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Abordam-se as relações de dependência e de comensalismo, os mecanismos envolvidos na 
competição, e a idéia de nicho, que auxiliam compreender as causas da formação de 
comunidades vegetais e da variação destas no espaço e no tempo.  

1. Mecanismos da formação de comunidades vegetais 
 A comunidade vegetal presente em um dado local em um  dado momento pode ser 
considerada como função (ƒ) de um conjunto de fatores (comunidade vegetal = ƒ (f, a, e, h, 
t), Mueller-Dombois & Ellenberg 1974:336-341), sendo: (f) flora, a fonte de tipos de plantas 
dentro de uma região, espécies ou outros níveis taxonômicos, que potencialmente podem 
compor a comunidade; (a) acessibilidade, a habilidade da espécie em atingir o local 
considerado, que depende das comunidades em contacto, dos mecanismos de dispersão e 
estabelecimento, e da capacidade de manter-se em estágio latente (banco de sementes); (e) 
propriedades ecológicas da espécie, tais como  forma-vital, requerimentos fisiológicos e 
outras características que afetam a sua habilidade competitiva na comunidade; (h) hábitat, a 
soma de fatores de ambiente abióticos e bióticos que definem o local considerado; e (t) tempo 
decorrido após um evento que determinou invasão da vegetação ou alterações de ambiente, 
diferentes escalas consideradas (sucessão, evolução). 
 Ou seja, dado um conjunto de espécies (flora), com determinadas características, para 
predizer a comunidade formada em um dado hábitat deve-se especificar quais caracteres ou 
estratégias adaptativas (e conseqüentemente quais espécies que os apresentam) permitem a 
sobrevivência do organismo naquele hábitat em competição com as demais espécies. O 
hábitat funciona como um filtro, removendo todas as espécies que não apresentam certas 
combinações de caracteres (Keddy 1992). 
 Apesar dos fatores de ambiente (hábitat) atuarem sobre organismos e não sobre 
populações, pois o organismo individual é que sobrevive e se reproduz em dadas condições 
de ambiente, a reunião de organismos em populações em estudos ecológicos pressupõe que 
esses organismos têm respostas similares aos fatores de ambiente, tanto por serem 
geneticamente semelhantes (espécies) ou por apresentarem características morfológicas e 
fisiológicas semelhantes (e.g., formas-vitais). Os fatores de ambiente determinam a 
composição da comunidade porque afetam a habilidade competitiva dos organismos. 
Somente em condições extremas os fatores de ambiente são de importância direta.   
 Os fatores causais interagem. Assim, a flora influenciada pelo ambiente se altera pelo 
desenvolvimento de ecótipos e novas espécies; o hábitat é modificado pelas espécies atuais 
em direção a condições propícias ao estabelecimento de outras espécies; o hábitat explorado 
por um indivíuo é modificado ou determinado (e.g., relação substrato - epífita) pela presença 
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dos demais indivíduos; as relações causais dependem da escala espacial considerada. Essas 
interações determinam reações em cadeia, dificultando a discriminação entre causas e efeitos, 
evidenciando o alto grau de complexidade da paisagem natural (Orlóci 1993). 

2. Interações entre organismos 
 Definimos comunidade vegetal em sentido amplo como sendo a vegetação que cobre 
uma superfície (ou volume para comunidades aquáticas) de tamanho e forma arbitrariamente 
definidos, onde há uma combinação de plantas que interagem umas com as outras e 
modificam o seu ambiente.  
 As relações que se estabelecem entre vegetais (e entre estes e organismos de outros 
reinos) podem ser categorizadas em relações de dependência, em que os componentes do 
consórcio dependem uns dos outros, com diferentes graus de especificidade, e relações de 
comensalismo, em que os componentes aproveitam simultaneamente (ou competem entre si 
por) as distintas possibilidades de vida que oferece um dado sítio (Braun-Blanquet 1964, p. 7-
15). 
 As relações de dependência, em ordem decrescente de especificidade, podem ser:  
(1) Parasitismo mútuo ou simbiose, em que cada um dos organismos associados proporciona 
alimento ao outro. São exemplos de simbiose os líquens (alga e fungo, geralmente clorofíceas 
com ascomicetos), bactérias do gênero Rhizobium nos nódulos de leguminosas, Azolla 
(Pteridophyta) e Anabaena (Cyanophyta) usada para fixação de nitrogênio atmosférico em 
arrozais, e endo e ectomicorrizas. 
(2) Parasitismo unilateral, em que só o hospedeiro sofre danos. São exemplos de parasitas 
obrigatórios os fungos patógenos e espécies dos gêneros Cassita (Lauraceae) e Cuscuta 
(Convolvulaceae), e de hemiparasitas espécies de Loranthaceae (ervas-de-passarinho). 
(3) Epifitismo, em que a planta vive sobre outra sem causar danos, e.g., várias orquídeas, 
bromeliáceas, cactáceas. 
(4) Suporte, e.g., em lianas e estranguladoras. 
(5) Proteção contra extremos de luz, temperatura e vento, ou herbívoros (e.g., Briza 
subaristata  protegida de pastadores estando sob plantas espinhentas como Eryngium 
horridum).  

