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Um dos fatos marcantes relacionados
a0 succsso reprodutivo 6 que o

rcsultado final 6 quase sempre o
mesmo. Ou seja, cada individuo, em
mddia, protluz uma prole que vive
para se reproduzir. lsto precisa ser

assirn, porque de outro modo as

populag6es ou iriam encolher
rapidamente at6 a extinq6o, porque os

indivirluos n&n conseguiriam substituir uns aos outros, ou cresceriam al6m

de qualquer limite.
lnlretanto. a nraneira como os organismos crescem e produzem

descendentes varia de todos os modos possiveis e imaginiiveis. Uma f6mea

do salmio-vermelho tAncarhynchus nerka|,, depois de nadar at6 5.000 km

vindn da sua *rea de alimentagio nn Oceano Facifico para a boca de um

rio costeiro em Sritish Columbia, encara uma outra iornada de 1.000 km

rin acirna atd o seu local de desova. L:i ela eoloca rnilhares de ovos e entio
ltrorre irnetliatamente, seu corpo desgastado pela exaustio. Uma f0mea de

elefante africano produz um tinico descendente a intervalos de vdrios anos,

dedicando cuidados intensos a0 seu beba at6 que ele esteia velho e grande

o suficiente para se vinar sozinho no mundo dos elefantes (l Fig. 10.1). Os

tordns comeqam a se reproduzir quando t6m um ano de idade, e podem

produzir virias ninhadas de tr0s ou quatrn filhotes a cada ano, mas

raramente ultrapassam os 3 ou 4 anos de idade. As almas-de-mestre,x que

sio aves marinhas dn tamanho dos tordos, nio comeqam a reproduzir at6

que tenham 4 ou 5 anos de idade, e criam no mdxirno um [nico filhote por

ano, mas podem viver por 30 a 40 anos.
tstes atributos do calenddrio da vida de um individuo - idade da

maturidade, nrimero de descendentes, expectativa de vida - compdem o

que os ecdlogos chamam de hist6ria de vida do indiv(duo. As hist6rias de

vida sio fen0menos complexos, in{luenciados por fatores ambientais, pela

estrutura gera! do corpo e estilo de vida dos organismos, e tamb6m por
suas respostas individuais e evolutivas is condig6es fisicas, suprimento de

alimentos, predadores e outros aspectos tlo arntliente.

*N.T.: Pequenas aves marinhas da famflia dos hidrobatideos, tamb6m conhecidas como andorinhas-das-

tormentas.
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186 HISTORIAS DE VIDA E A]USTAMENTO EVOLUTIVO

Como vimos, os organismos geralmente sdo bem adaptados
ds condiq6es de seus ambientes. A forma e a funEEo variam
em paralelo com os intervalos de temperatura, disponibilida-
de de iigua, salinidade, oxigdnio e outros fatores encontrados
por cada esp6cie. Vimos como os organismos escolhem seus
espaEos de atividade e tomam decis6es sobre o forrageamen-
to em resposta a variag6es temporais e espaciais em seus am-
bientes. Se as modificag6es da forma e fungdo evoluiram ou
resultam de respostas individuais para diferentes ambientes,
presume-se que elas sejam adaptativas e que aumentem o
sucesso reprodutivo dos indir,,rduos. Podemos entender por que
as plantas do deserto possuem folhas pequenas com cuticulas
espessas que reduzem a perda de iigua. A proximidade da
coloragSo dos gafanhotos d dos seus ambientes de fundo faz

5n1ido quando se compreende que eles sdo comidos por pre-
dadores que caEam visualmente. Tamb6m as hist6riaide vida

I Fig. 10:2 Os organismos diferem no n(mero de filhotes que produzem. As
maiores do que as esp6cies tropicais. A ninhada de cinco ovos foi posta por
coroa-encarnada do Panam6. Fotografias de R. E. Ricklefs.

I Fig. 10.1 Os organismos diferem nos seus graus de
investimento parental. As mdes elefantas cuidam
intensamente de seus filhotes por muitos anos. Fotogral
R. E. Ricklefs.

sdo delineadas pela selegdo natural. A hist6ritr de vida de u
organismo representil a soh"rqio que ele cncotltrou para a :r
guintc questio: como alocar tempo e rercllrsos limitados _-
modo a atingir o sucesso reprodutivo m6ximo.

Durantc d6cadas, os ec6logos tdm utilizado a obserwagdc .
modelagem matemStica c a expcrimentagf,o para desvenci.-
as callsas da variaqSo entre as hist6rias de vida clos seres r -
vos. Aves canoras dos tr6picos, por exemplo, colocam mer,, .

ovos (dois ou trds, em m6dia) do que seus correspondentes c.
latitudes mais altas (geralmente quatro a dez, dependendo c.
espdcie) (l !ig. 1{}.2). O professor David Lack, de Oxford, fo.
primciro a colocar esta observagdo da histriria dc vida der-r';
de r-rm contexto evolutivo. Lack reconhecell que ds aves f, -
deriam ampliar seu sucesso reprodutivo aumentando o tan-.,-
nho das ninhadas (o conjunto cle ovos colocados juntos r:-
um lrinho), a menos que alguma coisa reduzisse a sobrevir.e:-

aves que se reproduzem em altas latitudes normalmente p6em ninhadas
um emberiza-da-neve no Alasca e a de dois ovos por um danqador-de-

Lrs 0r€
dosir
funqi(
indiyfr
rrodo
rignifir
dosar
nrka
rloca{
tados,

EAr ser
50h

fucon

: -o

";., ' ,&..



