
Padrões na Riqueza
em Espécies

capítulo 10

Reconhecer e conservar os recursos biológicos mundiais é tarefa cada vez mais importante.
Para conservar a biodiversidade, devemos entender por que a riqueza em espécies varia nos
diferentes locais da Terra. Por que algumas comunidades biológicas apresentam mais espécies
que outras? Existem padrões ou gradientes de biodiversidade? Em caso positivo, quais são as
razões para isso?
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Conceitos-chave

Neste capítulo, você:
t entenderá o significado dos conceitos de riqueza em espécies, índices de diversida

de e diagramas de abundância relativa
observará que a riqueza em espécies está limitada pela disponibilidade dos recur
sos, a porção média usada por cada espécie (largura de nicho) e o grau de
sobreposição no uso desses recursos
reconhecerá que a riqueza em espécies pode ser maior em níveis intermediários de
produtividade e intensidade de predação, tendendo a aumentar em ambientes
heterogêneos
observará a importância do tamanho e do isolamento de um hábitat na determina
ção da riqueza em espécies, especialmente quando se refere ao equilíbrio dinâmi
co da teoria da biogeografia de ilhas
entenderá os gradientes de riqueza em relação à latitude, altitude, profundidade e
durante a sucessão de 'uma comunidade e as dificuldades em explicá-Ios
observará como as teorias a respeito da riqueza em espécies podem também ser
aplicadas ao registro fóssil
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10.1 INTRODUÇÃO

determinando a
riqueza em espécies

índices de diversidade
e diagramas de abun

dância relativa

Por que o número de espécies varia no tempo e no espaço é
uma questão que intriga não somente os ecólogos, mas também qual
quer pessoa que observa o mundo natural. Essa é uma questão im
portante não só do ponto de vista acadêmico, mas também prático.
O número de espécies em uma comunidade é um aspecto crucial
quanto à biodiversidade. O significado exato de biodiversidade é
discutido no Capítulo 14, porém está claro que, se quisermos conser
var ou resgatar a biodiversidade, deveremos entender como o núme
ro de espécies é determinado e como ele varia. Veremos que há
respostas razoáveis a essas questões, porém ainda não são conclusi
vas. Antes de ser um desapontamento, responder a essas questões é
um desafio para os atuais e futuros ecólogos. O fascínio da ecologia
reside no fato de que muitas das questões tratadas são pomposas,
enquanto as soluções não o são. Veremos que um completo entendi
mento dos padrões na riqueza em espécies passa p~o conhecimento
de todas as áreas discutidas neste livro.

O número de espécies em uma comunidade é referido como a sua
riqueza em espécies. Contar ou listar o número de espécies presentes
em uma comunidade pode parecer algo simples, mas na prática é uma
tarefa surpreendentemente difícil,em parte por problemas taxonâmicos,
mas também porque somente uma subamostra dos organismos presen
tes em uma área pode ser considerada. O número de espécies depende
do número de amostras que são colhidas ou do volume (tamanho) do
hábitat que está sendo explorado. As espécies mais comuns são prova
velmente as registradas nas primeiras e poucas amostras; as espécies
mais raras (ou difíceis de serem registradas) serão adicionadas à lista
cada vez que o número amostra! aumenta. Com isso, em que ponto
devemos cessar o esforço amostral? Teoricamente, o pesquisador deve
ria continuar a amostrar até que o número de espécies alcançasse um
valor constante (ou platâ). No mínimo, a riqueza em espécies de dife
rentes comunidades deveria ser comparada somente se fosse baseada
no mesmo tamanho de amostras (em termos de área de hábitat estuda
da, tempo dedicado para a amostragem ou, melhor ainda, número de
indivíduos incluídos nas amostras).

Um importante aspecto na estrutura de uma comunidade é com
pletamente ignorado quando sua composição é descrita em termos
de número de espécies presentes (denominando aquelas espécies
mais raras e outras mais comuns). Intuitivamente, uma comunidade
de 10 espécies com igual número de indivíduos pareceria mais diver
sa do que outra, também com 10 espécies, mas com 91% dos indiví
duos pertencendo a uma espécie e os outros 1% a cada uma das
espécies restantes. Assim, nas duas situações, a riqueza em espécies é
a mesma. Os índices de diversidade são utilizados para combinar,
então, riqu,eza em espécies e a uniformidade ou eqüidade na distri
buição dos indivíduos entre essas espécies (Quadro 10.1). Além dis
so, as tentativas de descrever uma complexa estrutura de uma comu
nidade por somente um único atributo, tal como riqueza, ou mesmo
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diversidade, podem ser criticadas pela perda de informação. Um qua
dro mais completo em relação à distribuição da abundância das espé
cies em uma comunidade é dado por um diagrama de abundância
relativa (Quadro 10.1).

Para muitos propósitos, no entanto, uma medida simples como a
riqueza em espécies é suficiente. Nas seções seguintes, examinare
mos as relações entre riqueza em espécies e uma variedade de fatores,
que podem, em teoria, influenciar esse parâmetro. Ficará claro que
muitas vezes é extremamente difícil testar algumas hipóteses, quando
se trata de algo tão complexo como uma comunidade biológica.
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os em um gráfico, onde o eixo x apresenta um or
denamento, da espécie mais abundante até a espécie
mais rara. Esses diagramas, assim como os índices de
diversidade, devem ser vistos como abstrações de uma
estrutura complexa, que, no entanto, podem ser al
gumas vezes úteis para comparar comunidades. Por
exemplo, quanto maior o grau de inclinação em um
diagrama de abundância relativa, maior será o grau
de dominância de uma espécie em uma comunidade.
Assim, no caso do experimento em Rothamsted, a Fi
gura 10.2 apresenta como a dominância das espécies
mais comuns aumentou, enquanto a riqueza em es
pécies decresceu no tempo.

FIGURA 10.1

Diversidade de espécies (H) em áreas fertilizadas e controle no
Parque Rothamstead (segundo Tilman, 1982).

Aspectos quantitativosQUADRO 10.1

íNDICES DE DIVERSIDADE E DIAGRAMAS DE ABUNDÂNCIA RELATIVA

Uma medida comumente utilizada para secaracterizar uma
comunidade, que leva em consideração a riqueza específica
e a abundância relativa das espécies envolvidas, é conheci
da como o índice de diversidade de Shannon-Weaver ou
índice de Shannon (simbolizado por H). Este é calculado,
primeiramente, pela proporção de indivíduos -ou biomassa
(P; para cada espécie ith) - que cada espécie contribui ao
total da amostra. Assim, se 5 é o número total de espécies
na comunidade (ou seja, a riqueza):

diversidade, H = -I P; InP;,

onde o somatório (I) indica que o produto (P InP) é
calculado para cada espécie e, após, esses p~odutos
são somados. O valor deste índice depende, então, da
riqueza em espécies (5) e da uniformidade (ou eqüida
de) na qual os indivíduos estão distribuídos entre as
espécies. Com isso, dada uma certa riqueza, H aumen
ta com a eqüidade e, dada uma certa eqüidade, H au
menta com a riqueza.

Um exemplo de uma análise que utiliza índices de
diversidade é demonstrado por um estudo de longa
duração, que teve início em 1856, em uma área de
pastagem, em Rothamsted, Inglaterra. As parcelas ex
perimentais de terreno receberam um tratamento com
fertilizante uma vez ao ano, enquanto outras parcelas
(controle) não receberam nenhum tipo de tratamen
to. A Figura 10.1 mostra como a diversidade de espé
cies (H) da comunidade herbácea se modificou entre
1856 e 1949. Enquanto a área não fertilizada perma
neceu essencialmente a mesma, a área que recebeu
fertilizante apresentou uma progressiva diminuição na
diversidade. Essaquestão será discutida na seção 10.3.1

Os diagramas de abundância relativa, por outro
lado, fazem uso de todos os valores de P;, plotando-

(Contínua)
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QUADRO 10.1 Aspectos quantitativos (Continuação)
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FIGURA 10.2

Mudança no padrão de abundãncia relativa para as espécies de plantas nas parcelas fertilizadas de 1856 até 1949 (segundo
Tokeshi, 1993).

10.2 UM MODELO SIMPLES DE RIQUEZA EM ESPÉCIES

Para tentar entender os determinantes da riqueza em espécies, é útil
iniciarmos com um modelo simples (Figura 10.3). Assume-se que os
recursos disponíveis para uma comunidade podem ser desClitosem uma
única dimensão e que são contínuos, simbolizados por R. Cada espécie
vai utilizar uma porção desse continuum e essas porções definem a
larguras dos nichos (fi) das várias espécies: a largura média inserida na
comunidade é fi. Alguns desses nichos se sobrepõem e as sobreposições
entre espécies adjacentes podem ser definidas por um valor Õ. A
sobreposição média de nicho dentro da comunidade é, então, O.Com
esse simples cenário, é possível considerar porque algumas comunida
des contêm mais espécies do que outras.

Primeiro, para dados valores de fi e a, uma comunidade conterá
mais espécies quanto maior for R, ou seja, quanto maior a variedade de
recursos (Figura lOja).

Segundo, para uma dada variação de recursos, mais espécies
serão inseriçlas se fi for pequeno, ou seja, se as espécies são mais
especializa das no uso dos recursos (Figura 10.3b).

Alternativamente, se a sobreposição é ampla (maior õ), então, mais
espécies podem coexistir ao longo de um mesmo continuum de recur
sos (Figura 1O.3c).
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Por fim, uma comunidade que contiver mais espeCles, mais
saturada será; de maneira contrária, com poucas espécies presentes,
existirão mais recursos não-explorados (Figura lO.3d).

Podemos agora considerar as relações entre esse modelo e duas
impoltantes interações de espécies descritas nos capítulos anteriores 
competição e predação. Se uma comunidade está dominada pela com
petição (Capítulo 6), os recursos estão sendo explorados totalmente. A
riqueza em espécies dependerá, então, da variação dos recursos dispo
níveis, da extensão pela qual as espécies se especializam e da
sobreposição do nicho (Figura lO.3a-c). Examinaremos uma variedade
de situações existentes em cada uma dessas três possibilidades.

A predação, por outro lado, é capaz de exercer efeitos opostos
(Capítulo 8). Primeiro, sabemos que predadores podem excluir certas
espécies; na ausência dessas, a comunidade pode não se tornar satu
rada, tornando alguns recursos inexplorados (Figura lO.3d). Dessa
maneira, a predação pode reduzir a riqueza ~ espécies. Segundo, a
predação pode tender a manter as espécies presentes abaixo das suas

competição e
predação podem
influenciar a
riqueza em espécies

---------R --------

~----R ----_

FIGURA 10.3
Um modelo simples de riqueza
em espécies. Cada espécie uti
liza uma porção fi dos recursos
disponíveis (R), sobrepondo-se
a espécies adjacentes por uma
quantidade O. Mais espécies
podem ocorrer em uma comu
nidade do que em outra (a) por
causa de uma maior quantida
de de recursos (R maior), (b)
porque cada espécieé mais es
pecializada (fi menor), (c) por
que há uma maior sobrepo
sicão de nicho (maior õ), ou (d)
p~rque o recursoestátotalmen
te sendo explorado (segundo
MacArthur, 1972).