3. Mecanismos envolvidos na competição 
 Competição ocorre quando o crescimento ou desenvolvimento de uma planta é 
afetado desfavoravelmente pela presença de outra. Competição é relacionada a modificações 
do ambiente provocadas por uma planta que influem em outra. Um competidor com sucesso 
consegue mais luz, água e nutrientes do que as plantas associadas. 
  A habilidade competitiva depende de estruturas morfológicas e do atendimento a 
requerimentos fisiológicos (luz, calor, água, nutrientes). As estruturas morfológicas 
determinam: (1) a taxa de germinação e crescimento em estágios iniciais; (2) a altura e o 
quanto de luz pode ser obtida em relação aos demais competidores; (3) a longevidade e o 
tempo em que o indivíduo ocupa o espaço; (4) o sistema radicular e a disponibilidade de 
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água; (5) os meios de reprodução, em que a reprodução por sementes favorece migração para 
novas áreas e a reprodução vegetativa favorece o aumento do espaço já ocupado; (6) 
capacidade de regeneração da parte aérea e a tolerância a predação (herbivoria), parasitismo, 
fogo. 
 O conceito de nicho é útil no estudo de comunidades e populações. Nicho é a soma 
das condições de ambiente que afetam uma população de organismos (em geral uma espécie). 
Usando uma analogia geométrica (Yu & Orlóci 1990), as variáveis de ambiente são 
entendidas como eixos perpendiculares, em cada um dos quais existem certos limites de 
valores dentro dos quais a população pode sobreviver e reproduzir. Esses limites definem o 
nicho da população. Como são muitas as variáveis que afetam os organismos, o nicho é um 
subespaço dentro de um espaço com muitas dimensões, um hiperespaço, o espaço ecológico 
(Feoli & Orlóci 1991).  Populações com as mesmas necessidades competem pelo 
mesmo nicho e teoricamente, em um mesmo sítio, as mais competitivas excluem as menos 
competitivas. Ocorre co-habitação quando populações exploram o mesmo nicho no mesmo 
sítio mas em momentos diferentes. A competição aparece entre comensais de mesma espécie 
ou quando espécies distintas têm requerimentos semelhantes (mesmo nicho). A competição é 
mais intensa em ambientes favoráveis e quando os nichos são semelhantes.  
 O limite natural de distribuição de uma espécie é atingido quando o ambiente é tal que 
a habilidade competitiva da espécie é reduzida a zero, sendo o espaço dominado por outras 
espécies. As condições em que uma espécie ocorre mais abundantemente na natureza 
compõem o que se chama de ótimo ecológico (nicho realizado). As condições em que a 
espécie cresce e se desenvolve melhor em laboratório compõem o que se chama de ótimo 
fisiológico (nicho fundamental). Ótimo ecológico e fisiológico raramente coincidem. Por isso 
a habilidade competitiva é específica para um dado hábitat e comunidade (vide Mueller-
Dombois & Ellenberg 1974, p.344-356, Braun-Blanquet 1964, p. 538-581, e Walter 1973, 
p.10).     
 O nicho é estreito quando a população só ocorre em condições bem específicas de 
ambiente, ou amplo quando a população é generalista. A maior amplitude do nicho pode ser 
explicada pelo fato de um mesmo indivíduo da população ser capaz de modificar sua 
estrutura e fisiologia de modo a sobreviver nas mais variadas condições de ambiente 
(plasticidade fenotípica), ou pelo fato da população ser heterogênea, constituindo-se de 
populações diferenciadas ocupando diferentes nichos (variação genotípica, e.g., dentro de 
uma espécie).  Maior diversidade da comunidade pode estar relacionada (1) a uma maior 
diversidade de condições de ambiente na comunidade vegetal, possibilitando populações com 
diferentes nichos ocuparem o espaço, e (2) ao fato das populações apresentarem um nicho 
estreito. Segundo Braun-Blanquet (1964, p. 553), "quanto mais complicada a estrutura de 
uma comunidade, melhor se aproveitará o espaço disponível, maior será, como diria Darwin, 
a soma real de vida em um mesmo espaço, e mais custará a uma planta estranha penetrar na 
comunidade estabilizada, não alterada". 
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 Os fatores de ambiente importantes da definição do nicho são luz, calor, água, 
nutrientes e fatores mecânicos, que são determinados em grande medida pelo clima e solo. É 
importante notar, porém, que esses fatores devem ser considerados numa escala compatível 
com a área explorada pelo organismo. Por exemplo, variações no microrelevo e no solo 
podem estar determinando para dados organismos condições hídricas favoráveis 
independentemente do fato do clima regional ser mais ou menos úmido. 

Bibliografia citada 
Braun-Blanquet, J. 1964. Fitosociologia; bases para el estudio de las comunidades vegetales. 

Trad. da 3.ed.rev.aum. Madrid, Blume, 1979. 
Feoli, E. & L. Orlóci. 1991.The properties and interpretation o observations in vegetation 

study. In: _____. Computer Assisted Vegetation Analysis. p. 3-13. Dordrecht, Kluwer. 
Keddy, P. A. 1992. Assembly and response rules: two goals for predictive community 

ecology. Journal of Vegetation Science 3: 157-164.  
Mueller-Dombois, D. & H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. New 

York, Wiley. 
Orlóci, L. 1993. The complexities and scenarios of ecosystem analysis. In: Rao, C. R. (ed.) 

Multivariate Analysis: Future Directions. p. 421-430. Amsterdam, Elsevier. 
Walter, H. 1973. Vegetation of the Earth in Relation to Climate and the Eco-physiological 

Conditions. New York, Springer. 
Yu, S. X. & Orlóci, L. 1990. On niche overlap and its measurement. Coenoses 5: 159-165. 


