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Avisos 

1. Horário, presença e etiqueta 
2. Aulas teóricas 
3. Aulas práticas 
4. Material adicional 

• Princeton Guide to Ecology (referência) 
• Artigos e livros (complementares) 
• “Demonstrações” 
• Lista de exercícios 

5. Plantão de dúvida 



Introdução



Hydrocotyle ranunculoides





O que organiza a diversidade 
biológica?



Hierakonpolis







O que organiza a diversidade 
biológica?



Odum

Ecossistemas como ... sistemas 

Margalef

Lindeman

Clements



G. E. Hutchinson

Charles Elton

Espécies em nichos 

R. MacArthur
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Tewksbury et al. 2008. Science

Enyalioides palpebralis



R. T. PaineJ. CohenR. May



Biogeografia de ilhas 

R. MacArthur E. O. Wilson



Hubbell 

Teoria Neutra 



Lynn Margulis



Ricklefs 



Ecologia de comunidades é uma 
bagunça! 

1. Duas décadas atrás: 120 hipóteses para explicar a 
manutenção da diversidade! (Palmer, 1994)



Mas a bagunça é histórica, não uma 
verdade ecológica 

1. Quatro processos unificam todas as explicações para a 
diversidade ecológica

Vellend 



Os quatro processos fundamentais 

1. Definições e princípios em comunidades ecológicas 
2. A primeira lei da biologia 
3. Processos fundamentais 
4. Resumo 
5. Para saber mais...



Ao final da aula, nós teremos: 

1. conhecido aspectos básicos (princípios) de comunidades 
ecológicas 

2. aprendido uma das leis mais fundamentais da biologia  

3. definido os quatro processos fundamentais que moldam 
comunidades ecológicas 



Os quatro processos fundamentais 

1. Definições e princípios em comunidades ecológicas 
2. A primeira lei da biologia 
3. Processos fundamentais 
4. Competição: definição 
5. Resumo 
6. Para saber mais...



Hierarquia





Definição: comunidade 

1. Comunidade ecológica: um conjunto de populações de 
diferentes espécies que ocorrem juntas no espaço e no 
tempo (Begon et al. 2006).



Definição: Ecologia de Comunidades 

1. É a ciência que busca compreender a maneira pela qual 
agrupamentos de espécies estão distribuídos na natureza 
(Begon et al. 2006).
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Nenhuma	   arte	   contempla	   o	  
par/cular….	  	  

O	  par/cular	  é	  tão	  infinitamente	  
indeterminado	  que	  dele	  não	  é	  
possível	  nenhuma	  ciência	  

Retórica, ~23 séculos atrás 

Padrão é regularidade 



Definição: Padrão 

Pattern is an arrangement or sequence regularly found in 
comparable objects or events 

Oxford Dictionary 
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Não há padrão sem variação 

Disparity	   -‐	   in	   form,	   color,	  
size,	   weight,	   mo/on	   -‐	   is	  
what	  makes	  a	  composi/on	  	  

Alexander Calder 
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Propriedades coletivas:  
simplificando e agregando







Introdução



Introdução
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Padrões
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Processos



Understanding patterns in 
terms of the processes that 
produced them is the 
essence of science 

Simon A. Levin 
 



Princípios 

1. Padrões são gerados por processos externos ou 
internos
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Como sistemas ecológicos adquirem ordem? 

1. O padrão é imposto por fatores externos







Como sistemas ecológicos adquirem ordem? 

1. O padrão é imposto por fatores externos 

2. O padrão emerge por meio das interações entre os 
componentes do sistema (fatores internos)



Princípios 

1. Padrões são gerados por processos externos ou 
internos 

2. Comunidades são sistemas abertos 
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Henry Gleason 
1882- 1975

Sem divisões claras...



Não é que comunidades não existam - 
elas são sistemas abertos 

1. Comunidade ecológica: um conjunto de populações de 
diferentes espécies que ocorrem juntas no espaço e no 
tempo (Begon et al. 2006).