HISTORIAS DE VIDA E AJUSTAMENTO EVOLUTIVO

: da prole em ninhadas grandes. Ele formulou a hip6tese de
" -: a habilidade dos adultos em obter alimento para suas cri-
.. era limitada e, de modo correspondente, que os filhotes em
-:,hadas grandes, onde havia muitas bocas para serem ali-
-:ntadas em relaqdo ao suprimento de alimento, ficariam
-:nutridos e quase n5o sobreviveriam. Lack percebeu, ain-
,r que em latitudes temperadas e iirticas as aves possuiam
- .s mais longos durante os quais podiam reunir alimento
-.iamente no ver6o, o periodo em que cuidam da prole. por-
.:to, fazia sentido que as aves das altas latitudes pudessem

r de mais filhotes do que as que se reproduzem nos tr6-
Fos, onde o comprimento do dia permanece pr6ximo a um

de 12 horas.
.-ack apontou tr6s quest6es importantes. primeiro, afirmou

-. jd que as caracterfsticas da hist6ria de vida, como o nf-

-. fossem moldadas pela selegdo natural. Terceiro, ele pro-
- -ima hip6tese que podia ser sujeita a testes experimenlais.
-aso do tamanho da ninhada, Lack sugeriu que o nfmero
-lhotes que os pais podem criar 6 limitado pelo seu supri-

alimentar. Para testar esta id6ia, poderiam ser acrescen-
ovos aos ninhos, originando ninhadas maiores. De acordo

a hip6tese de Lack, os pais deveriam ser incapazes de cri-
f,lhotes adicionais, porque n6o conseguiriam obter o ali-

adicional exigido por uma ninhada maior.
-.te experimento tem sido conduzido muitas vezes ao lon_
-as fltimas d6cadas, geralmente com o resultado previsto
Lack. Por exemplo, o ec6logo sueco Gciren Hogstidt ma-

os tamanhos das ninhadas de pegas (aves da famflia
:orvideos), movendo os ovos de um ninho para outro. Seus

s mostraram que as pegas colocam uma ninhada
ndente ao nrimero m6ximo de filhotes que um casal

siar. Tanto o acr6scimo quanto a retirada de ovos resul-

de ovos em uma ninhada, contribuem para o sucesso
lutivo, elas tamb6m influb4ciam o ajustamento evolu-

Segundo, ele demonstrou que as hist6rias de vida vari-
,ie acordo com fatores do ambiente, tais como o compri-
to do dia disponivel para a alimentaqdo. Esta descoberta

a possibilidade de que as caracterfsticas da hist6ria de

ruma reduqSo do ntimero de individuos que chegam ao
rro de imaturos (l [ig. 1t].5), tal como Lack previu.

As negociaqdes na alocaqf;o de
recurs0s prop0rcionam uma base
para a compreensSo das histdrias de
vida

rsanismos possuem tempo, energia e nutrientes limita-
: sua disposigdo. As mudangas adaptativas na forma e na

tanto aumentam a disponibilidade de recursos para os
quanto permitem que utilizem estes recursos de

mais otimizado. Muitas tnodificaE6es envolvem trocas,
que o tempo, a energia ou os materiais devota-

I Fig. 10.3 O tamanho da ninhada reflete o nfmero mdximo de filhotes
que os pais podem criar. O tamanho m6dio de sete da ninhada da pega-
europ6ia foi manipulada pela adigdo ou remogio de ovos parafazer
ninhadas de cinco a nove filhotes. A ninhada mais produtiva foi a de
sete filhotes. Segundo G. Hogstedt, Science 2tO:1148-1 1 50 (1 980).

terminada afeta o ajustamento. Quando a modificagdo de um
atributo influencia viirios componentes da sobrevivCncia e da
reprodugdo, como quase sempre 6 o caso, a evolugdo deste
cardter pode ser compreendida apenas considerando-se a es-
tratdgia de vida como um todo. Por exemplo, um aumento no
nfmero de sementes produzidas por um carvalho pode con-
tribuir para o ajustamento ao aumentar a quantidade de des-
cendentes. Mas tal modificagSo tamb6m pode reduzir a sobre-
vivCncia das plAnfulas (se o tamanho das sementes for redu-
zido para produzir mais delas), a sobreviv6ncia das 6rvores
adultas (se os recursos forem deslocados do crescimento da raiz
para sustentar o aumento na produgdo de sementes), ou a
produESo de sementes subseqtientes Ge a produgdo de semen-
tes em um ano reduzir o crescimento da iirvore, e portanto o
seu tamanho, nos anos subseqtientes).

De um ponto de vista evolutivo, a razdo de existCncia de
um individuo 6 produzir novas gerag6es bem-sucedidas - tanto
quanto possivel. A reproduq6o envolve a escolha dentre mui-
tas opq6es: quando comeqar a reproduzir, quantos filhotes ter
de cada vez e quanto cuidado dedicar a eles. O conjunto de
regral e opE6es que influenciam a sobreviv6ncia e a reprodu-
g5o de um individuo em cada faixa etiiria govema sui hist6-
ria de vida. Cada hist6ria de vida possui muitos componentes,
os mais importantes dos quais s6o a maturidade, ou idade
da primeira reprodug5o; a parigdo, ou nrimero de epis6dios
reprodutivos; a fecundidade, ou nfmero de filhotei produ-
zidos por epis6dio reprodutivo; e o envelhecimento (t Fig.
10.4.