Mais espécies porque há uma
maior variação na quantidade
de recursos (R maior)

o

: I
1

fi
(a) I

Mais espécies porque cada
espécie é mais especializada
(fi menor)

(c) f-----I t----I ~I--~I ~I~--~I ~ ~

~--~I r--------i ~ f----I •...1----<
~~~~

Mais espécies porque há uma
maior sobre posição entre as
espécies (õ maior)

(d)

Mais espécies porque o recur
so é totalmente explorado
(comunidade mais saturada)



376 Townsend, Segon & Harper

capacidades de suporte por um longo período, reduzindo a intensida
de de ação da competição interespecífica. Isso pode, então, permitir
muito mais sobreposições de nichos e uma riqueza maior de espécies
do que em uma comunidade dominada pela competição (Figura 10.3c).

As próximas duas seções são dedicadas aos fatores que determi
nam a riqueza em espécies. A Seção 10.3 trata dos fatores que geral
mente variam no espaço (embora eles possam também variar no tem
po): produtividade, intensidade de predação, heterogeneidade espa
cial e adversidades climáticas. A Seção 10.4 trata daqueles fatores que
variam no tempo (embora também possamos encontrá-Ios variando
no espaço). variações climatológicas, distúrbios e idade evolutiva.

10.3 FATORES ESPACIAIS QUE INFLUENCIAM
A RIQUEZA EM ESPÉCIES

o aumento da
produtividade,

espera-se, leva ao
aumento da riqueza ...

...e muitas vezes
isso acontece

10.3.1 Produtividade e Riqueza de Recurs

Para as plantas, a produtividade do ambiente, que pode depen
der de condições e da disponibilidade de nutrientes, é limitante do
crescimento (para mais detalhes, veja Capítulo 11). De forma geral, a
produtividade de um ambiente para animais segue a mesma tendên
cia, como resultado das mudanças nos níveis de recursos encontrados
na base da cadeia alimentar e das alterações das condições abióticas,
tal como a temperatura.

Se uma produtividade mais alta estiver correlacionada com um espec
tro mais amplo de recursos disponíveis, é provável que isso acarrete um
aumento na riqueza específica (Figura 10.3a). Contudo, um ambiente
mais produtivo pode ter uma taxa mais alta de suprimento de recursos,
mas não uma variedade maior de recursos. Essa situação pode levar um
aumento no número de indivíduos por espécie, em vez de um aumento
do número de espécies. Alternativamente, é possível que recursos raros
em um ambiente improdutivo tornem-se suficientemente abundantes em
um ambiente produtivo, para adicionar espécies mais especializadas,
mesmo que a quantidade total de recursos não seja afetada (Figura 10.3b).

Em geral, podemos esperar que a riqueza em espécies aumente
com a produtividade - uma conexão sustentada pela análise da riqueza
em espécies de árvores na América do Norte em relação às variáveis
climáticas. Duas medidas de disponibilidade de energia ambiental fo
ram usadas. A primeira, a evapotranspiração potencial (PET: do inglês
potential evapotranspiration), é a quantidade de água que deveria eva
porar ou ser transpirada de uma superfície saturada, e que pode ser
tomada como uma medida direta de energia disponível. Contudo, a
quantidade real de água evaporada depende também da precipitação
pluviométrica para saber quanta água está disponível (as superfícies
podem não estar saturadas). Esta é medida pela evapotranspiração real
(AET; do inglês, actual evapotranspiration), a qual reflete a disponibi
lidade de energia e água. Considera-se que elas apresentam uma boa
correlação entre 'a energia capturada pelas plantas e, com isso, um bom
índice de sua produtividade. A riqueza em espécies arbóreas está mais
fOltemente correlacionada com a AET (Figura 10.4).
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•FIGURA 10.4
Riqueza em espécies de árvores, do norte da América do Norte até a divisa do México (o continente foi dividido em 336
quadrados, seguindo-se as linhas de latitude e longitude), em relação com (a) evapotranspiração potencial (PET) e (b)
evapotranspiração real (AET).A correlação com AET é a mais forte (segundo Currie e Paquin, 1987; Currie, 1991).

Quando esse trabalho foi estendido para quatro grupos de verte
brados, a riqueza em espécies foi também con'elacionada com a rique
za em espécies de árvores, Contudo, as melhores correlações foram
com PET (Figura 10.5). Por que deveria a riqueza em espécies animais
ser positivamente correlacionada com a energia atmosférica bruta? A
pergunta ainda não está totalmente respondida, mas para um ectotérmico,
tal como um réptil, o aquecimento atmosférico poderia capacitar o
animal a melhorar a ingesta e a procura pelos recursos alimentares. Já
para os organismos endotérmicos, tais como as aves, o aquecimento
adicional poderia estar relacionado a um consumo menor de recursos
para manter a temperatura corporal e, com isso, canalizar mais energia
para crescer e se reproduzir. Em ambos os casos, haveria um cresci
mento, individual e populacional, mais rápido e, assim, populações
maiores. Ambientes de climas mais quentes poderiam, dessa forma,
suportar um maior número de espécies e estas, para persistirem, apre
sentariam nichos mais estreitos (Turner et aL, 1996) (Figura 1O.3b).

Às vezes, parece haver uma relação direta entre riqueza em espé
cies animais e produtividade vegetal. Por exemplo, há fortes correla
ções positivas entre riqueza em espécies e precipitação pluviométrica
para formigas e roedores granívoros nos desertos do sudoeste dos Esta
dos Unidos (FiguralO.6a). Em tais regiões áridas, há uma estreita rela
ção da precipitação média anual com a produtividade vegetal e, com
isso, com a quantidade de sementes disponíveis. Foi registrado que, em
locais ricos em espécies de formigas, as comunidades contêm mais
indivíduos de espécies de tamanho corporal maior (que consomem
maiores sementes) e, ao mesmo tempo, de tamanhos corporais bem
pequenos (que ingerem pequenas sementes) (Davidson, 1977). Com
isso, parece que a variação de tamanhos das sementes é muito maior
em ambientes produtivos (Figura 10.3a) ou a abundância e disponibili-

QUESTÃO
NÃO-RESOLVIDA:
Por que deveria

haver mais espécies
animais em regiões

que recebem
mais energia?
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Riqueza em espécies na América do Norte de (a) aves, (b) mamíferos, (c) anfíbios e (d) répteis em relação à evapotranspiraçã,potencial (segundo Currie, 1991).

outra evidência mostra
que a riqueza diminui

com a produtividade ...

dade de sementes existente suportam consumidores mais especializado~
com nichos de menor amplitude (Figura 1O.3b).

Por outro lado, um incremento da diversidade com a produtividad
não é uma regra universal, como demonstrado pelo experimento d
longa duração realizado em Rothamsted, Inglaterra, desenvolvido er
área de pastagem, iniciado em 1856 (veja Quadro 10.1). Um campo d
3,25 hectares foi dividido em 20 parcelas, duas servindo como controle
as outras recebendo um tratamento com fertilizantes uma vez ao anc
Enquanto as parcelas-controle permaneceram essencialmente as me
mas, as parcelas fertilizadas mostraram um progressivo declínio na Iiqu~
za em espécies (e na diversidade).

Tais declínios têm sido há muito registrados. Rosenzweig (197J
referiu-se ao tema como "o paradoxo do enriquecimento". Uma possív(
explicação ao paradoxo é que uma produtividade alta determina tax2
altas de crescimento populacional, levando à extinção algumas d2
espécies presentes por causa do princípio da exclusão competitiva (ve:
Seção 6.2.7). Em ambientes menos produtivos, as mudanças ocorre!
antes mesmo da competição operar. Uma associação entre produtividad
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alta e riqueza em espécies baixa também tem sido registrada em vários
outros estudos de comunidades vegetais (tema revisado por Tilman,
1986). Isso pode ser visto, por exemplo, quando ocorre um aumento
nas concentrações de certos recursos para os vegetais, tal como nitrato
e fosfato em lagos, rios, estuários e regiões costeiras marinhas (chamada
de eutrofização cultural), levando a um declínio na riqueza de espécies
do fitoplâncton (a despeito de um aumento na sua produtividade total).

Não é de se surpreender, então, que vários estudos têm demons
trado um aumento e um declínio na riqueza em espécies com o au
mento da produtividade - ou seja, que a riqueza em espécies pode ser
maior em niveis intermediários de produtividade. Em níveis baixos de
produtividade, há uma menor riqueza pela escassez de recursos, mas
também essa riqueza diminui em níveis de produtividade mais altos,
por causa das interações competitivas. Por exemplo, são produzidas
curvas "em corcova" quando o número de espécies arbóreas de uma
floresta pluvial da Malásia é plotado em relação <tum índice de concen-

... e evidência
adicional sugere um
padrão "em corcova"

FIGURA 10.6

(a) Padrões de riqueza em es
pécies de roedores (triângulos)
e formigas (círculos) granívoros
habitantes de solos arenosos

em um gradiente geográfico
de precipitação e produtivida
de (segundo Brown e David
son, 1977). (b) Riqueza em es
pécies arbóreas em vários lo
cais de floresta pluvial na Ma
lásia, plotada em relação a um
índice de fósforo (P) e potásio
(K) no solo (segundo Tilman,
1982). (c) Riqueza de roedores
em áreas desérticas em Israel,
plotada em relação à precipita
ção (segundo Abramsky e Ro
senzweig, 1983). (d) Percenta
gem de estudos publicados so
bre vegetais e animais que
mostram vários padrões de re
lações entre riqueza em espé
cies e produtividade (segundo
Mitelbach et aI., 2001).
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tração de fósforo e potássio no solo (Figura 1O.6b),e quando a riqueza
em roedores é plotada em relação à precipitação (e, com isso, à produ
tividade) ao longo de um gradiente em Israel (Figura lO.6c). Também
uma análise de vários estudos sugere quando comunidades, diferentes
na produtividade mas com o mesmo padrão geral (por exemplo, pradaria
com grarIÚneas altas) foram comparadas (Figura lO.6d), uma relação
positiva foi o resultado mais comum em estudos com animais (com
relações "em corcova" e negativas). Com comunidades vegetais, por
outro lado, relações "em corcova" foram as mais freqüentes, porém
também existindo relações positivas e negativas e, com raridade, cur
vas em forma de U. Resumindo, o aumento da produtividade pode
levar ao incremento e/ou ao decréscimo na riqueza em espécies.

FIGURA 10.7
Comunidade existente em
costões rochosos (segundo
Paine, 1966).

•

Pisaster (estrela-do-mar)

Quitons
2 spp.

Lapas
2 spp.

/

Mytílus (bivalve)
1 sp.

\
@
Cracas 3 spp. Mitella

(craca)

10.3.2 Intensidade de Predação

Os possíveis efeitos da predação sobre a riqueza em espécies de
uma comunidade foram examinados no Capítulo 8; a predação pode
aumentar a riqueza por possibilitar uma diminuição na competição
interespeçífica, fazendo com que as presas possam coexistir umas
com as outras e também com seus predadores (coexistência mediada