Princípios 

1. Padrões são gerados por processos externos ou 
internos 

2. Comunidades são sistemas abertos 

3. Comunidades são sistemas “pequenos”
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Pequeno? 
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Pequeno? 
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Pequeno? 
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1018-1019





Princípios 

1. Padrões são gerados por processos externos ou 
internos 

2. Comunidades são sistemas abertos 

3. Comunidades são sistemas “pequenos” 

4. Interações não-lineares



Princípios 

1. Padrões são gerados por processos externos ou 
internos 

2. Comunidades são sistemas abertos 

3. Comunidades são sistemas “pequenos” 

4. Interações não-lineares



Os três tipos de problemas  
que a ciência estuda

dimensões



Os três tipos de problemas  
que a ciência estuda

Simples 

dimensões



Simples 

1 corpo 

Forças fortes 

XVII - XIX 



Complexos e desorganizados 

Os três tipos de problemas  
que a ciência estuda

dimensões



1023 Complexos e 
desorganizados 

“infinitos elementos” 

Forças fracas 

XX 



Os três tipos de problemas  
que a ciência estuda

dimensão

Complexos e organizados 



Complexos e 
organizados 

 poucos elementos 

Forças/Interações 
fortes 

XX-XXI 





Princípios 

1. Padrões são gerados por processos externos ou 
internos 

2. Comunidades são sistemas abertos 

3. Comunidades são sistemas “pequenos” 

4. Interações não-lineares
•A primeira lei da biologia



Princípios 

1. Padrões são gerados por processos externos ou 
internos 

2. Comunidades são sistemas abertos 

3. Comunidades são sistemas “pequenos” 

4. Interações não-lineares
•Crescimento exponencial



Os quatro processos fundamentais 

1. Definições e princípios em comunidades ecológicas 
2. A primeira lei da biologia 
3. Processos fundamentais 
4. Resumo 
5. Para saber mais...



Newton 



Primeira Lei de 
Newton 

 - Princípio da Inércia



A primeira lei de Newton 

1. É a tendência natural do sistema na ausência de qualquer limitação 

2. O que acontece com o sistema quando nada acontece 



Princípio de Hardy-Weinberg 

Weinberg 
Hardy 

Sem: 

Seleção 
Deriva 

Migração 
Mutação 



Princípio de Hardy-Weinberg 

May 

  the Hardy Weinberg Law stands 
as a kind of Newton’s First 
Law (bodies remain in their 
state of rest or uniform motion 
in a straight line, except insofar 
as acted upon by external 
forces) for evolution: Gene 
frequencies in a population do 
not alter from generation to 
generation in the absence of 
migration, selection, statistical 
fluctuation, mutation, etc 
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 “I have deeply regretted that I did not 
proceed far enough at least to understand 
something of the great leading principles 
of mathematics”
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Ecologia  

Ginzburg 

  Paraphrasing Hutchinson 
(1975):  Populations preserve 
exponential growth unless they 
do not.  Although sounding 
tautological, this bears, in my 
opinion, a meaning analogous 
to Newton´s f i rs t law , 
describing what happens 
when nothing happens in 
the environment.

Lev R. Ginzburg 
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Os quatro processos fundamentais: 

1. Seleção 



Princípios 

1. Padrões são gerados por processos externos ou 
internos 

2. Comunidades são sistemas abertos 

3. Comunidades são sistemas “pequenos” 

4. Interações não-lineares





Os quatro processos fundamentais: 

1. Seleção 
2. Dispersão 



Princípios 

1. Padrões são gerados por processos externos ou 
internos 

2. Comunidades são sistemas abertos 

3. Comunidades são sistemas “pequenos” 

4. Interações não-lineares





Os quatro processos fundamentais: 

1. Seleção 
2. Dispersão 
3. Deriva ecológica 



Princípios 

1. Padrões são gerados por processos externos ou 
internos 

2. Comunidades são sistemas abertos 

3. Comunidades são sistemas “pequenos” 

4. Interações não-lineares
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Os quatro processos fundamentais: 

1. Seleção 
2. Dispersão 
3. Deriva ecológica 
4. Especiação 



Os quatro processos fundamentais: 

1. Seleção 
2. Dispersão 
3. Deriva ecológica 
4. Especiação 









Competição interespecífica (-/-) 



Competição e comunidades I 

1. Definições e abordagens 
2. A primeira lei da biologia 
3. Competição: definição 
4. Resumo 
5. Para saber mais...



PadrõesDiversidade



Princípios

PadrõesDiversidade



Princípios

Processos 
fundamentais

PadrõesDiversidade



Padrões

Princípios

Processos 
fundamentais

Diversidade

Seleção Deriva Dispersão Especiação



Competição e comunidades I 

1. Definições e abordagens 
2. A primeira lei da biologia 
3. Competição: definição 
4. Resumo 
5. Para saber mais...
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