A hist6ria de vida 6tima de um individuo depende das cir-
cunst6ncias particulares de seu ambiente. Como vimos no ril-
timo capitulo, quando o ambiente de um individuo varia, ele
pode responder alterando seu comportamento, sua fisiologia
ou mesmo seu desenvolvimento. Os indivfduos tamb6m po-
dem alterar os atributos de sua hist6ria de vida. Desse modo,
a capacidade de responder a variag6es no ambiente 6 em si
um aspecto da hist6ria de vida que estd sujeito d seleg5o na-

a urna estrutura ou fung6o n6o podem ser alocados para
a Portanto, cada organismo se depara com o problema da

' :eu ajustamento evolutivo mdximo possivel?
:,-riuq6es priiticas para o problema da alocagdo dependem

Considerando que o tempo e os recursos sdo limi-
como o organismo pode utilizii-los melhor para alcan-

uma mudanEa em qualquer estrutura ou fungdo de-
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I Fig. 10.4 Uma hist6ria de vida 6 um conjunto de regras e escolhas que influenciam a sobreviv6ncia e a reproduqio.
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Algumas normas de reagSo sao uma simples conseqffil
cia diinflu€ncia do ambiente ffsico nos proiessos de viAl
energia tdrmica acelera a maioria dos processos de vida Hl
tanto, ndo deverfamos ficar surpresos por que as lagartarl
borboleta Papilio canadensis crescem mais rapidamente em tl
peraturas mais altas. A relaqdo entre a taxa de crescimeill
a temperatura, para um individuo, descreve a norma de {

ooooooo

tural. Antes de discutir em detalhes as hist6rias de vida, va-
mos dedicar algum tempo d distingdo entre as adaptaq6es
evolutivas das populaE6es e as respostas dos indivfduos ir

variaq6o das condiE6es ambientais que eles normalmente en-
contram. Ambas s6o govemadas por coniuntos de regras de
decisdo relacionados d alocaESo de tempo e recursos. As res-
postas individuais n6o s5o gen6ticas. Entretanto, as maneiras
como os individuos respondem aos seus ambientes podem
estar sob controle gendtico e sujeitas a mudangas evolutivas
atrav6s da selegSo natural. Desse modo, a plasticidade fenotf-
pica deve ser considerada como parte da estrat6gia de hist6ria
de vida.

Limites metab6licos, Podem os organismos melhorar
seu desempenho global sem abrir mio de uma fungeo
por outra?

f u g;{ast$cidad* ?*r'x*{{g:ir;r g:*rxt-*Ete aq}

1 {me{iv{darff $* &deptar &s rm{r{r{effi{e$
II r" .' ,) armffireffitrats

Virtualmente, todos os atributos de um individuo sdo afeta-
dos pelas condig6es ambientais e pela resposta dele a estas

condigSes. A relaqdo observada entre o fen6tipo de um indi-
viduo e o ambiente 6 chamada de norrna de reagdo (l Fig.
1O.5). Muitas das respostas discutidas no Cap. 9 s6o exemplos
de normas de reaqSo. A capacidade geral de resposta do fen6-
tipo ao seu entorno 6 chamada de plasticidade fenotipica.

I Fig. 10.5 Uma norma de reagio 6 a relagio observada entre o fenclur
e o ambiente. O gr;ifico mostra a norma de reaqdo de um inico fer:r:rr
numa variedade de ambientes. Cada ambiente especifico (por exer: .

A ou B) produz um fen6tipo caracteristico.
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A norma de reaqdo indica a resposta
a ambientes diferentes.
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iig. 10.6 As normas de reagio de populag6es diferentes podem diferir.
- = 

r'as de quarta fase da borboleta-de-cauda-de-ando rinha (papilio
.tadensis) foram obtidas de populagoes no Alasca e em Michigan, e
- adas em polpa de b6lsamo no laborat6rio em temperaturas de 12"C e

--'C. Segundo M. P. Ayres eJ. M. Scriber, Ecol. Monogr.64:465-482 (1994).

. -io da taxa de crescimento em relaeeo d temperatura para

. -uele indivfduo. Entretanto, individuos da mesma espdcie
,lqiniirios de Michigan e do Alasca apresentam relag6es di-

'::entes entre a taxa de crescimento e a temperatura (l Fig.
- t.6i. Em um experimento, as larvas de populag6es do Alasca
.':sceram mais rapidamente em temperaturas baixas e as
:r-as do Michigan cresceram mais rapidamente em tempe-
'::rras altas, como poderia ter sido previsto por causa das
':-llperaturas tipicamente mais elevadas em Michigan durante
. r;taeeo de crescimento. Esta descoberta indica que as nor-

rs de reaqeo podem ser modificadas pela evoluqAo para
:lhorar o desempenho sob as condiq6es especificas expe-

-+-j{

l
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rimentadas por uma populaqSo, como mostra esquematica-
mentealFig. 1O.7.

