uma população está 
negativamente correlacionada com o tamanho corporal da 
espécie

Um indivíduo grande necessita de mais alimento e de 
outros recursos em comparação com um pequeno
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Quantificando a dispersão de indivíduos

²  Limitação da dispersão

É a ausência de uma população em um habitat adequado 
em virtude de barreiras à dispersão
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Quantificando a dispersão de indivíduos

²  Corredores de habitats

São faixas estreitas de habitats favoráveis localizadas 
entre grandes manchas de habitats
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Quantificando a dispersão de indivíduos

²  Distribuição livre ideal

Prevê como os indivíduos devem se distribuir para 
equalizar os benefícios per capita



Exercício

Suponha que 100 reses fossem deixadas pastar em dois 
pastos. Se a grama fosse três vezes mais produtiva no pasto 
A que no pasto B, quantas reses se encontrariam em cada 
pasto, caso elas seguissem uma distribuição livre ideal?
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Algumas populações têm distribuição fragmentadas
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Fragmentação por ação antrópica

Ação	  antrópica	  

Manchas	  
conectadas	  

Borda	   Corredor	  

Manchas	  de	  mata	  

Matriz	  -‐	  agricultura	  

Matriz	  -‐	  Urbana	  

Matriz	  -‐	  Pecuária	  

Rio	  



55	  

A dispersão pode juntar várias populações formando uma 
metapopulação
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Modelos conceituais de estrutura espacial

²  Modelo de metapopulação básico

Existem manchas de habitat adequado inseridas em uma 
matriz de habitat inadequado e presume-se que todas as 
manchas de habitat adequado sejam de qualidade igual



57	  

Modelos conceituais de estrutura espacial

²  Modelo de metapopulação fonte-sumidouro

As manchas de habitat adequado não têm a mesma 
qualidade e os habitats de qualidade baixa raramente 
produzem filhotes excedentes para gerar dispersores
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Modelos conceituais de estrutura espacial

²  Modelo de metapopulação de paisagem

Mais realista, considera as diferenças tanto na qualidade 
das manchas adequadas quanto na qualidade da matriz 
circundante



Conceitos-chave
ü A distribuição das populações é limitada a habitats 

ecologicamente adequados
ü A densidade populacional está correlacionada com 

a abrangência geográfica e o tamanho corporal 
adulto

ü Muitas populações vivem em manchas de habitat 
distintas
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