pelo predador); porém uma intensa taxa de predação pode também
reduzir a riqueza em espécies, por conduzir as presas à extinção (mes
mo eles sendo competidores fortes). Com isso, então, poderia tam-
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bém haver um padrão "em corcova" entre intensidade de predação e
riqueza em espécies em uma comunidade, sendo a riqueza maior em
intensidades intermediárias de predação, tais como os observados
pelo efeito do pastejo do gado (ilustrado na Figura 8.23, seção 8.6).

Um exemplo adicional de coexistência mediada pelo predador é
dado por um estudo pioneiro de Paine (1966) a respeito da influência
de um predador-topo sobre a estrutura da comunidade de um costão
rochoso costeiro (Figura 10.7). A estrela-do-mar Pisaster oehraeeus
preda vários crustáceos e moluscos sésseis filtradores e também se
alimenta de lapas e quítons e outros pequenos carnívoros. Essas es
pécies, junto com esponjas e quatro algas macroscópicas marinhas,
formam uma comunidade biótica típica das praias rochosas da costa
do Pacífico na América do Norte. Paine removeu todas as estrelas-do
mar em uma extensão de costa de cerca de 8 por 2 metros e conti
nuou a excluí-las por vários anos. A estrutura da comunidade em
áreas-controle próximas permaneceram inalteridas durante o estudo,
mas nas áreas onde Pisaster foi removida houve profundas mudan
ças. Dentro de poucos meses, a craca Balanus glandula se estabele
ceu com sucesso. Posteriormente, os mexilhões Mytilus ealifornianus
excluíram outras espécies, dominando totalmente o espaço disponí
vel. As espécies de algas desapareceram (exceto uma), aparentemen
te por falta de espaço, desaparecendo também aquelas espécies me
nores, carnívoras. A principal influência da estrela-do-mar Pisaster
parece "limpar" o local para que espécies menos competitivas possam
ocupá-lo. Pela predação, há espaços livres das cracas e, principal
mente, dos mexilhões dominantes que impedem a ocupação de ou
tros invertebrados e algas. Assim, um predador está possibilitando a
coexistência, havendo com sua retirada uma diminuição no número
de espécies presentes, de 15 para 8 espécies.

10.3.3 Heterogeneidade Espacial

Ambientes que são mais heterogêneos espacialmente podem aco
modar mais espécies, porque eles provêm uma maior quantidade de
micro-hábitats, uma gama maior de microclimas, mais esconderijos
aos predadores e assim por diante. Na verdade, a extensão no espec
tro de recursos também é aumentada (Figura 10.3a).

Em alguns casos, tem sido possível relacionar a riqueza em espé
cies à heterogeneidade de variáveis ambientais abióticas. Por exemplo,
um estudo sobre o crescimento de plantas cultivadas em 51 parcelas
ao longo do Rio Hood, no Canadá, revelou uma relação positiva entre
riqueza e um índice de heterogeneidade espacial (com base, entre
outros aspectos, no número de categorias de substrato, grau de incli
nação do terreno, regimes de drenagem e pH de solo) (Figura 1O.8a).

A maioria dos estudos sobre heterogeneidade espacial, entretanto,
tem relacionado a riqueza em espécies animais à diversidade estrutu
ral d~s plantas em seus ambientes (Figura 10.8b,c), ocasionalmente
como um resultado da manipulação experimental das plantas, tal como
com as aranhas na Figura 10.8b, mas mais comumente mediante com
parações entre diferentes comunidades (Figura 10.8c). Contudo, quer

coexistência mediada
pelo predador por
estrelas-do-mar em um
costão rochoso

riqueza e
heterogeneidade do
ambiente abiótico

riqueza animal e
heterogeneidade
espacial vegetal
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FIGURA 10.8
(a) Relação entre o número de
plantas por parcelasde 300 m'
próximas ao Rio Hood, Cana
dá, e um índice (varia de Oa 1)
de heterogeneidade espacial
de fatores abióticos associados
como topografia e solo (segun
do Gould e Walker, 1997). (b)
Em um estudo experimental, o
número de espéciesde aranhas
viventes nos ramos de uma es
pécie de árvore (abeto de Dou
glas) aumenta com a diversida
de estrutural da planta. Plantas
"nuas", "seminuas" ou "pobre
mente cobertas" foram menos
diversas do que plantas nor
mais (controle) em virtude de
terem seus espinhos removi
dos; aquelas "mais conecta
das" foram mais diversas em
função de seus ramos serem
entrelaçados (segundo Halaj et
aI., 2000). (c) Relação entre ri
queza animal e um índice de
diversidade estrutural da vege
tação para peixes de 18 lagos
em Wisconsin, EUA (segundo
Tonn e Magnuson, 1982).

a heterogeneidade espacial ocorra intrinsecamente devido ao ambiente
abiótico ou seja promovida por outros componentes biológicos, ela é
capaz de promover um aumento na riqueza em espécies.

10.3.4 Adversidades Ambientais

Ambientes dominados por um fator abiótico extremo - muitas
vezes chamados de ambientes severos - são mais difíceis de serem
imediatamente reconhecidos. Uma visão antropocêntrica poderia des
crever um ambiente assim como muito frio ou muito quente, lagos
alcalinos e rios intensamente poluídos. Contudo, as espécies evoluem
e vivem em tais ambientes e o que é muito frio ou quente para nós
pode parecer confortável para um pingüim, por exemplo.
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Deveríamos, então, tentar trabalhar com o fato de definirmos as
adversidades ambientais como aquelas que fazem com que o organis
mo "decida-se a viver". Um ambiente pode ser classificado como ex
tremo, se os organismos não conseguem sobreviver nele. Porém se
alguns organismos podem fazê-lo, isso obviamente tornará a riqueza
em espécies menor nesses ambientes.

Talvez uma definição mais adequada para uma condição extre
ma seja aquela que requer, de qualquer organismo tolerante a ela,
uma estrutura morfológica ou algum mecanismo bioquímico, não
encontrado em espécies correlatas, que o capacita a existir em tais
ambientes, trazendo algum custo energético ou alteração compensa
tória nos seus processos biológicos. Por exemplo, plantas que vivem
em solos muitos ácidos (baixo pH) podem ser afetadas diretamente
pelo dano causado por íons hidrogênio ou indiretamente por deficiên
cias na disponibilidade e absorção de recursos importantes, tais como

fósforo, magnésio e cálcio. Além disso, alumínio. magnésio e metais
pesados podem ter suas solubilidades aumentadas a níveis tóxicos, e
a atividade micorrízica e a fixação do nitrogênio podem ser prejudica
das. As plantas podem tolerar solos com baixo pH somente se elas
possuírem estruturas ou mecanismos específicos que as capacitam a
evitar ou neutralizar seus efeitos.

Os ambientes que possuem baixo pH podem, assim, ser conside
rados severos. O número médio de espécies de plantas registradas
por unidade amostral, em um estudo realizado na tundra ártica do
Alasca, foi menor em solos ácidos (Figura 10.9a - veja também Figura
IO.ZOc). Similarmente, o número de espécies de invertebrados
bentônicos de riachos no sul da Inglaterra também foi marcadamente
menor em riachos mais acidificados (Figura 10.9b). Exemplos adicio
nais de ambientes extremos que podem estar associados com riqueza
em espécies baixa incluem corpos d'água altamente salinos, cavernas,
fontes termais. O problema com esses exemplos, entretanto, é de que
eles também são caracterizados por outras variáveis associadas com
riqueza em espécies baixa, tal como produtividade e heterogeneidade
espacial baixas. Além disso, muitos locais pequenos, tais como cavernas
e fontes termais, são áreas raras, comparadas a outros tipos de hábitat
(somente poucos riachos no sul da Inglaterra são ácidos). Com isso,
ambientes extremos podem ser vistos como "ilhas de hábitat" isoladas
e pequenas. Veremos na Seção 10.5.1 que esses locais também são
geralmente associados com riqueza em espécies baixa. Embora pare
ça razoável que os ambientes extremos suportariam poucas espécies,
tem sido muito difícil comprovar essa premissa.

10.4 FATORES TEMPORAIS QUE INFLUENCIAM
A RIQUEZA EM ESPÉCIES

QUESTÃO
NÃO-RESOLVIDA:

OS ambientes
adversos são pobres

em espécies?
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FIGURA 10.9
(a) Número de espécies de plan
tas por 72 m2 de unidade amos

trai em regiões na tundra ártica
do Alasca, que aumentam com
o pH do solo (segundo Gough
et aI., 2000). (b) Número de tá
xons de invertebrados bentõni

cos em riachos no sul da ingla
terra, que aumenta com o pH
da água (segundo Townsend et
aI., 1983).

diferenciação
temporal de nicho em

ambientes sazonais

especialização
em ambientes

não-sazonais

QUESTÃO
NÃO-RESOLVIDA:
A instabilidade

climática aumenta ou
diminui a riqueza?

10.4.1 Variação Climática

Os efeitos da variação climática sobre a riqueza em espécies de
pendem da previsibilidade (numa escala de tempo de acordo com o
ciclo de vida dos organismos envolvidos) dessas variações. Em um
ambiente previsível, onde há mudanças sazonais no ambiente, diferen
tes espécies podem se adaptar a essas condições em diferentes épocas
do ano. Mais espécies poderiam, dessa forma, coexistir em um ambien
te sazonal comparado a um ambiente constante no tempo (Figura lO.3a).
Diferentes espécies de plantas anuais em regiões temperadas, por exem
plo, germinam, crescem, florescem e produzem sementes em diferen
tes épocas do ano, enquanto as espécies do fitoplâncton e zooplâncton
se sucedem em lagos temperados, havendo uma determinada dominância
de certos táxons em épocas diferentes do ano, de acordo com as con
dições e recursos existentes naquele período.

Por outro lado, há oportunidades de especialização em ambien
tes constantes no tempo, não-sazonais, que não ocorrem em ambien
tes sazonais. Por exemplo, deveria ser difícil para um organismo
frugívoro de ciclo de vida longo existir em um ambiente onde as
frutas estivessem disponíveis por um período muito curto do ano.
Porém, tal especialização é encontrada em ambientes tropicais não
sazonais, onde poucas espécies de frutos estão disponíveis ao longo
de todo o ano.

Uma variação climática imprevisível poderia trazer vários efeitos
sobre a riqueza em espécies. Por um lado: (1) ambientes estáveis
poderiam suportar espécies especializadas que não poderiam persistir
onde as condições e os recursos se alterassem muito (Figura lO.3b);
(2) ambientes estáveis são provavelmente mais saturados em espécies
(Figura lO.3d); e (3) em ambientes estáveis pode haver uma maior
sobreposição de nichos (Figura lO.3c). Todas estas questões podem
aumentar a riqueza em espécies em uma comunidade. Por outro lado,
as populações em ambientes mais estáveis geralmente estão em ní
veis próximos as suas capacidades de suporte, sendo algumas mais
comumente excluídas pela competição (6 é menor, Figura lO.3c).
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Alguns estudos parecem sustentar a idéia que a riqueza em espéci
es aumenta com a diminuição da variação climática. Como exemplo, há
uma relação negativa significativa entre riqueza em espécies e a ampli