Interaqfr o gen6tipo-ambiente
Como mostram as taxas de crescimento da borboleta-de-cau-
da-de-andorinha (sw allowtail buttetfly, P apilio canad,ensis), a com-
posigSo gendtica do indivfduo e o seu ambiente interagem para
determinar seu desempenho. Quando as normas de reaqdo de
dois gen6tipos se cruzam, como acontece no caso da borbole-
ta-de-cauda-de-andorinha, entdo os indivfduos com cada
gendtipo se saem melhor em um ambiente e pior em outro.
Tal relaqSo 6 chamada de interagdo gen6tipo-ambiente,
porque cada gen6tipo responde diferentemente ds variag6es
ambientais.

As interag6es entre os fatores gendticos e ambientais sdo
a base para a evoluqdo da especializagflo. Ao longo do
tempo, quando duas populag6es s6o expostas a diferentes
variag6es de condig6es ambientais, as interag6es gen6ti-
po-ambiente fazem com que diferentes gen6tipos predo-
minem em cada populaqdo. As populaq6es, entdo, se tor-
nam diferenciadas e passam a ter diferentes normas de rea-
gdo, cada uma delas permitindo que organismos individuais
se saiam melhor em seu pr6prio ambiente, como ilustrado
na Fig. 10.7.

Experimentos de transposiq{o reciproca
Freqtientemente 6 possivel revelar se as diferenqas entre as
populaq6es se devem a diferenEas gendticas ou d plasticidade
fenotfpica atrav6s de experimentos de transposigdo reci-
pnoca. Estudos de transposiq6es comparam os fen6tipos dos
individuos observados mantidos em seu ambiente de origem
com aqueles de individuos transplantados para um ambiente
diferente (l fig. 1O.S). Transposiq6es reciprocas envolvem a
troca de indivfduos entre duas localidades. Quando os valo-
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Duas populaE6es mantidas sob condig6es diferentes evoluem em resposta
As condigSes prevalecentes, indicadas pelo fundo branco em cada painel.
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1 . 10.7 As normas de reagio podem ser modificadas pela evoluqio. As normas de reaqdo podem divergir quando duas populaqoes da mesma
- :r: e existem por longos periodos sob condiq6es diferentes. Muito freqtientemente, um aumento no desempenho sob as condiqies prevalecentes 6

. -canhado por uma diminuiqio no desempenho quando os individuos s5o expostos a condiq6es fora do intervalo normal da popuiaqao.
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Observadas Fatores gen6ticos Iatores arnbientais
(norrnas de reag6o)
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I Fig. 1 0.S Experimentos de transposigio reciproca s6o usados para investigar a causa de diferengas entre as populag6es. Os resultados de

experimentos de transposiqio reciproca apresentam padr6es diferentes quando diferenEas fenotipicas entre as populag6es s5o determinadas apen

por fatores gen6ticos, apenas por fatores ambientais (plasticidade fenotipica) ou por normas de reagdo que se diferenciaram entre as populaq6es.
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que no Nehraska, e que os lagartos do Nebraska transplan:;."
dos para l{ nin conseguem obter recursos riipidri o suficier::t
para suportar suas taxas naturais de crescimento. Aparen:-
menlef os lagartos de New Jersey possuem uma taxa de crei
cimento geneticarnente regulada, que estd adaptada a u-r

baixo nivel de recursos. Ou seja, eles perderam a capacidai-rt
de modificar as taxas de crescimento individuais em respos:,4

a niveis mais altos de recursos - recursos que provavelme--
te experirrentam muito raramente, se 6 que chegam a exPer '
mentar.

Cabe perguntar se o crescimento mais lento dos lagarttr
dn Nebraska sob as condiE6es de New Jersey 6 adaptalivo u-
meramente uma conseqii€ncia da redugio dos recursos e da.

condigdes mais estressantes, Se o seu crescilnento mais leni:
fosse um exemplo de plasticidade fenotipica adaplativa, e :
reduziria os efeitos negativos desta mudanga ambiental sobr+

sua adaptagio. Ou seja, poderiamos esperar que a adaptaga:
compensasse de algum rnodo Lrendfico a mudanga nas cond '

g6es ambientais. O lagarto-de-cerca moitra que os organi'-
mos podem ter pouco controle sobre sua taxa de cres€imer'
to em condigdes adversas. Se os recursoli nio estiverem dis"

pon(veis, os individuos nro con$eguem crescer rapidamenti
e alingir un'l porte ma;or. Entretanto, nutros aspectos das sua.

vidas potlem ser lxodificados ern resposta ao desernpenho n,.

crescimento,

rr,r A r. " Ec6tipos e normas de reaEeo. A resposta das aquil6ias'
''-)i" i variagio nas condiE6es de crescimento foi estudada
REDr I num experimento de transposiqio reciproca.

lr:*
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res fenotipicos de individuos nativos e transplantados ndo
variam entre dois ambientes, podemos concluir que os atri-
butos em questSo s6o geneticamente determinados. Ou seja,

os valores dos atributos refletem a populaqdo de onde o indi-
vfduo veio Qen6tipo) mais do que a do lugar onde ele vive
(ambiente). Quando os valores dos atributos refletem o local
onde o individuo est6 vivendo (ambiente) em vez do local de
onde veio Qen6tipo), entSo os resultados do experimento es-
tdo de acordo com a plasticidade fenotfpica. li claro que 6 pos-
sivel haver resultados intermedi6rios, situaq6es em que se

poderia concluir que a norrna de reagdo estd sujeita d modifi-
caESo evolutiva.

