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Introdução

Ecologia é a ciência através da qual estudamos 
como os organismos (animais, plantas e 
microorganismos) interagem dentro e no mundo natural 
[1], assim estuda a estrutura e função da natureza, 
entendendo o homem como parte dela.

A população corresponde a um grupo de indivíduos 
da mesma espécie, vivendo em um mesmo habitat em 
uma mesma época. As populações diferem dos 
organismos no sentido que elas são potencialmente 
imortais, pois seus tamanhos são mantidos de forma 
dinâmica, e têm propriedades coletivas como fronteira 
geográfica e densidade. Estas fronteiras podem ser 
naturais ou impostas por limites geográficos, ou até 
definidas arbitrariamente à conveniência do 
pesquisador [1].

Descrever a estrutura de uma população e a 
distribuição de indivíduos nas populações é a tarefa 
central para entender a dinâmica das mesmas. Os 
organismos não são aleatoriamente distribuídos no 
espaço e no tempo. A estrutura espacial de uma 
população tem três propriedades principais: 
distribuição, dispersão e densidade. A distribuição 
descreve sua abrangência geográfica e ecológica, sendo 
determinada pela existência de um habitat adequado. A 
dispersão caracteriza o espaçamento dos indivíduos 
entre si, formando padrões que podem ser homogêneos, 
aleatórios ou agregados. A densidade corresponde ao 
número de indivíduos por unidade de área, esta é muito 
importante, pois provê informações sobre as relações 
das populações com o ambiente refletindo nesse valor 
mudanças nas condições locais, que pode ser também 
utilizado para comparar relações ecológicas entre duas 
populações.

O estudo de populações costuma apresentar 
dificuldades práticas no acesso à totalidade dos 
indivíduos, sendo comum trabalhar com uma amostra, 
ou parte, dessa população. Para que uma amostra 
represente satisfatoriamente uma população, precisa ser 
adequadamente escolhida e há várias técnicas 
disponíveis [3]. Entretanto, por mais que as técnicas de 
amostragem permitam aumentar a representatividade da 
parte da população estudada, “erros de amostragem, 
isto é, as diferenças entre as características da amostra 
e as da população de que foi tirada, [...] continuam 

sempre possíveis, incitando os pesquisadores a exercer 
vigilância e seu senso crítico.” [3].

De acordo com Kilpatrick apud Sant’anna [2] “cada 
coisa que se aprende tem sua própria maneira de ser 
aprendida [...] Para aprender a pensar 
independentemente, devemos praticar o pensamento 
independente”. Neste sentido, desenvolver o senso 
crítico necessário ao trabalho com amostras requer que 
sejam selecionadas experiências de aprendizagem que 
“estimulem o aluno à formulação de conceitos, ao invés 
de adquirir simplesmente conceitos; a buscar a solução 
de problemas, em lugar de receber soluções prontas” 
[2]

Na disciplina de Ecologia Geral, na universidade 
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), um dos 
assuntos abordados no estudo de população são os 
tipos de amostragem. A fim de auxiliar os alunos na 
formulação de conceitos, foi realizada uma atividade 
prática que teve como objetivo aplicar diferentes 
estratégias básicas do estudo de populações. Ao final 
da atividade, os participantes deveriam estar aptos a 
determinar a abundância e dispersão de uma população 
através de diferentes métodos conforme as 
características de cada caso.

Material e métodos
São vários os métodos de estimativa de abundância 

de uma população e de seu tipo de dispersão. Foram 
selecionados para a prática, alguns cujos cálculos são 
mais simples. Cada aluno participou de um grupo 
escolhido em classe. Na aula seguinte, cada grupo 
apresentou à turma a atividade realizada.

A. Cálculo total
Consiste em contar o número total de indivíduos de 

uma dada população. É o método mais preciso, contudo 
só é possível sua utilização em pequenas populações de 
indivíduos de fácil visualização. Antes de iniciar a 
contagem, é importante definir bem qual a área a ser 
estudada para evitar que sejam contados indivíduos que 
estão nas proximidades.

PRÁTICA: o grupo deve realizar uma contagem de 
todos os alunos do CEGOE, em determinados dia e 
hora (discutir com o grupo II para que nesse mesmo 
horário eles também realizem essa prática). Lembrar de 
definir se a presença de pessoas nos corredores será 



contabilizada. Como resultado, será obtido o número 
total de alunos e a média por sala de aula.

B. Estimativa da densidade por sub-amostragem
Semelhantemente ao cálculo total, esse método 

consiste em determinar o número de indivíduos de uma 
determinada população. Antes de iniciar a contagem, é 
importante definir bem qual a área que essa população 
ocupa, bem como definir que tipo de aleatoriedade será 
utilizado para a determinação das sub-amostras, 
geralmente por sorteio.

PRÁTICA: o grupo deve realizar uma contagem de 
amostras dos alunos do CEGOE, em determinados dia 
e hora (discutir com o grupo I para que nesse mesmo 
horário eles também realizem essa prática). Escolher 
salas de aula de forma aleatória para realizar a sub-
contagem. Lembrar de definir se a presença de pessoas 
nos corredores será contabilizada. Como resultado, será 
obtido o número total de alunos e a média por sala de 
aula.