tude de temperatura média mensal para aves, mamíferos e gastrópodes
que habitam a costa oeste da América do Norte (do Panamá, no sul, até
o Alaska, no nOlte) (Figura 10.10). Contudo, isso não prova uma rela
ção causal, pois outros aspectos ambientais também variam entre o
Panamá e o Alaska. Não há uma relação estabelecida entre instabilida
de climátiça e riqueza em espécies.

10.4.2 Distúrbios

Anteriormente, na Seção 9.4, foi examinada a influência de um
distúrbio sobre a estrutura de uma comunidade, demonstrando que
quando um distúrbio qualquer possibilita a colonização de novas es
pécies, e a comunidade é c,ontrolada pela dominância (fortes compe
tidores que podem ser substituídos por outrc!), há a tendência de
aumento inicial de riqueza em espécies na sucessão ecológica como
resultado da colonização, porém ocorrerá uma fase subseqüente de
declínio na riqueza, resultante da exclusão competitiva.

Se a freqüência de um distúrbio for superposta a essa questão,
parece provável que distúrbios muito freqüentes manterão uma comuni
dade em seu estágio inicial de sucessão (onde ocorrem poucas espécies),
e que distúrbios muito raros farão com que aquelas espécies mais
competitivas dominem (onde também haverá poucas espécies presen
tes). Com isso, sugere-se a hipótese do distúrbio intermediário (Figura
10.11), no qual se espera que as comunidades contenham mais espé
cies quando a freqüência de um distúrbio não é nem muito intensa,
nem muito rara (Connell, 1978). A hipótese do distúrbio intermediário
foi originalmente proposta para explicar os padrões de riqueza em
florestas pluviais tropicais e em recifes de coral. Ela foi muito impor
tante e fundamental para a teoria ecológica, uma vez que todas as
comunidades estão, de alguma forma, sujeitas a distúrbios de diferen
tes freqüências e intensidades.

hipótese do distúrbio
intermediário

(a) Aves (b) Mamíferos(c) Gastrópodes
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FIGURA 10.10

Relações entre riqueza em espécies e a variação das temperaturas médias mensais em locais ao longo da costa oeste da
América do Norte para (a) aves, (b) mamíferos, e (c) gastrópodes (segundo MacArthur, 1975).



386 Townsend, Segon & Harper

•

FIGURA 10.11
A hipótese do distúrbio intermediário. I, nenhum distúrbio; 11,distúrbio intermediário; 111,distúrbio freqüente e repetido.
Veja texto para outros detalhes.

sustentado por
dados obtidos em
costão rochoso ...

Entre os estudos que têm sustentado a hipótese do distúrbio in
termediário, podemos citar o das algas verdes e vermelhas que vivem
em diferentes seixos nos costões rochosos do sul da Califórnia, discu
tido na Seção 9.4 (Souza, 1979a, 1979b). As rochas pequenas têm uma
probabilidade de movimento mensal de 42%, enquanto os seixos de
tamanho intermediário apresentam 9% e os matacões maiores somen
te 0,1% de se movimentar. A seqüência sucessional que ocorre na
ausência de distúrbio foi descrita na Seção 9.4; primeiro Uiva, uma
alga verde, seguida de várias espécies de algas vermelhas perenes e,
finalmente, o predomínio completo de Gigartina eanalieulata.

A porcentagem de substrato exposto diminui das rochas peque
nas até as maiores, e a riqueza em espécies se mostrou menor sobre
as pequenas rochas que regularmente se deslocam, e assim, são regu
larmente perturbadas (Figura 10.12a). Nesses locais houve a dominância
de espécies de Uiva. O nível mais elevado de riqueza foi registrado
em tamanhos intermediários de seixos, sendo na maioria das vezes
registradas as três ou cinco espécies mais abundantes de todos os
estágios sucessionais. Os locais onde havia rochas grandes apresenta
ram uma menor riqueza em espécies, embora uma monocultura de G.
eanalieulata fosse conseguida em algumas rochas menores.
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(a) Padrões observados nos espaços expostos e no número de espécies (± erro-padrão) em rochas de três categorias de
tamanho, de acordo com a força (em Newtons, N) requerida para movê-Ias. As três classes são freqüentemente perturbadas
(F: requer menos do que 49 N para se mover), perturbadas em níveis intermediários (I: requer 50 a 294 N para se mover), e
raramente perturbadas (R: requer mais do que 294 N para se mover) (segundo Souza, 1979b). (b) Relação entre riqueza de
insetos e intensidade de distúrbio; percentagem média de movimentação do substrato (ajustada a uma regressão polinomial,
P < 0,001) em 54 riachos no Rio Taieri, Nova Zelândia (segundo Townsend et ai., 1997b). (c) Riqueza em espécies (direita) e
diversidade (esquerda) de comunidades de fitoplâncton em níveis diferenciados de distúrbios no Lago PluBsee (Norte da
Alemanha) (segundo Flbdder e Sommer, 1999).

Os distúrbios em pequenos riachos podem ser vistos em pet1odos
de muita pluviosidade, em que a vazão movimenta de forma não previ
sível o substrato e as margens, perturbando as comunidades presentes
de forma distinta. Essas variações foram acompanhadas em 54 peque
nos corpos d'água localizados na bacia hidrográfica do Rio Taieri, na
Nova Zelândia. O padrão de riqueza em macroinvertebrados se apre
sentou como o esperado pela hipótese do distúrbio intermediário (Figu
ra 10.12b). Por fim, em experimentos controlados, comunidades de
fitopJâncton no Lago PlulSsee (norte da Alemanha) foram perturbadas (a
intervalos de 2 a 12 dias) mediante o rompimento da estratificação tér
mica da coluna d'água com bombas de ar comprimido. Novamente, a
riqueza em espécies e o índice de diversidade de Shannon foram maio
res em níveis intermediários de distúrbio (Figura 10.12c).

...e de estudos em
pequenos riachos e
sobre plâncton
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QUESTÃO
NÃO-RESOLVIDA:
As comunidades

temperadas são
menos saturadas

em espécies?

relações espécies-área
em ilhas oceânicas

ilhas e áreas continentais

10.4.3 Tempo Evolutivo

Também tem sido sugerido que comunidades que são "perturba
das" em períodos de tempo extensos podem, todavia, apresentar um
número reduzido de espécies em parte porque elas já alcançaram um
certo equilíbrio evolutivo. Com isso, as comunidades podem diferir
no número de espécies porque algumas estão mais próximas do equi
líbrio e, assim, mais saturadas do que outras (Figura 10.3d).

Por exemplo, muitos têm argumentado que os trópicos são mais
ricos em espécies do que as regiões temperadas em parte porque os
trópicos existem há mais tempo e não sofreram períodos evolutivos
ininterruptos, ao passo que as regiões temperadas sofreram as glaciações
desde o Pleistoceno. Parece, contudo, que esta estabilidade dos trópi
cos, assumida pelos ecólogos, é algo exagerado. Enquanto as zonas
climáticas e bióticas da zona temperada "se moviam" para o equador
durante os períodos glaciais, as florestas tropicais parecem ter se redu
zido em um número limitado de pequenos refúgio!, circundados por
vegetação herbácea (campos). Um contraste simples entre os trópicos
"não-alteráveis" e as regiões temperadas é, dessa forma, inconsistente.
Se os menores números de espécies presentes próximas aos pólos po
dem ser atribuídos ao fato de não estarem em um equilíbrio evolutivo,
então algum tipo de argumento complexo (e ainda não comprovado)
deve ser construído. (Talvez os movimentos das zonas temperadas em
diferentes latitudes causaram muito mais extinções do que os isolamen
tos e a diminuição de área disponível dos trópicos.) Assim, embora
pareça comum que algumas comunidades estejam muito longe de al
cançar o equilíbrio em comparação com outras, atualmente é impossí
vel explicar com uma certa dose de confiança por que isso acontece.

10.5 GRADIENTES DE RIQUEZA EM ESPÉCIES

Nas Seções 10.3 e 10.4 foi demonstrado o quanto é difícil formu
lar e testar explicações a respeito das variações no tempo e no espaço
sobre a riqueza em espécies. Porém, é fácil descrever os padrões,
especialmente gradientes, de riqueza. Estes serão discutidos em seguida,
embora ·as explicações para eles sejam muitas vezes ambíguas.

10.5.1 Isolamento e Área: Biogeografia de Ilhas

É bem conhecido que o número de espécies existentes em ilhas
decresce de acordo com a diminuição da área disponível. Tal relação
espécies-área é mostrada na Figura 10.13a para plantas, em pequenas
ilhas na costa norte das Bahamas.

As "ilhas", contudo, não são, necessariamente, pedaços de terra
circundados por água do mar. Lagos são ilhas num "mar" de terra,
topos de montanhas são ilhas existentes a altas altitudes em um "mar"
de locais próximos ao nível do mar, clareiras em uma floresta são
ilhas em um "mar" de árvores, e pode haver ilhas de tipos geológicos
particulares, como solos particulares ou tipos vegetacionais circunda
dos por tipos dissimilares de rocha, solo ou mesmo outra vegetação.
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As relações espécies-área podem ser igualmente utilizadas para estes
tipos de ilhas (Figura 10.13b-d).

A relação entre riqueza em espécies e área é um dos padrões mais
consistentes na ecologia. No entanto, esse padrão ressalta uma impor
tante questão: será que o empobrecimento de espécies em ilhas deve
ria ser maior do que o esperado em áreas insulares continentais com
paravelmente pequenas? Em outras palavras, o isolamento característi
co observado em ilhas contribui para o empobrecimento em espécies?
Essas são importantes questões para entender a estrutura de uma co
munidade, uma vez que há muitas ilhas oceânicas, muitos lagos, topos
de montanhas, regiões florestais circundadas por campos, muitas árvo
res isoladas e assim por diante.

Provavelmente, a razão mais óbvia pela qual grandes áreas de
veriam conter mais espécies é que nessas áreas há muitos tipos dife
rentes de hábitat. Contudo, MacArthur e Wilson (1967) acreditavam

que essa explicação era muito simples. Em sfa teoria do equilíbrio
da biogeografia de ilhas, eles argumentaram que o tamanho da ilha e
o grau de isolamento exerciam importantes papéis: que o número de
espécies em uma ilha está determinado por um balanço entre imigra
ção e extinção; que este balanço é dinâmico, com espécies continu
amente se extingindo e sendo recolonizantes (através da imigração)
pelas mesmas espécies ou por novas espécies; e que a imigração e a
extinção poderiam variar com o tamanho da ilha e pelo grau de
isolamento desta com o continente (Quadro 10.2).

"efeitos insulares"
e estrutura
da comunidade

FIGURA 10.13
Relações espécies-área: (a) pa
ra plantas em ilhasna costa nor
te de Andros, Bahamas (segun
do Morrison, 1997); (b) para
aves que habitam lagos na Fló
rida (segundo Hoyer e Canfield,
1994); (c) para morcegos que
habitam cavernas no México
(segundo Brunet e Medellín,
2001); e (d) para peixesque vi
vem em poças d'água durante
a primavera no deserto da Aus
trália (segundo Kodric-Brown e
Brown, 1993).
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A teoria de MacArthur e Wilson faz uma série de previsões:

1. O número de espécies em uma ilha deve se tornar mais ou
menos constante com o passar do tempo.

2. Essa constância será o resultado de um contínuo turnover

de espécies (substituição de espécies), com algumas se tor
nando extintas e outras imigrando.

3. Grandes ilhas devem suportar mais espécies do que ilhas
menores.

4. O número de espécies deve diminuir com o grau de isolamen
to de uma ilha (quanto mais distante ela for de áreas-fonte).

QUADRO 10.2 Marcos históricos •

A TEORIA DO EQUILíBRIO DA BIOGEOGRAFIA DE ILHAS DE MACARTHUR E WILSON

Levando-se em consideração primeiramente a imigra
ção, imagine uma ilha que ainda não contém nenhu
ma espécie. A taxa de imigração de espécies será ele
vada, porque qualquer indivíduo colonizante represen
tará uma nova espécie nessa ilha. Contudo, assim que
o número de espécies residentes aumenta, essa taxa
de imigração de novas espécies diminui. A taxa de imi
gração tende a zero quando todas as espécies do con
tinente ou de ilhas próximas (chamado de pool ou zona
fonte) estão presentes na ilha em questão (Figura
10.14a).

o gráfico resultante da imigração gera uma curva, pois
esse parâmetro tende a ser elevado quando há poucas
espécies residentes (colonizantes) e, ainda, muitas das
espécies com capacidade de dispersão para chegar até a
ilha ainda não o fizeram. De fato, a curva resultante deve
ser uma "mancha" e não uma linha, uma vez que este
gráfico depende da seqüência exata na qual as espécies
chegam, e isso pode variar bastante, sendo um evento
probabilístico e não determinístico. Com isso, a curva apre
sentada sobre a taxa de imigração pode ser vista como
aquela mais provável.
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FIGURA 10.14

A teoria do equilíbrio da biogeografia de ilhas de MacArthur e Wilson (1976). (a) A taxa de imigração de espécies em uma ilha,
plotada em relação ao número de espécies residentes para ilhas grandes e pequenas em tamanho e próximas e distantes das áreas
fonte. (b) A taxa de extinção em uma ilha, plotada em relação ao número de espécies residentes em ilhas grandes e pequenas em
tamanho. (c) O balanço entre imigração e extinção em ilhas pequenas e grandes em tamanho e próximas ou distantes das áreas
fonte. Em cada situação, 5* será o nível de equilíbrio em riqueza em espécies. C, próximo; D, distante; L, grande; 5, pequena.

(Continua)



QUADRO 10.2 (Continuação)
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A exata curva de imigração dependerá do grau de
proximidade da ilha de suas áreas fontes (ou poof) de
colonizadores potenciais (Figura 1O.14a). A curva sem
pre tenderá a zero em um mesmo ponto (quando to
dos os membros das áreas-fonte forem residentes),
porém terá valores maiores em ilhas próximas em com
paração a outras ilhas mais distantes, uma vez que as
espécies colonizadoras terão uma maior chance de al
cançar estas ilhas mais próximas. É também comum
que as taxas de imigração sejam maiores em ilhas gran
des, comparadas às ilhas menores, uma vez que gran
des ilhas representam maiores chances de colonização
(Figura 10.14a).

A taxa de extinção em uma ilha (Figura 1O.14b) é

próxima a zero quando não há espécies presentes, e.
geralmente será menor quanto menor número de es
pécies presentes. Contudo, de acordo com o aumento
no número de espécies residentes, a taxa de extinção
tende a aumentar, provavelmente proporcional à adi-

ção de novas espécies. Isso pode ocorrer devido ao
aumento da exclusão competitiva e ao tamanho
populacional das espécies envolvidas, pois sendo me
nor, há uma maior probabilidade de extinção. Razões
similares sugerem que a taxa de extinção deveria ser
maior em ilhas pequenas do que em ilhas maiores, pois
as populações existentes serão menores em ilhas pe
quenas (Figura 1O.14b). Assim como na imigração, as
curvas das taxas de extinção são consideradas as "mais
prováveis" .

Na tentativa de reunir os efeitos desses dois

parâmetros, as curvas podem ser superpostas (Figura
1O.14c). O número de espécies onde as curvas se en
contram (5*) será o equilíbrio dinâmico, e deveria ser
o nível característico da riqueza em espécies para a
ilha em questão. Abaixo de 5*, a riqueza aumenta (imi
gração excede a extinção); acima de 5*, a riqueza di
minui (extinção excede imigração). Esta teoria, então,
faz uma série de previsões, descritas no texto.

Por outro lado, uma riqueza mais alta em ilhas maiores poderia
ser esperada simplesmente como uma conseqüência de que essas
ilhas suportam mais diversidade de hábitats. Poderia a riqueza aumentar
com a área em uma taxa maior do que se poderia levar somente em
conta pelo aumento da diversidade de hábitats? Alguns estudos têm
tentado separar a variação espécies-área em ilhas nas quais pode se
levar em consideração a diversidade de hábitats, de outros que levam
em consideração somente a área. Para coleópteros existentes nas Ilhas
Canárias, a relação existente entre riqueza em espécies e diversidade
de hábitats (medida como riqueza em espécies de plantas) é muito
mais forte do que comparada ao tamanho das ilhas, sendo particular
mente mais notável entre as espécies herbívoras, provavelmente devi
do ao tipo de recurso requerido (Figura lO.15a).

Contudo, em estudos realizados com uma variedade de grupos
animais existentes em ilhas das Pequenas Antilhas, a variação na
riqueza em espécies entre as ilhas foi dividida, estatisticamente, naque
les atributos relativos somente à área da ilha, nos que estavam rela
cionados somente com a diversidade de hábitats, nos que estavam
correlacionados com a variação entre área e diversidade de hábitats,
e nos que não estavam relacionados com nenhum desses. Para rép
teis e anfíbios (Figura lO.15b), assim como os coleópteros das Ilhas
Canárias, a diversidade de hábitats foi muito mais importante do que
a área. Mas para morcegos o inverso foi encontrado; e para aves e
borboletas, ambos os parâmetros foram igualmente importantes. Com
isso, estudos como esses sugerem que existem efeitos muito além da
idéia (ilhas maiores são alvos "mais fáceis" para a colonização; as
populações ali existentes possuem riscos menores de extinção) de
uma simples correlação entre área e diversidade de hábitats.

variação na partição
entre diversidade
de hábitats e
tamanho de área
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FIGURA 10.15
(a) As relações existentes entre riqueza em espécies de coleópteros herbívoros (círculos) e carnívoros (triângulos). nas Ilhas
Canárias, e ambos, pela área e riqueza em espécies de plantas (segundo Becker, 1992). (b) Proporção da variância, para
quatro táxons animais, na riqueza em espécies entre ilhas nas Pequenas Antilhas relacionadas unicamente pelo tamanho da
área (verde), unicamente pela diversidade de hábitats (amarelo), pela correlação entre área e diversidade de hábitats (púr
pura) e não explicada por nenhum dos parâmetros (laranja) (segundo Ricklefs e Lovette, 1999).

riqueza em espécies de
aves decresce com o

grau de isolamento em
ilhas no Pacífico

falta de espécies
devido ao tempo

insuficiente para a
colonização

Um exemplo do empobrecimento em espeCles em ilhas mais
remotas pode ser visto na Figura 10.16 para aves terrestres nas ilhas
tropicais no sudoeste do Pacífico. Com o aumento da distância à
grande ilha de Papua Nova Guiné, ocorre um declínio no número de
espécies, expresso como percentagem do número de espécies pre
sentes em ilhas de tamanho similar mais próximas.

Apesar de importante, uma razão menos estudada para o empo
brecimento em espécies em ilhas, principalmente em ilhas mais remo
tas, é o fato de que as espécies simplesmente não têm tempo suficiente
para colonizar estas ilhas, a despeito do fato de poderem existir nelas.
Um exemplo disto é a ilha Surtsey, que emergiu no oceano em 1963,
como resultado de uma erupção vulcânica CFridriksson, 1975). Essa
nova ilha, a 40 km do sudoeste da Islândia, foi colonizada por bactérias
e fungos, algumas aves marinhas, uma espécie de mosca e sementes de
diversas plantas costeiras em um intervalo de tempo de 6 meses desde
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FIGURA 10.16
Número de espécies de aves
residentes, terrestres, em ilhas
situadas além de 500 km da
grande ilha de PapuaNova Gui
né, expressocomo uma propor
ção do número de espéciesem
ilhas equivalentes mais próxi
mas, plotado como uma fun
ção da distância da ilha à área
fonte (Papua Nova Guiné) (se
gundo Diamond, 1972).

o início da erupção. Sua primeira planta vascular estabelecida foi regis
trada em 1965 e a primeira colônia de musgos em 1967. Em 1973, 13
espécies de plantas vasculares e mais do que 66 espécies de musgos já
tinham se estabelecido (Figura 10.17).

Por fim, é muito importante ressaltar que nenhum aspecto da
ecologia pode ser totalmente entendido sem uma referência ao pro
cesso evolutivo (Capítulo 2), e este é particularmente verdadeiro para
o entendimento das comunidades insulares. Em ilhas isoladas, a taxa
na qual novas espécies evoluem pode ser comparável ou mesmo ser
mais rápida do que a taxa encontrada na colonização de espécies.
Claramente, as comunidades dessas ilhas serão entendidas de modo
incompleto, se fizermos referência apenas a processos ecológicos.
Leve-se em consideração os números de espécies de Drosophila (mos
cas-das-frutas) encontradas em ilhas vulcânicas remotas do Havaí. Exis
tem provavelmente cerca de 1.500 espécies no mundo, mas ao menos
500 destas são encontradas nas ilhas havaianas; elas têm evoluído,

em ilhas, taxas
de evolução podem
ser mais rápidas do que
taxas de colonização

FIGURA 10.17
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quase que totalmente, nessas ilhas. As comunidades das quais ela:"
fazem parte são definitivamente mais afetadas pela evolução e
especiação local do que pelos processos de colonização e extinção.

10.5.2 Gradientes Latitudinais

Um dos padrões mais conhecidos e reconhecidos sobre a rique
za em espécies é o aumento desta dos pólos para o equador (trópi
cos). Esse padrão pode ser visto em uma variedade de táxons, inclu
indo invertebrados marinhos, borboletas, serpentes e árvores (Figura
10.18). O padrão pode ser registrado, além disso, em hábitats terres
tres, marinhos e de água doce.

Várias explicações têm sido propostas para esta tendência
latitudinal geral, mas nenhuma delas é definitiva para tal propósito.
Em primeiro lugar, a riqueza das comunidades tropicais tem sido
atribuída por uma maior intensidade de predação e a predadores
mais especializados. Uma predação mais intensa ~oderia reduzir a
importância da competição, permitindo uma maior sobreposição de
nichos e promovendo, assim, maior riqueza (Figura 10.3c). Porém, a
predação não pode ser a causa principal da riqueza dos trópicos,
uma vez que isto requer uma explicação sobre o aumento da riqueza
também dos próprios predadores.
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Padrões latitudinais sobre a ri