/r-\ EC6LOC$5 NO CAMPO ,----------"*

\i\
t ) Um expenmento de transposiEdo recfproca

.l .'
, I 

t 
_ Peter Niewiarowski e Willem Roosenberg, na

]-#hH[*H[[tt'i, [1**
de gramineas altas, rica$ em nutrientesr no Nebraska. 0 efeito
desta trnca nas taxas de crescimento dos lagartos revelou tanto a
determinag5c genr6tica quanto a plasticidade fenotipica (l Fig.
10.9). As taxas de crescirnento dos lagartos do Nebraska, cerca
de duas vezes rnaior do que a dos lagartos de New fersey em seus

anrbientes nativos, dlminuiu pela metade - para o nivel de New

fersey - quando os individuos dn Nehraska foram transplanta-
dos para New fersey. For outro lado, os lagartos de New lersey
nAo (resceram mais rapidarnente em Nebraska.

Uma interpretagio simples deste resultado 16 que os recur-
sos para o crescimento sio mais escassos em New lersey do

*N.T.; Planlas medicinais da famflia das compos{as (Achillm milL{olium), tambe:
conhecidas como mil-em-rama.

Os fen6tipos em
cada populagSo
sao lnsenslvels
ao ambiente.

to; *.fiLt"";l
em cada I

populagAo tdm 
I

norrnas de reaqdo I

semelhantes. 
I
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, :rsos tipos de organismos sofrem mudanqas dram6ticas

-::nte o curso de seu desenvolvimento. As metamorfoses das
-::,as larvais para as adultas e a maturagSo sexual s6o as mais

, ' :minentes destas mudangas. O momento ideal para passar
: rssas transig6es varia em funq6o da presenga de recursos

- -: rrrimigos naturais no ambiente, e a determinagSo da hora
r -: f, se torna mais complicada por causa das variaq6es na taxa
:. -:escimento decorrentes do suprimento alimentar, da tem-
::::fura e de outros fatores ambientais.

,nagine duas curvas de crescimento rcsultantes dc dois
- , :rs de oferta de alimentos {l l'ig" lO. It]). Suponhamos que
. - um regime nutricional bom, que resulta num crescimento.. ,Co, um individuo amadurece numa determinada massa

,:de. Indivicluos malnutridos certamente n6o conseguem
- ,-.,lir a mesma massa a uma determinada idade, e portanto
. -.-isam se tornar maduros em um ponto diferente em rela-
. - ao tamanho, idade, ou ambos. Ao se deparar com essas
:- acdes ambier-rtais, um individuo pode seguir dois cami-

- - , s, ou ent6o um intermediilrio entre eles. Primeiro, ele pode
.: ,rnar maduro ao atingir uma determinada massa, n6o im-
: -:ando quanto tempo isso leve. Com uma alimentaqdo
- :re, ele vai levar mais tempo para atingir esta massa, e a
-. :iraqSo serii retardada. Conseqiientemente, o ir-rdividuo
:-: exposto a um periodo mais longo de risco antes da re-

- - lugdo. Por outro lado, o indivfdr-ro podc se tornar madu-
' :11 uma idade predeterminada. Com uma nutriqSo insufi-
' :..ie, essa estratdgia vai resultar nurn tamanho menor do
- - r'idr"ro na maturidade, e talvez numa taxa reprodlltiva
":-:zida para o adulto. A soluqSo 6tima est6 geralmente em
- .,m lugar entre estas duas situag6es, derpendendo em par-
. - r risco de morte qr-ranclo jovem (o alto risco favorece um
-.,:lurecimento precoce, mesmo com um tamanho pcqllc-

' e da inciinaqSo da cr.rrva entre fecundidade e tamanho
' . naturidade (valorcs mais altos favorecem uma matura-

qdo tardia num tamanho maior porque o retorno da fecun-
didade 6 maior).

Os girinos que crescem sob condiq6es de alta e baixa dis-
ponibilidade de alimento apresentam taxas de crescimento
diferentes, como esperado. Em um experimento, os girinos que
receberam a dieta mais pobre se metamorfosearam em res
adultas com um tamanho menor, mas numa idade maior do
que aquelas criadas com alimento abundante (l Fig. lo.f l).
Esta descoberta ap6ia a concluseo te6rica de que o momento
da metamorfose deveria ser sensivel tanto d idade quanto ao
tamanho: uma nutriqEo deficiente reduz o ritmo de desenvol-

Crescimento riipido
(recursos abundantes)

Maturidade

constante

] Norma de reagdo

I intermedidrria
I tamanho-idade para

I a maturidade

Idade 
i

I fig. 1{}.10 Relaq6es entre idade e tamanho na maturidade podem
diferir quando as taxas de crescimento s6o diferentes. Os individuos
podem fazer a opgio por uma idade constante, um tamanho constante
ou uma situaqSo intermedi6ria entre as duas. Segundo S. C. Sterns, Am.
Zool.23:65-76 (1983),eS.C.StearnseJ.Koella, Evolution40:893-913(1986).
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I Fig. 1 0.9 As taxas de crescimento do "lagarto-de-
cerca" revelam tanto determinagio gen6tica quanto
plasticidade fenotipica. jovens do lagarto-de-cerca do
leste (Sce/oporus undulatus\ de populaq6es no
Nebraska e em NewJersey foram trocados num
experimento de transposiESo reciproca. As setas

indicam as respostas ao crescimento das populag6es
transpostas. Segundo dados em P. H. Niewiarowski e W.

