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Apresenta-se uma introdução ao estudo da ecologia vegetal, sua história 
e subdivisões em disciplinas. Abordam-se objetivos, definições de 
termos, e problemas relativos à descrição de comunidades vegetais.  

Amplitude e propósitos da ecologia vegetal  
 A vasta riqueza de formas de organismos gerada no processo 
evolutivo está relacionada à variação de ambiente no espaço geográfico 
e no tempo. A ecologia vegetal objetiva decifrar essas conexões, que 
existem entre organismos vegetais entre si e o meio, em diferentes 
níveis de organização biológica (organismos, populações, comunidades, 
ecossistemas) e em diferentes escalas espaciais e temporais. 
 As subdivisões da ecologia vegetal em áreas de especialização 
refletem grosso modo os diferentes níveis de organização biológica e 
escalas de estudo. A terminologia nesse campo é confusa, dado que na 
sua origem deu-se o desenvolvimento em separado de diferentes 
orientações (escolas) no estudo de problemas semelhantes, 
cristalizando-se principalmente a tradição européia e a anglo-
americana. Assim, (1) a ecologia de organismos, auto-ecologia, ou 
ecofisiologia, trata da fisiologia de organismos individuais em 
condições de campo; (2) a ecologia de populações envolve o estudo da 
estrutura e função de populações, que podem ser espécies ou ecótipos; 
(3) a genética ecológica trata da variação genética em populações; (4) a 
sinecologia, fitocenologia, fitossociologia, ecologia de comunidades 
vegetais ou ecologia de vegetação (Mueller-Dombois & Ellenberg 1974) 
trata da composição, desenvolvimento, distribuição geográfica e 
relações de comunidades vegetais com o ambiente; (5) a ecologia de 
ecossistemas estuda os fatores ambientais, as respostas fisiológicas de 
espécies e grupos de espécies a esses fatores e os aspectos funcionais de 
comunidades; (6) a paleobotânica ou paleoecologia estuda a origem e 
desenvolvimento de populações e comunidades; (7) a fitogeografia 
trata da distribuição geográfica de entidades taxonômicas e suas 
relações evolutivas.  
 Todavia, a subdivisão da ecologia vegetal em áreas de especialização 
é por vezes artificial. Decifrar relações ecológicas de forma a 
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satisfatoriamente explicar fenômenos ou predizer respostas a cenários 
distintos exige integrar abordagens do mesmo problema a partir de 
diferentes ângulos e a consideração de diferentes níveis de organização 
e escalas. Além disso, a ecologia é eminentemente complexa e 
multidisciplinar, com interações com outras ciências (Ferri 1980).   
 
História da ecologia vegetal  
 As idéias que atualmente são tratadas em ecologia têm antecedentes 
diversos (ver revisão em McIntosh 1985). Há antecedentes na Grécia 
antiga, como o reconhecimento por Theophrastus de mangues, 
relacionando espécies e fisionomia da vegetação ao hábitat. Há 
antecedentes obviamente nos estudos de naturalistas do século 19, 
como Humboldt (1806), e na biologia evolutiva de Darwin. O nome 
"oecologia" foi proposto por Haeckel em breve menção em 1866, mas a 
cristalização da ecologia como ciência somente ocorreu mais tarde, no 
final do século 19, baseada em conceitos, métodos e terminologias 
originados na botânica tradicional, fitogeografia e fisiologia. 
 São emblemáticos da fase de cristalização da ecologia vegetal, tendo 
influência no desenvolvimento posterior de diversas escolas, os estudos 
de Kerner (1863) sobre a vegetação do rio Danúbio, Grisebach (1872) 
sobre as diferentes formações vegetais da Europa e Ásia, e os de 
Warming (1895), Drude (1896) e Schimper (1898) que enfatizaram o 
exame de relações de plantas e comunidades vegetais com o hábitat, 
estes últimos estimulados pela teoria de Darwin (McIntosh 1985). Em 
Kerner e em Grisebach a abordagem no estudo da vegetação é estática 
e florística, enquanto que em Warming e Schimper a abordagem é mais 
evolutiva e fisiológica.  
 Goodland (1975) aponta a influência de pesquisas feitas em 
ambientes tropicais no desenvolvimento da ecologia nessa fase, 
especialmente Warming que morou em Lagoa Santa, Minas Gerais por 
três anos (ver Warming & Ferri 1973). Schimper também baseou seus 
estudos em viagens a regiões tropicais. O mesmo pode se dizer de 
Lindman (1900) que estudou a vegetação do Rio Grande do Sul. 