queza em espécies: (a) bivalves
marinhos (segundo Flessa e Ja
blonski, 1995); (b) borboletàs da

família Papilionidae (segundo
Sutton e Collins, 1991); (c) lagar
tos nos EUA (segundo Pianka,
1983); e (d) árvores na América

do Norte (segundo Currie e
Paquin, 1987).

756545 55
Latitude (oN)

3548 46 44 42 40 38 36 34 32 30

Latitude (ON)

'" 15
11)

'ü
-11)c.'"

11)

E
11)

lUN
11)

:J
cr

C2



Fundamentos em Ecologia 395

Em segundo lugar, a riqueza poderia estar relacionada a um au
mento na produtividade, uma vez que ela se altera dos pólos em dire
ção ao equador. Certamente, de uma maneira geral, há mais calor e
energia radiante nas regiões tropicais e, como discutido na Seção 10.3.1,
ambos os parâmetros tendem a estar associados a uma maior riqueza
em espécies, não obstante o fato de que o oposto também tem sido
registrado (aumento da produtividade com redução da riqueza).

Além disso, a luz e o calor não são os únicos determinantes da
produtividade vegetal. Os solos nos trópicos tendem, em média, a ter
menores concentrações de nutrientes, se comparados aos solos
temperados. A riqueza dos trópicos deve, dessa forma, refletir sua
baixa produtividade. De fato, os solos tropicais são pobres em nutri
entes, porque muitos deles estão estocados na própria biomassa des
sas regiões. Um argumento em favor da produtividade deve ser reali
zado como segue. A luz, temperatura e regimes hídricos dos trópicos
levam a uma grande produção de biomassa ilfs comunidades, mas
não necessariamente a comunidades mais diversas. Isso leva a solos
pobres em nutrientes e talvez a uma maior variação de regimes lumi
nosos, do solo até a copa das florestas. Como retorno, essa diversida
de de regimes luminosos tenderia a produzir uma maior riqueza de
espécies vegetais e, com isso, a um aumento na diversidade animal
também. Contudo, não há certamente uma explicação sirnplista entre
a produtividade e a riqueza em espécies.

Alguns ecólogos têm evocado o clima das baixas latitudes como
uma razão para a elevada riqueza em espécies. Especificamente, as
regiões equatoriais são geralmente menos sazonais (ou mais constan
tes), em comparação às regiões temperadas, e isso pode ter forçado as
espécies a serem mais especializadas (ou seja, possuir nichos mais es
treitos, Figura 10.3b). Essa premissa tem recentemente sido testada em
uma variedade de estudos. Por exemplo, uma comparação das comu
nidades de aves na região de Illinois (temperada) e no Panamá (tropi
cal) mostrou que os hábitats arbustivos e arbóreos tropicais contêm
muito mais espécies do que seus correlatos temperados, e mais da
metade desse aumento consiste de espécies frugívoras especialistas,
hábito alimentar que não poderia ser sustentado próximo aos pólos. Ao
contrário, há também mais espécies de coleópteros nos trópicos do que
em regiões temperadas, porém menos especalizadas (Figura 10.19).

Uma maior "idade" evolutiva dos trópicos também tem sido pro
posta como razão para a sua maior riqueza em espécies, e outra linha
de argumento sugere que a repetida fragmentação e união dos refúgios
na floresta tropical promoveram uma maior especiação e diferencia
ção gênica, aumentando a riqueza nos trópicos. Essas idéias, apesar
de plausíveis, são difíceis de serem comprovadas.

Em resumo, o gradiente latitudinal não possui uma explicação
exata e direta. Os componentes de uma possível explicação - tendên
cias'com a produtividade, estabilidade climática, e assim por diante 
são entendidos somente como formas incompletas de explicação, e o
gradiente latitudinal reúne estes componentes com outros, muitas vezes
opostos ao padrão, tais como isolamento e severidade ambiental.

a produtividade seria
uma explicação?

a variação climática
seria uma explicação?
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FIGURA 10.19
O número de espécies de be
souros da família Scolytidae em
várias categorias alimentares.
Estas espécies são mais espe
cializadas em suas dietas em

latitudes altas (segundo dados
em Beaver, 1979).
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10.5.3 Gradientes em Relação à Altitude e à Profundidade

Em ambientes terrestres, um decréscimo na riqueza em espécies
em relação à altitude é um fenômeno tão freqüente quanto com rela
ção à latitude. Exemplos são dados na Figura 10.20 para aves e mamí
feros nas montanhas himalaias do Nepal (Figura 10.20a) e para plan
tas em Sierra Manantlán, México (Figura 10.20b). Por outro lado, o
padrão não é universal, de acordo com padrões encontrados em estu
dos com plantas na Espanha e Portugal (Figura 10.20c).

Pelo menos alguns dos fatores que explicariam a tendência
latitudinal também são importantes para explicar a diminuição da ri
queza com o aumento da altitude (embora também suas discussões
estejam presentes). Além disso, comunidades que vivem em grandes
altitudes quase invariavelmente ocupam áreas menores do que as
terras baixas equivalentes quanto à latitude e, em geral, são também
mais isoladas. Os efeitos da área e do isolamento certamente contri
buem para o decréscimo em espécies. Exceções existem, contudo,
enfatizando-se a necessidade de cautela nas generalizações. O estudo
de plantas na Espanha e em Portugal (Figura 10.20c) comparou a
riqueza em espécies em parcelas de 50 x 50 m cada e relacionou estas
a altitude máxima existente em cada uma. Nesse caso, as parcelas
localizadas próximas ao nível do mar (mais quentes e secas) possuí
am a menor produtividade, e foram mais influenciadas pelas altera-



Fundamentos em Ecologia 397

50

FIGURA 10.20

Relações entre riqueza em espé
cies e altitude: (a) nas Monta

nhas Himalaias nepalesas para
aves residentes e mamíferos (se

gundo Hunter e Yonzon, 1992);
(b) para plantas em Sierra Ma
nantlán, México (segundo Váz
quez e Givnish, 1998); e (c) para
plantas na Espanha e Portugal
(segundo Lobo etal., 2001). Ob
serve, neste último caso, o de
créscimo na riqueza em espécies
em baixos pHs (acidez aumen
tada) em menores altitudes.
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ções antrópicas, reduzindo a riqueza em espeCles. Os padrões (tais
como entre riqueza em espécies e altitude) devem realmente ser o
reflexo de uma variedade de processos, e estes podem variar muito,
de acordo com o contexto no qual eles ocorrem.

Nos ambientes aquáticos, a mudança na riqueza em espécies
com a profundidade mostra uma forte similaridade com o gradiente
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terrestre altitudinal. Em lagos maiores, as profundidades geladas, e 
curas, pobres em oxigênio contêm poucas espécies, comparadas às
superfícies. Da mesma forma, em hábitats marinhos, as plantas estão
confinadas à zona luminosa (onde elas podem realizar a fotossíntese).
a qual raramente se estende por mais de 30 m. Em locais de ma:
aberto, assim, há um rápido decréscimo na riqueza com a profundida
de, revertido somente por uma variedade de bizarros animais que
vivem sob o fundo oceânico. Curiosamente, contudo, em regiões cos
teiras o efeito da profundidade sobre a riqueza em espécies anima·
bentônicas (habitantes do fundo) produz um pico em riqueza em
torno de 1.000 m, possivelmente refletindo uma melhor condição
ambiental em torno dessa profundidade (Figura 10.21). Em profundi
dades maiores, além da plataforma continental, a riqueza em espécies
declina novamente, provavelmente devido à extrema escassez de re
cursos alimentares nas regiões abissais.

•
10.5.4 Gradientes Durante a Sucessão Ecológica

A Seção 9.4 descreveu como, em um processo sucessional, se
não houver nenhuma perturbação adicional, o número de espécies
inicialmente aumenta (devido à colonização), porém eventualmente
decresce (devido à competição). Esse padrão está estabelecido para
plantas, mas poucos estudos que têm sido feitos em animais indicam
um aumento paralelo em riqueza em espécies nos estágios iniciais de
sucessão. A Figura 10.22 ilustra isso para aves, que são encontradas
em culturas rotativas em uma floresta pluvial tropical, no norte da
Índia, e para insetos associados com sucessões ocorrentes em campos
abandonados.

Em uma certa extensào, o gradiente sucessional é uma conseqüên
cia necessária da colonização gradual de uma área pelas espécies de
comunidades próximas, em estágios sucessionais mais avançados; ou
seja, estágios serais mais avançados estão mais saturados em espécies
(Figura 10.3d). Contudo, isso é apenas parte da história, uma vez que

FIGURA 10.21
Gradiente de profundidade so
bre a riqueza em espécies em
megabentos (peixes, decápo
dos, holotúrias e estrelas-do
mar) na costa sudoeste da Ir
landa (segundo Angel, 1994).
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FIGURA 10,22
°aumento na riqueza em es
pécies durante a sucessãoeco
lógica. (a)Aves que seguem cul
turas rotativas em floresta plu
vial tropical no norte da índia
(segundo Shankar Ramanet aI.,
1998) (b) Insetos hemípteros
encontrados em sucessão de
camposabandonados (segundo
Brown e Southwood, 1983).
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Sucessão

a sucessão envolve um processo de substituição de espécies e não
necessariamente a mera adição de novas espécies.

Na verdade, assim como em outros gradientes de riqueza, há um um efeito em cascata?
certo efeito em cascata na sucessão: um processo que aumenta a
riqueza inicia outro, e assim por diante. As espécies iniciais serão
aquelas com melhor poder de colonização e competição por espaços
abertos. Elas imediatamente provêm recursos (e introduzem hete-
rogeneidade) que não haviam anteriormente. Por exemplo, as plan-
tas pioneiras geram diminuição de recursos no solo, aumentando a
heterogeneidade espacial de nutrientes. Elas mesmas provocam uma
variedade de novos micro-hábitats e, para os animais que se alimen-
tam delas, há uma maior oferta de novos recursos (Figura lO.3a). O
aumento na herbivoria e predação podem ter um efeito de retroa-
limentação positivo, que promove um aumento adicional na riqueza
em espécies (predação mediada pela coexistência: Figura lO.3c), na
qual provê recursos adicionais e mais heterogeneidade, e assim por
diante. Além disso, temperatura, umidade e velocidade do vento são
muito menos variáveis dentro de uma floresta do que em uma área
aberta, sendo que o aumento da constância ambiental pode promo-
ver uma estabilidade de condições e recursos, que. permite popula-
ções de espécies especialistas desenvolverem-se e persistirem (Figu-
ra 1O..3b).Como em outros gradientes, a interação de muitos fatores
dificulta distinguirmos causa de efeito. Contudo, em relação ao gra-
diente sucessional de riqueza, o enlace entre causa e efeito parece
ser a essência deste padrão.
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10.6 PADRÕES NA RIQUEZA DE TÁXONS POR MEIO
DO REGISTRO FÓSSIL

a explosão
do Cambriano 

exploração mediada
pela coexistência?