Roosenberg, Ecology 7 4:1 992-2002 (1 993\.

Idade constante

Populaq6o-fonte
ffiffiNebraska ffil New lersey

Os recursos disponiveis
para o crescimento s5o
consistentemente
menores em New Iersey.
Os lagartos do Nebraska
transpostos nao
conseguem coletar
recursos r6pido o
bastante para sustentar
suas taxas naturais de

Or t"grrt , d. N.*l**y
t6m uma taxa de cres-
cimento lenta, geneti-
camente determinada, e

n6o podem tirar vanta-
gem dos recursos mais
abundantes em Nebraska.

6
flrescimento lento
(recursos escassos)
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t Fig. 10.1 1 A relagSo de tamanho e idade na metamorfose em ris
criadas com disponibilidades alta e baixa de alimentos. A norma de

reagdo da metamorfose se situa entre os extremos de idade constante e

tamanho constante. Os sfmbolos representam os pesos dos girinos de 40

dias e na metamorfose; estes dados foram usados para obter a relagio de

crescimento de cada grupo de tratamento. Segundo dados em J. Travis,

Ecology 65:1155-1 1 60 (1 984).

vimento nas rds, mas ndo o interrompe completamente. A re-
laqSo entre a idade e o tamanho na metamorfose, sob diferen-
tes regimes alimentares, 6 a norma de reagSo da metamorfose
em relaESo h idade e ao tamanho.

ffi I A plasticidade fenotipica e os mecanismos contrastan-

#;:-i"ft | tes de crescimento e reprodugdo em animais e plan-
q**Rtr | tas. A organizagio modular das plantas permite que# elas respondam ao desafio da herbivoria e is mudan-

gas na luminosidade e nutrientes por interm6dio de um crescimen-
to diferencial das raizes e suas extremidades (meristemas
radiculares).

As hist6rias de vida variam ao longo
de um continuum lento-rdpido

Os atributos da hist6ria de vida, como a idade na maturidade,
a fc-cundidade e a longevidade, variam bastante entre esp6ci-
es diferentes e at6 mesmo entre populag6es diferentes da mes-
ma esp6cie. Dois pontos podem ser observados em relagdo a

esta variaqSo. Primeiro, os atributos da hist6ria de vida fregiien-
temente variam de acordo cofn o habitat ou as condigSes
ambientais. O tamanho da semente, por exemplo, 6 em geral
maior entre as plantas da floresta do que entre as plantas dos
campos.

Segundo, a variaqSo em um aspecto da hist6ria de vida estii
fiegiientemente correlacionada com a variagdo em outros as-
pectos. Por exemplo, o nrimero de descendentes independen-
tes produzidos a cada ano tem uma correlagSo positiva com a
taxa de mortalidade anual de adultos (l fig. 10.12). Como re-

400 i:

:

200.

0il

/ ..(oa .O'

/.- .--.-] 
Pesos;os grlnos I
no inicio do I

experimento 
I

sultado, as caracterfsticas da hist6ria de vida s5o geralmer -

orgar-rizadas em conjunto ao longo de um rinico continuu:-
de valores. Em um extremo, que podemos chamar de a por -.

"lenta" do espectro, organismos como os elefantes, os albatroze,

as tartarugas gigantes e os carvalhos apresentam vida lon,s=

desenvolvimento lento, maturidade tardia, alto investimen:-
parental e balxas taxas reprodutivas. No extremo riipido o

espectro estSo os ratos, as moscas-de-frutas e as planta'
ruderais, que apresentam caracteristicas opostas de hist6ria c.
vida. A correlaqSo entre a mortalidade e a fecundidade na'

esp6cies deve em parte refletir o fato de que, em populag6e'
persistentes, os nascimentos e mortes devem se equilibrar r..

m6dia. Al6m disso, por6m, esses atributos da hist6ria de vic.
podem ser modificados pela evoluqdo.

O ec6logo vegetal ingl€s J. P. Grime enfatizou a relaqdo entr:
os atributos da hist6ria de vida das plantas e determinada,'

condig6es ambientais. Ele visualizou a variaqSo dos aspectc:

da hist6ria de vida disposta entre trds vdrtices, como as por-
tas de um triAngulo, e chamou as plantas com hist6rias de r'rc.
situadas nesses extremos de "tolerantes ao estresse", "ruderal.
e "competidoras" (Quadro 10.1). Como sua denominaqdo su-

gere, as tolerantes ao estresse se desenvolvem sob condiq6r,
ambientais extremas. EIas crescem lentamente e conservam r,:

recursos. Como o estabelecimento das mudas em ambientt,
estressados 6 dificil, a dispersdo da vegetaqdo 6 priorizada. Na,