C. Estimativa da densidade pelo método do quadrado
Aqui, objetiva-se estimar a densidade população. 

Inicialmente, determina-se a área que ocorrerá o 
estudo, depois divide a área em pequenos quadrados, e 
faz a contagem da população em alguns dos polígonos 
escolhidos aleatoriamente. Dessa maneira, calcula-se a 
densidade na área escolhida.

PRÁTICA: o grupo deve escolher uma população, e 
realizar esse método para estimar sua densidade. É 
importante que todos os dados sejam anotados. Como 
resultado, será obtida a densidade da população.

D. Estimativa da densidade pelo método do transecto
Nesse método, faz-se a utilização de um caminho 

reto que deve ser percorrido, este pode ser determinado 
por uma trena. Previamente, devem ser estabelecidos: a 
espessura que será contada, a área de estudo bem como 
o número de procedimentos (N) que será realizado.

Por exemplo, se tivermos uma área de 10x50m, e 
utilizarmos uma trena de 0,01x 50m e for estabelecido 
que só serão contados os indivíduos que a trena passar 
por cima, o procedimento após ter realizado (N) vezes 
e uma média de indivíduos por uma pequena área for 
determinado, deverá que ser multiplicado mil (10 / 
0,01) vezes. Contudo, se for estabelecido que serão 
contados 9,5 cm, para cada lado da trena, teremos uma 
espessura de 20cm, ou seja, a média só deverá ser 
multiplicada por 50 (10 / 0,2) vezes. 

PRÁTICA: o grupo deve escolher uma população, e 
realizar esse método para estimar sua densidade. É 
importante que todos os dados sejam anotados. Como 
resultado, será obtida a densidade da população.

E. Tipo de dispersão
Há vários procedimentos para determinar o tipo de 

dispersão de uma população. Aqui utilizaremos o de 
Hopkins & Skellam, por sua simplicidade de cálculo.
Inicialmente o grupo deve determinar a população a ser 
estudada. Joga-se uma moeda aleatoriamente (de 
preferência sem a pessoa ver) e mede-se a distância de 

onde a moeda caiu para o indivíduo mais próximo, esse 
procedimento é realizado N vezes. Depois, joga-se a 
moeda novamente e onde ela cair, pega o organismo 
mais perto e mede-se a distância dele para um outro 
que esteja mais próximo.
Com os dadoscoletados, calcula-se W1 e W2, onde W1

= (dxn) => somatório das distâncias de ponto-
indivíduo e W2 = (dyn) => somatório das distâncias 
de indivíduo-indivíduo. Posteriormente calcula-se A 
que é a razão entre W1 e W2. A indica o tipo de 
dispersão: se A > 1 a distribuição é agrupada;  se A = 1 
a distribuição é aleatória; e se A < 1 a distribuição é 
regular.

PRÁTICA: o grupo deve escolher uma população, e 
realizar esse método para estimar seu tipo de dispersão. 
É importante que todos os dados sejam anotados, a fim 
de evitar erros de cálculo.

F. Marca e recaptura
O objetivo é estimar o número total de indivíduos 

de uma população (T). Captura-se uma quantidade (M) 
de organismos para marcá-los, depois os soltam. Após 
um tempo, captura-se uma quantidade (t) de indivíduos, 
e desses (t), (m) estarão marcados. Como a 
probabilidade de serem capturados indivíduos 
marcados e não marcados é a mesma, ou seja, a 
marcação não é um empecilho a captura, pode-se  
realizar a seguinte regra de três: M/T = m/t. Assim, o T, 
poderá ser estimado.

PRÁTICA: Como a prática é difícil de ser realizada 
em pouco tempo e com recursos escassos, o grupo 
realizará um experimento hipotético da maneira que 
desejar, mas que simule a realidade. Pode ser com 
grãos de feijão que serão capturados, marcados e 
depois soltos e misturados os resto, e posteriormente 
talvez capturados novamente.

Resultados e Discussões
Na aula de apresentação da prática, os alunos 

apresentaram dificuldades de compreensão de como era 
realizada uma amostragem. Pode-se observar que eles 
entendiam os conceitos de distribuição e amostragem 
populacionais, sabiam explicar, todavia não sabiam 
aplicar, comprovando os diferentes graus de 
aprendizagem.

A prática permitiu que os alunos vivenciassem 
problemas reais em uma amostragem como a definição 
no número de amostras e a aleatoriedade

Na aula de apresentação dos trabalhos realizados, foi 
possível verificar que a metodologia para determinação 
da abundância e dispersão das populações foi 
claramente apresentada pelos grupos, podendo ser 
verificado que os alunos haviam compreendido os 
conceitos básicos e sabiam aplicá-los.

A efetividade da prática pode ser observada pelo 
interesse dos alunos em discutirem o tema, não apenas 
na aula da apresentação, mas também espontaneamente 
em aulas posteriores.
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