Por fim, é interessante analisar os processos que se acredita que
sejam instrumentos que podem gerar os gradientes atuais de riqueza
em espécies e aplicá-Ios às tendências ocorridas durante as épocas
passadas. O registro fóssil incompleto tem sido sempre o maior impe
dimento ao estudo paleontológico da evolução. Contudo, alguns pa
drões gerais já são conhecidos, e o nosso conhecimento sobre seis
importantes grupos de organismos está resumido na Figura 10.23.

Até cerca de 600 milhões de anos, o mundo era povoado quase
totalmente apenas por bactérias e algas, e quase todos os filos de
invertebrados marinhos possuem seu registro fóssil dentro de poucos
milhões de anos passados (Figura 10.23a). Uma vez que a introdução
de níveis tróficos mais elevados pode aumentar a riqueza nos níveis

tróficos abaixo, é possível argumentar que os Piimeiros protistas
uni celulares herbívoros foram provavelmente responsáveis pela

(a) Invertebrados marinhos (b) Vegetais terrestres
de águas rasas
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FIGURA 10.23
Curvas que demonstram os padrões na riqueza em táxons por meio do registro fóssil. (a) Famílias de invertebrados de águas
rasas (segundo Vaientine, 1970). (b) Espéciesde vegetais terrestres vasculares de 4 grupos - plantas vasculares primitivas,
pteridófitas, gimnospermas e angiospermas (segundo Niklas et aI., 1983). (c) Principais ordens e subordens de insetos. Os
valores mínimos são derivados de registros fósseis encontrados; os valores máximos incluem registros "possíveis" (segundo
5trong et aI., 1984). (d-f) Famílias de vertebrados de anfíbios, répteis e mamíferos, respectivamente (segundo Webb, 1987).
Períodos geológicos: Cam, Cambriano; 0, Ordoviciano; 5, Siluriano; D, Devoniano; Carb, Carbonifero; P, Permiano; Tri,
Triássico; J, Jurássico; K, Cretáceo; Tert, Terciário.
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explosão em riqueza em espécies do período Cambriano. O espaço
tornado acessível pela ingestão de monoculturas de algas, somado
com a disponibilidade de células eucarióticas recentemente evoluí
das, pode ser a causa da maior explosão de diversificação evolutiva
na história do planeta.

Em contraste, o declínio igualmente dramático no número de fa
mílias de invertebrados no final do período Perminano (Figura 10.23a)
poderia ter sido o resultado da fusão dos continentes para produzir o
supercontinente denominado Pangea; a união dos continentes produ
ziu uma marcante redução na área ocupada pelos mares rasos (que
ocorriam na periferia dos continentes) e, com isso, um marcante declínio
de hábitat disponível para os invertebrados. Ainda, nessa época o pla
neta estava sujeito a períodos prolongados de resfriamento, onde gran
des quantidades de água foram estocadas nas calotas polares e nos
glaciais, causando uma redução ampla de ambientes marinhos rasos e
quentes. Com isso, uma relação espécies x áre. pode ser usada para
considerar a redução na riqueza em espécies para esta fauna.

A análise dos registros fósseis de plantas terrestres vasculares
(Figura 10.23b) revela quatro distintas fases evolutivas: (1) uma pro
liferação entre o Siluriano e o Devoniano de plantas primitivas, (2)
uma subseqüente radiação n6 final do Devoniano e início do
Carbonífero de linhagens similares às samambaias, (3) o aparecimen
to de espermatófitas no final do Devoniano e a radiação adaptativa
de uma flora dominada pelas gimnospermas, e (4) o aparecimento e
ascenção das angiospermas durante o Cretáceo e o Terciário. Parece
que após a invasão inicial da terra, fato possível pelo aparecimento
das raízes, a diversificação de cada grupo vegetal coincidiu com um
declínio no número de espécies daqueles grupos previamente domi
nantes. Em duas das transições (plantas primitivas para gimnospermas
e estas para as angiospermas), este padrão pode refletir o desloca
mento competitivo de táxons antigos, menos especializados por aque
les mais recentes e presumivelmente mais especializados também.

O primeiro registro de insetos fitófagos data do Carbonífero. De
pois disso, ordens mais modernas apareceram (Figura 10.23c), com a
ordem Lepidoptera (borboletas e mariposas) sendo a mais recente, no
mesmo momento em que surgem as angiospermas. Coevolução entre
plantas e insetos herbívoros certamente ocorreu e, ainda hoje, é um
importante mecanismo que possibilita o aumento na riqueza em es
pécies observada entre estes grupos ao longo de sua evolução.

Por volta do final do último período glacial, os continentes eram
muito mais ricos em animais de grande tamanho corporal do que
atualmente existe. Por exemplo, a Austrália foi o lar de muitos gêne
ros de marsupiais gigantes; a América do Norte tinha seus mamutes,
preguiças gigantes e mais do que 70 outros gêneros de grandes ma
míferos; a Nova Zelândia e Madagascar foram os lares de aves gigan
tes, os "moas" (Dinorthidae) e o pássaro elefante (Aepyornis), res
pectivamente. Ao longo dos últimos 30.000 anos ou mais, umagran
de perda desta diversidade ocorreu sobre todo o planeta. As extin
ções afetaram particularmente os grandes animais terrestres (Figura

o declínio Permiano:
uma relação
espécies x área?

deslocamento
competitivo entre
os principais
grupos de plantas?

extinção de
grandes animais
no Pleistoceno:
super-exploração
pré-histórica?
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10.24a); elas foram mais rigorosas em algumas partes do planeta e
ocorreram em momentos e lugares diferentes (Figura 10.24b), refle
tindo nos padrões das migrações humanas. Com isso, a chegada de
aborígenes na Austrália ocorreu entre 40.000 e 30.000 anos atrás;
lanças pontiagudas feitas de pedras tornaram-se abundantes por todo
os Estados Unidos há cerca de 11.500 anos; e os humanos chegaram
a Madagascar e Nova Zelândia há apenas 1.000 anos. Pode-se, por
tanto, argumentar que uma habilidade maior de caça pelos humanos
pode ter levado a uma superexploração destas proveitosas e vulnerá
veis presas. Na África, onde os humanos se originaram, há muito
menos evidências dessas perdas, talvez por causa do convívio dos
grandes animais com os humanos primitivos, o que os ajudou a de
senvolverem defesas efetivas (Owen-Smith, 1987).

As extinções do Pleistoceno anunciaram a era moderna, na qual
a influência das atividades humanas sobre as comunidades naturais
tem se tornado dramaticamente intensificada. •

FIGURA 10.24
(a) A porcentagem de grandes mamíferos herbívoros que foram extintos nos últimos 130.000 anos é fortemente dependen
te do tamanho corporal (dados das Américas do Norte e Sul, Europa e Austrália combinados) (segundo Owen-Smith, 1987).
(b) Porcentagem de sobrevivência de grandes animais em três continentes e duas grandes ilhas (Nova Zelândia e Madagascar)
(segundo Martin, 1984).
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10.7 AVALIAÇÃO DOS PADRÕES DE RIQUEZA EM ESPÉCIES

Há muitas generalizações que podem ser feitas acerca da riqueza
em espécies nas comunidades. Vimos como a riqueza pode ser maior
em níveis intermediários de freqüência de distúrbios e como ela dimi
nui com a redução da área em uma ilha ou um aumento no seu isola
mento. Encontramos, também, que a riqueza em espécies decresce
com o aumento da latitude, altitude e (após um aumento no início)
profundidade nos oceanos. Em ambientes mais produtivos, uma gran
de variedade de recursos pode promover uma riqueza maior, enquanto
onde houver populações muito numerosas pode levar a uma redução
na riqueza em espécies. Uma correlação positiva entre riqueza e tem
peratura também foi documentada. A riqueza em espécies aumenta
com uma maior heterogeneidade espacial, mas pode diminuir com um
aumento na heterogeneidade temporal (aumento na variação climáti
ca). Ela aumenta, ao menos inicialmente, durante o curso da sucessão
ecológica e com o tempo evolutivo. Contudo, p<!a muitas dessas gene
ralizações existem importantes exceções, e para muitas delas as expli
cações atuais não são completamente testáveis.

É também necessário reconhecer que os padrões na riqueza em
espécies têm sido modificados de várias formas pelas atividades hu
manas, tais como o desenvolvimento no uso do solo, a poluição e a
introdução de espécies exóticas (Quadro 10.3).

Elucidar os padrões de riqueza em espécies é uma das áreas mais
difíceis e desafiadoras da ecologia moderna. Hipóteses claras e testáveis
são muitas vezes difíceis de serem executadas e requerem grande
engenhosidade para as futuras gerações de ecólogos. Devido ao au
mento do reconhecimento da importância da manutenção da
biodiversidade planetária, é crucial que nós venhamos a entender total
mente esses padrões. Discutiremos os efeitos adversos das atividades
humanas e como eles podem ser remediados nos Capítulos 12 a 14.

QUADRO 10.3 ECOnsiderações

o EXCESSO DE ESPÉCIES EXÓTICAS

Por toda a história do planeta, as espécies têm invadido
novas áreas geográficas, resultado da chance de coloni
zação (p. ex., dispersão para áreas remotas através do
vento ou para ilhas remotas através das correntezas; ver
seção 10.5.1) ou durante o processo lento de expansão
das florestas para os pólos desde o último período gla
cial (ver seção 4.3). Contudo, as atividades humanas têm
aumentado estes históricos "ir e vir" das espécies, pro
vocando uma descaracterização desses padrões de ri
queza em espécies.

Algumas introduções causadas pelos humanos são con
seqüência de fatos acidentais durante o transporte de

determinadas espécies. Outras espécies são introduzidas
intencionalmente, talvez para controlar uma espécie-pra
ga (veja Seção 12.5), produzir um novo produto agrícola
ou providenciar novas oportunidades recreativas (pesca
esportiva, por exemplo). Muitos invasores tornam-se parte
de uma comunidade sem maiores conseqüências. Porém,
outras espécies têm sido responsáveis pela extinção de
espécies nativas ou pela mudança na estrutura das co
munidades de modos significativos e variáveis (veja Se
ção 14.2.3).

As plantas exóticas das Ilhas Britânicas ilustram al
gumas características acerca desse problema. As espé-

(Continua)
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QUADRO 10.3 ECOnsiderações (Continuação)

cies que habitam os locais onde os humanos vivem e
trabalham são mais comumente suscetíveis ao trans

porte para novas regiões, onde tenderão a ser inseridas
em hábitats com características ecológicas semelhan
tes àquelas de onde foram originadas. Como resulta
do, mais espécies exóticas são encontradas em hábitats
modificados próximos aos centros de transporte por
humanos (instalações portuárias, rodovias, cidades) e
menos em áreas remotas (Figura 10.25a). Ainda, a
maioria das plantas invasoras das Ilhas Britânicas che-

(a)

Solo nâo-cultivado

Cercas e arbustos
Jardins e solos arados

Rochedos e muros

Florestas

Regiões costeiras

Margens de riachos
Pântanos e charcos

Gramados

Brejos
Montanhas

garam de locais próximos (continente europeu) ou de