situag6es em que as condiq6es para o crescimento vegetal si
mais favor6veis, as ruderais e as competidoras ocupam os e\-
tremos opostos de um espectro de perturbaqdo. As rudera-.
que colonizam Sreas perturbadas do habitat, apresentam cre:-

cimento r5pido, maturidade precoce, altas taxas reprodutiva,
e sementes de f.icil dispersdo. Esses atributos capacitam-nas =

se reproduzirem rapidamente e dispersarem seus descenden-

Q' o,o, 0,1 o,z 0,5

Taxa de rnortalidade anual

I fig" X0.X2 As taxas de fecundidade e mortalidade variam em paralelo

Plotadas logaritmicamente, as relaq6es entre a fecundidade anual

(nrimero de filhotes produzidos) e a taxa de mortalidade adulta para 33

esp6cies de aves se agrupam em torno de uma linha reta. De R. E. Rickle-:

Condor 102:9-22.
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arbustos
, ,irvores

com uma
*xa potencial de
cescimento r6pido

Ruderais

Herb6ceas,
normalmente anuais

Taxa potencial cle

crescimc'r-rto
alto

Reprodugdo em
idade jovem

Grande proporq6o
clc proclugdo
de sementes

Banco de scmcntes
e/ou
semcntes altamente
m6vcis

Tolerantes ao estresse

Lfquens, herbiiccas,
arbustos ou 6rwores;
normaImcrrle flerenes

Taxa potencial de
crescimcnto
lento

Reprodr-r95o numa
idade relativamcr-rtc
avanqada

Pequena propo196o
de prodtrgSo
cle semcntcs
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Perturbagdo
crescente

Eo*p"rra;I
l.l\ t./X

1/ l\rrlL
I

Recursos e

estabilidadc
crescentes

Estrcssc
crcsccntc

ilade relativamente

iwem
hquena proporqSo
& produqSo de

:::f enteS

de sementes
: i -, eZeS,

- .:ers6o ve5;etativa
-: iientemente
::ofiante

vegetativa

? Grimc, Plant Strdryirs antl V(gttotion Pro(ss?q Wile1,, Chichester (1979).

:::. outros locais perturbados - "crescendo como ervas

- antes que os competidores superiores possarn cres-
elas. As competidoras tendem a atingir um grande

amadurecer cm tamanhos maiores c apresentar uma
txpectativa de vida. A hist6ria dc vida da compctidora,

exige condiq6es est5veis para o sucesso.
. organismos maiores tendem a possuir uma expectativa

mais lor-rga e taxas rcprodutivtrs mais baixas do que
:.anismos menores. Este padrSo 6 parcialmente uma fur-r-
,as conseqtidncias fisicas e fisiol6gicas do tamanho do

e parcialmente resultado dos fatores ambientais diferen-
afetam organismos grandes e pequenos.

A alometria e as conseqiidncias do tamanho do corpo
para as hist6rias de vida. A taxa metah6lica, a fecun-
didade e a mortalidade tendem a decrescer com o
aumento da massa do corpo.

Uma hist6ria de vida representa a
melhor solugio para as demandas
conflitantes sobre o organismo

.:ributos das hist6rias de vida estdo, em maior ou menor
sob o controle do indivrduo, mas n5o sem restrig6es.

:remplo, a opqdo por produzir filhotes maiores inevita-
resulta em produzir um nfmero menor de filhotes.

mais atengio aos predadores tira tempo do forragea-
e assim, embora essa t6tica possa aumentar a sobrevi-
menos filhotes poderSo ser produzidos. Cada uma

opE6es afeta outros aspectos da vida de um indivfduo.
o cuidado com a prole toma tempo e recursos de outras

dentes em gcral climinui a sobreviv€ncia dos pais. Em muitos
casos, o cuidado com a cria clrena tantos rccllrsos dos pais que
uma prole menor 6 produzicla mais tarde.

Uma hist(rria dc vida otimizacla represerlta a soluqio dos
conflitos cntre as necessicladcs simultAneas de sobreviv€ncia
e reprodug6o, maximizando as vantagens do individuo em
tcrmos de sucesso rcproclutivo. Um esforgo critico no estudo
das hist6rias de vida tcm sido entender as conscrlii€rrcias para
o ajr,rstamento da realocagao de tcmpo c rccursos lirnitados para
estas fr-ur96cs concorrentes.

ECoLOGOS NO CAMPO
O arto ilo investrmento parcntalno t'abdo-europeu

Embora se acredite largamente que a negociag5o
entre fung6es restrinja as hist6rias de vida, a
demonstragio dessa negociagSo tem se mostra-
do dificil. Uma abordagem itil 6 a manipulagio
experimental de componentes individuais do fe-

n6tipo. Como vimos acima, a adigfio e subtragio de ovos nos ni-
nhos de aves revelou em muitos casos uma correlagio inversa
entre o n{mero de filhotes em um ninho e sua sobreviv6ncia. Con-
seqiientemente, a produgio de descendentes 6 em geral maior para
ninhadas de tamanho intermedidrio. Algumas vezes, por6m, a
exist€ncia de mais bocas para alimgntar estimula os pais a aumen-
tarem seu esforgo em busca de alimento para os filhotes. Nesse
caso, uma ninhada artificialmente aumentada resultou num su-
cesso reprodutivo mais alto, por6m impds um custo aos pais na
forma de ninhadas menores no futuro, ou de reduqSo nas suals so-
breviv6ncias.