Os conceitos de  comunidade vegetal 
 Alterações na aparência ou fisionomia da vegetação são evidentes a 
qualquer observador atento. Em geral, as diferentes fisionomias 
expressam alterações na combinação de tipos vegetais que ocorrem 
juntos em um dado espaço, ou seja, expressam diferentes comunidades 
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vegetais. Certas combinações se repetem, revelando padrões de 
variação, e podem ser relacionadas a alterações de ambiente.   
 Plantas individuais são em geral discretas, evidentes, podendo ser 
facilmente delimitadas. Comunidades vegetais, por outro lado, são 
agregados de plantas individuais, e por isso de definição e delimitação 
mais complicada, o que têm gerado controvérsias, principalmente 
relacionadas ao grau de integração que se assume existir entre os 
componentes da comunidade vegetal. Na história da ciência da 
vegetação contrapõem-se o ponto de vista da espécie individualista de 
Gleason (1926), que questiona a existência de combinações recorrentes 
de espécies e portanto de tipos de comunidades, com os pontos de vista 
que reconhecem tipos de comunidades e consideram, em diferentes 
graus, a comunidade análoga a um organismo (Clements 1928, Tansley 
1920, Braun-Blanquet 1928), cujos componentes são integrados e 
dependentes. 
 As idéias de Clements foram dominantes na ecologia vegetal na 
América do Norte até a década de 1970. Clements foi fortemente 
influenciado pelo idealismo germânico transmitido por Drude a partir 
da filosofia de Kant e Goethe e da biogeografia de Humboldt e 
Grisebach. Em contraste, a escola de Chicago, com Cowles (1898) e 
depois Gleason, teve mais influência de Warming. A ênfase de Warming 
era a planta individual, sendo crítico da idéia de se buscar relações 
causais relacionadas a unidades mais amplas, como as formações 
(McIntosh 1985).  Na Europa continental dominou a escola de 
Zurich-Montpelier, originada em Schröter e Flahault e bem 
caracterizada na obra de Braun-Blanquet (1928). Essa abordagem segue 
a tradição taxonômica da história natural (McIntosh 1985), e nela a 
composição de espécies características é a base para o reconhecimento 
de tipos de comunidades.   
  A visão contemporânea da ciência da vegetação define comunidade 
vegetal em sentido amplo, como sendo a vegetação que cobre num 
dado momento uma superfície (ou volume para comunidades aquáticas 
ou de solo) de qualquer magnitude (ver, p. ex., Palmer & White 1994). 
Entende-se que nessa unidade espaço-temporal há uma combinação de 
organismos vegetais os quais, em diferentes graus, influenciam-se uns 
aos outros e são dependentes do e modificam o seu ambiente. Essa 
superfície arbitrariamente estabelecida é também chamada de quadro, 
quadrado, "stand", unidade de comunidade vegetal, ou unidade 
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amostral. Questões como o grau de integração entre componentes e de 
homogeneidade e descontinuidade espacial passam a ser objetos do 
estudo e não condições que definem e delimitam comunidades.    
 O estudo da vegetação é fundamentalmente comparativo. 
Comunidades são comparadas com vistas a revelar padrões de 
distribuição e associação, os quais podem ser interpretados em relação 
à variação espacial e temporal de fatores de ambiente e/ou ser usados 
para definir tipos de vegetação. Para tanto, descrevem-se um conjunto 
de comunidades ao longo de gradientes ambientais ou ao longo do 
tempo. 
 O inventário, ou "relevé", é a descrição da comunidade vegetal e das 
condições de ambiente nela prevalescentes. Consiste na listagem das 
plantas encontrados na comunidade vegetal, as quais por razões 
práticas são reunidas em populações, geralmente espécies, o que 
requer uma taxonomia de organismos. Se necessário, as populações são 
listadas por estratos verticais. A cada população é associada uma 
estimativa de quantidade, que pode ser a sua freqüência, cobertura, 
densidade, ou biomassa dentro da comunidade. A avaliacão dessas 
quantidades pode exigir uma amostragem dentro da comunidade 
vegetal e a aplicação de métodos apropriados. Cobertura e densidade 
(abundância) podem ser avaliadas visualmente quando a comunidade 
vegetal pode ser visualizada no seu todo (Braun-Blanquet 1928). A 
descrição pode também incluir a avaliação de parâmetros qualitativos 
de cada população, como sociabilidade, vitalidade, ou 
desenvolvimento, definidos na obra de Braun-Blanquet (1928). O 
inventário também inclui a anotação de características de ambiente 
relevantes, como altitude, condições climáticas do local, exposição 
solar, declividade do terreno, posição no relevo, substrato geológico e 
grau e tipo de ação antrópica, e a tomada de amostras de solo para a 
análise de características químicas e físicas. 