localidades longínquas onde o clima se assemelha ao
da Inglaterra (p. ex., Nova Zelândia) (Figura 10.25b).
Observe o pequeno número de plantas exóticas de am
bientes tropicais, pois elas não agüentam o rigoroso
período de inverno.

Sugestão: examine as opções governamentais disponí
veis, de seu e de outros países, para prevenir (ou reduzir
os danos) das invasões de espécies exóticas indesejáveis.

•

Proporção de espécies exóticas da flora total
(b)

Europa
América do Norte

Mediterrâneo
Ásia

América do Sul
China

Turquia e Oriente Médio
África do Sul

Nova Zelândia

Japâo
Austrália

América Central
Ilhas Atlânticas

Trópicos
india
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Número de espécies exóticas

GURA 10.25

A flora invasora das Ilhas Britânicas (a) de acordo com. o tipo de comunidade (observe o grande número de espécies em áreas
abertas, modificadas pelas ações humanas) e (b) de acordo com a origem geográfica (refletindo proximidade. similaridade
climática e intercâmbio comercial) (segundo Godfray e Crawley, 1998).
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RESUMO

Riqueza e diversidade

O número de espécies em uma comunidade é denomi
nado riqueza em espécies. A riqueza, contudo, ignora
o fato de que as espécies podem ser raras ou comuns.
Os índices de diversidade são empregados para com
binar a riqueza e a abundância relativa na distribuição
dos indivíduos entre as espécies (uniformidade ou eqüi
dade). As tentativas de descrever estruturas complexas
das comunidades por meio de um único atributo, tal
como riqueza ou diversidade, podem ser criticadas por
causa da perda de informação. Um quadro mais com
pleto pode ser proporcionado pelo diagrama de abun
dância relativa das espécies.

m elo simples de riqueza em espécies

Um simples modelo pode ajudar-nos a entender o que
determina a riqueza em espécies. Uma comunidade terá
mais espécies quanto maior for a quantídade e varia
ção de recursos, se as espécies forem mais especialis
tas no uso desses recursos, se houver um maior grau
de sobreposição do uso desses recursos ou se a comu
nidade está quase totalmente saturada.

Pro 'v' a e ue e re

Se uma alta produtividade estiver correlacionada a uma
maior variação de recursos disponíveis, então isso ge
ralmente acarretará um aumento no número de espé
cies, porém uma maior quantidade dos mesmos tipos
de recursos leva a um aumento no número de indiví

duos das espécies presentes, antes do que de novas
espécies. Em geral, contudo, a riqueza muitas vezes
aumenta com a riqueza de recursos disponíveis e a pro
dutividade, embora em alguns casos o oposto pode
ser observado - o paradoxo do enriquecimento - e em
outros casos o nível máximo de riqueza é alcançado
em níveis intermediários de produtividade.

Intens"dade de predação

A predação pode excluir certas espécies de presas e re
duzir a riqueza ou pode permitir uma maior sobreposição
de nichos e uma maior riqueza (coexistência mediada
pelo predador). Além disso, pode haver uma relação não
linear entre intensidade de predação e riqueza em espé
cies numa comunidade, sendo a riqueza máxima en
contrada em níveis intermediários de predação.

Heterogeneidade espacial

Os ambientes que são mais heterogêneos espacialmente
muitas vezes acomodam mais espécies porque eles
possibilitam uma maior variedade de micro-hábitats,
uma variação maior de microclimas, mais refúgios di
ferentes para as presas e assim por diante - o espectro
na variedade de recursos é incrementado.

Severidade ambiental

Ambientes dominados por um fator abiótico extremo 
muitas vezes chamados de ambientes severos - são difí-

ceis de serem identificados. Alguns ambientes aparen
temente severos suportam poucas espécies, porém uma
associação total e direta entre este aspecto e a riqueza é
extremamente difícil de ser estabelecida.

Variação climática

Em ambientes previsíveis e sazonais, diferentes espécies
podem encontrar condições adequadas em tempos dife
rentes do ano. Dessa maneira, deveria ser esperado que
mais espécies coexistissem em comparação com ambien
tes mais constantes. Por outro lado, há mais oportunida
des para a especialização (por exemplo, frugívoros obriga
tórios) em ambientes não-sazonais. A imprevisibilidade
climática (instabilidade climática) poderá diminuir a rique
za por negar a chance de especializações ou, por outro
lado, aumentar a riqueza por evitar a exclusão competiti
va. Não há nenhuma relação clara absoluta estabelecida

• entre instabilidade climática e riqueza em espécies.

D s úrbio

A hipótese do distúrbio intermediário sugere que ambi
entes que experimentam distúrbios muito freqüentes
mantêm muitas áreas em estágios iniciais de sucessão
(onde há poucas espécies), porém em ambientes com
eventos muito raros de distúrbio possibilita a dominância
de espécies competitivamente fortes (onde também dimi
nui a riqueza). Originalmente proposta para explicar pa
drões de riqueza observados em florestas tropicais e reci
fes de coral, essa hipótese tem ocupado um papel cen
tral no desenvolvimento da teoria ecológica.

Idade ambiental ve s s te e luti o

Tem sido sugerido que as comunidades podem diferir na
riqueza em espécies porque algumas estão mais próximas
de um estágio de saturação e equilíbrio do que outras, e
de que os trópicos são ricos em espécies porque têm um
tempo de existência mais longo com período evolutivo
contínuo. Contudo, uma simples comparação entre os
trópicos e as regiões temperadas, que sofreram distúrbi
os entre os períodos glaciais, não é plausível de ser feita.

Pu ea do hábita e iso ame to:
biogeografia de . has

As ilhas podem não ser somente pedaços de terra cer
cados de mar. Lagos são ilhas cercados de terra; cumes
de montanhas podem ser ilhas existentes em altitudes
elevadas cercadas de terras mais baixas. O número de

espécies em ilhas decresce com a diminuição da área
da ilha, em parte porque áreas maiores podem abrigar
diferentes tipos de hábitat. De qualquer modo, a teo
ria do equilíbrio da biogeografia de ilhas de MacArthur
e Wilson argumenta que o efeito combinado da imi
gração e da extinção reflete o grau de isolamento de
uma ilha. Em adição, em ilhas muito isoladas, a taxa
na qual novas espécies evoluem pode ser comparável
ou mesmo mais rápida do que a taxa na qual novas
espécies chegam e para colonizar a área.

(Continua)
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(Continuação)

radien es de riqueza em espécies

A riqueza aumenta dos pólos para os trópicos. Predação,
produtividade, variação climática e a idade evolutiva dos
trópicos têm sido as explicações dadas para esse fato, a
despeito de que nenhuma delas seja totalmente completa.

Nos ambientes terrestres, a riqueza muitas vezes de
cresce com a altitude. Alguns fatores que são impor
tantes para explicar o padrão latitudinal também po
dem ser usados aqui, porém não se pode esquecer o
tamanho da área e o grau de isolamento. Nos ambien
tes aquáticos, a riqueza geralmente decresce com a
profundidade por razões similares.

No processo de sucessão ecológica, se não houver ne
nhum grau de distúrbio, a riqueza aumenta inicialmente
(por causa da colonização), porém eventualmente decres
ce (devido à competição). Pode haver também um efeito

cascata: um processo que incrementa a riqueza inicia um
outro processo, que desencadeia outro e assim por diante.

adrões de riqueza no egistro fossi
A explosão de novos táxons no Cambriano pode ter sido
um exemplo de exploração mediada pela coexistência.
No Permiano, o declínio e desaparecimento de muitas
espécies podem ter sido resultantes de uma relação es
pécies x área, quando os continentes se fundiram for
mando a Pangea. A mudança no padrão de táxons ve
getais ao longo do tempo geológico pode refletir o des
locamento competitivo de táxons menos especializados
por outras linhagens evolutivas mais especializadas. As
extinções dos grandes animais no Pleistoceno podem
refletir a ação da predação humana da época e servir de
alerta para os processos atuais de extinção.

•

QUESTÕES DE REVISÃO

11 ').2
O efeito da redução artificial do tamanho de ilhas de mangue
sobre o número de espécies de artrópodes. As ilhas 1 e 2 fo
ram reduzidas em tamanho nos anos de 1969 e 1970. A ilha 3
foi reduzida somente após o censo de 1969. A ilha-controle
não foi reduzida. e a mudança no número de espécies foi atri
buída a flutuações ao acaso (segundo Simberloff, 1976).

necessitariam ser requeridos para testar outras pre
visões não utilizadas? Como você explicaria o leve
aumento no número em espécies na ilha-controle?

9. Um efeito cascata é algumas vezes proposto para
> explicar o incremento na riqueza em espécies du

rante a sucessão de uma comunidade. Como este

conceito pode ser aplicado ao gradiente observável
de riqueza de espécies em relação à latitude?

10. Descreva como as teorias que utilizam o tempo eco
lógico para explicar o padrão de riqueza específica
atual podem ser aplicadas para o registro fóssil.

= Questão-desafio
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1. Explique riqueza em espécies, índices de diversi
dade e os diagramas de abundância de espécies,
comparando cada um desses parâmetros.

2. O que é o paradoxo do enriquecimento e como ele
pode ser analisado?

3. Explique, com exemplos, os efeitos contrastantes
que a predação pode operar na riqueza em espécies.

4. Pesquisadores têm registrado uma variedade de
padrões "em corcova" na riqueza em espécies, com
picos de riqueza ocorrendo em níveis intermediá
rios de produtividade, grau de predação, distúrbio
e profundidade nos oceanos. Revise essas evidên
cias e considere a hipótese de esses padrões apre
sentarem mecanismos em comum.

5. Por que é tão difícil identificar ambientes severos?
6. Explique a hipótese do distúrbio intermediário.
7. Uma ilha pode não ser necessariamente uma por

ção de terra cercada de água por todos os lados.
Faça uma lista de outros tipos de hábitats insula
res utilizando diferentes escalas espaciais.

8. Um experimento foi realizado com o objetivo de
tentar separar os efeitos da diversidade de hábitat e
do tamanho da área sobre a riqueza de artrópodes
em pequenas ilhas de mangue na Baía da Flórida.
Essas ilhas formavam bancos quase únicos de
Rhizopora mangle, que mantinha e abrigava comu
nidades de insetos, aranhas, escorpiões e isópodos.
Após um levantamento preliminar, algumas ilhas fo
ram reduzidas em tamanho por meio de uma serra
potente e força humana! A diversidade de hábitat
não foi afetada, porém a riqueza de espécies de
artrópodes em três destas ilhas não diminuiu den
tro de um período de dois anos (Figura 10.26). Em
uma ilha-controle o tamanho não foi alterado, mos
trando um leve aumento nesse mesmo período.
Quais das previsões da teoria da biogeografia de
ilhas podem ser utilizadas para explicar os resulta
dos observados na figura? Que dados posteriores