 

O problema da escala  
 O problema de escala se deve ao fato do tamanho e forma da 
unidade de comunidade vegetal ser arbitrariamente estabelecido. O 
tamanho da unidade estudada deve ser proporcional ao tamanho das 
plantas considerados na descrição da comunidade; em geral se 
delimitam comunidades maiores para o estrato arbóreo, e menores 
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para o estrato herbáceo e comunidades campestres. Mesmo assim, por 
ser uma decisão subjetiva há uma margem de variação e os padrões e 
conexões revelados podem não ser os mesmos em diferentes escalas. 
Vejamos um exemplo (Kershaw 1973): Há três espécies (A, B e C) em 
uma dada área de vegetação que é estudada através de vários 
inventários de comunidades delimitadas por quadros. Plantas de A 
junto com as de B formam agregados, enquanto plantas de C estão 
distribuídas em toda a área. O uso de quadros muito pequenos vai 
revelar uma tendência de associação negativa entre todas as espécies. O 
uso de quadros de tamanho médio revelará a tendência de associação 
positiva entre A e B e negativa entre A e C e B e C. O uso de quadros 
muito grandes mostrará sempre as três  espécies presentes no 
inventário, portanto não revelando nenhuma tendência de associação.     
 O problema da escala está sempre presente, qualquer que seja a 
decisão do pesquisador. Por isso tem sido sugerida a descrição em 
diferentes tamanhos de unidade, de modo a revelar fenômenos que se 
expressam nas diferentes escalas (Juhász-Nagy & Podani 1983). 

O problema da taxonomia 
 Uma taxonomia de organismos é necessária para reunir plantas 
individuais em populações e considerar estas populações como sendo 
os componentes da comunidade. Diferentes taxonomias podem definir 
um conjunto diferente de populações nas comunidades e, 
conseqüentemente, as relações observadas poderão não ser as mesmas. 
Tradicionalmente a taxonomia usada delimita espécies. Algumas 
tentativas de usar gênero e família não demonstraram vantagens em 
relação ao uso da espécie (Maarel 1972, Dale & Clifford 1976). As 
formas-vitais de Raunkiaer (1907) têm sido usadas para comparar 
comunidades de regiões florísticas diferentes; são tipos baseados na 
adaptação da planta para sobreviver a estação desfavorável, 
basicamente a altura dos pontos de crescimento. O uso de uma 
taxonomia que reconhece tipos baseados em atributos, denominados 
tipos funcionais (Pillar & Orlóci 1993a, 1993b, Pillar 1999) também 
permite a comparação de comunidades floristicamente disjuntas, e 
possibilita o uso de quaisquer atributos para construir essa taxonomia. 
Um tipo functional vegetal é definido como um grupo de plantas que 
independentemente da sua filogenia são semelhantes para um dado 
conjunto de atributos e semelhantes na sua relação com certas 
variáveis de ambiente. As variáveis de ambiente podem ser fatores aos 
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quais as plantas estão respondendo (por exemplo, condições de solo, 
herbivoria), ou os efeitos das plantas no ecossistema (por exemplo, 
produção de biomassa, acumulação de material orgânica, diversidade 
de plantas ou complexidade. though the distinction between response 
and effect may sometimes be arbitrary. 

A descrição é incompleta 
 A descrição da comunidade é quase sempre incompleta. Por razões 
práticas pode se limitar às plantas vasculares, ou às plantas lenhosas 
com diâmetro de tronco maior do que um determinado limite, ou ao 
extrato herbáceo, ou excluir as plantas anuais. Por isso alguns preferem 
o termo taxocenose ao invés de comunidade vegetal.  
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