Cor Dijkstra, Serge Daan e seus colegas na Universidade de
Groningen, Holanda, conduziram extensos estudos sobre a eco-
logia e a reprodugSo dos falcdes-europeus. Os falc6es-europeusal6m de gerar riscos, o investimento nos descen-
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sao pequenos fatcdes que procuram musaranhos* e pequenos

rmdores em campos abertos, geralmente planando em v6os al-

fos. Desse modo, o forrageamento do fr{cio exige un a{fu gasfu

de energia, mas os pequenos mamiferos sio tio abundantes que

os falc& normalmentl conseguem, em poucas horas a cada dia,

capturar presas suficientes para alimentar seus lilhotes' Os falc6es

"oio""tn 
eln m6dia cinco ovos. Quando os filhotes em uma alnos-

tra de ninhos €stavam com cerca de uma semana de idade, os

pesquisadores ora removiam ora acrescentavam dois filhotes, cri'
ando ninhadas reduzidas ou aumentadas, assim como ninhadas

de controle sem modificag6es. Os pais que recebiam filhotes adi-

cionais kabathavam mais duro para alimentar suas ninhadas am-

pliadas, aumentando seu tempo de forrageamento e o gasto de

energia.
d frut* do 

"umento 
do investimento parental forarn um au'

mento no ntinrero de filhotes criados com sucesso por ninhada'

Entretanto, a despeito do aumento dioq esforgoc de seus pais, os

filhotes das ninhidas aumentadas eram um tanto subnutridoe, e

apenas 8l "/o sobrcviveram at6 o estigio de ilaluroe, comparado

clm 98% nas ninhadas de controle e nas reduzidas' Conseqiien-

temente, um investimento patental exba rendeu aos pais que tra-

balharam mais duro um acr6cimo de apenas O8 filhotes por ni-

nho, e este ganho pode ter sido diminuido por uma perda subse-

qtente na ibreviv6ncia dos irnaturoe abaixo do peso' Um efeho

mnis expressivo do aumento do esfurgo parental fui demonsbado

pela baixa sobreviv6ncia doo adultos com proles aumentadas na

etagio rcprodutiva seguinte I fig 10.13). Bti claro que, a um

determinado nlvel de investimento parenta!, a lei de retornos

minguantes se estabelece, e um esforgo parental adicional reduz

mais a possibilidade do sucesso reprodutivo
0 sucesso reprodutivo presente.

As hist6rias de vida equilihram as

as reprodugoes futuras

A maioria clas questoes relacionaclas ds histtirias de vida

scr rcsumicla em trds: Quando um individr-ro dcveria cor

a produzir filhotes? Com que fieqii6ncia deveria se

zirT Quantos filhotes clevcria tentar Serar em cada e

reprodutivo? As diferenqas desses atributos nas hist6rlas

viia entre as csp6cies ilustra as diferelrtes mant:iras de

vcr a disputa fulrclamental entre a fecundidacle, o

e a sobriviv€ncia - ou seia, entre a reproduqdo presente e

reproduqSo futura.

Idade da primeira nepnoduqeo

Quanclo um animal ou planta deve comegar a se re

zir? Organismos de vicla longa gerralmente comeqam a se l

p.o.1.rii, numa idade superior d clos org,anismos de r-'

curta il Fig. 18"1-l'). Por que isso 6 assim? Em qualquer idade

organismo dewe escolher, ndo importa se conscientemente '-

n5o, entre sc reprocluzir e se abster da reprodugio' Assim'

demos compreenclcr a idade cla primeira rcproduqAo em

mos dos beneflcios e custos da reprocluqdo em Lrma

da idaclc. (ls bcr-reficios aparecem como Llm alrmento da

cliclade uatlucla i<lacle. Os cr-rstos poderm aparec€rr tanto co

lrma rercl,"rgio na sobrcviv€ncia em idades avar-rgadas, uma

clugSo cla fecundiclacle em idades avanqadas, ou ambas'

i-orrsidcre n seguinte cxemplo hipot6tico' Urn cleterml

cto tipo dc lagartocontinua a crescer apenas at6 qlre alca

a maluridade sexual. Sua fecundidade varia na proporgao

reta do tamanho clo seu corpo na maturidade Suponha

o nirmerro clc ovos colocados por ano aumente em dez v

noa
repr
com
)ou

Controles
a1,li1

1-.

i Sig. 1{i.i:1 O investimento dos genitores afeta suas sobreviv6ncias' A

taxa'de sobreviv6ncia anual de falc6es-europeus machos e f6meas (Falco

tinnunculus) {oi afetada pelo ndmero de filhotes que criaram Segundo

darlos em C. Dijkstra etal., I Anim. Ecol.59:269-285 ('1990)'

*N.T.: DenominagSo gen6rica dos pequenos mamiferos insetivoros do g6nero Sorex

ou correlatos.

para cacla ano que o individuo retardtr a reproclugAo' D

moclo, os inclivicluos qLrel comeqam a se reprtlduzir no

prirneiro ano procluzem clez ovos naqr'rele ano e a

qr.rantidade de-ovos a cada ano qlle se segue; os incl

q.,a ," reproduzerm primeiro no ser-r segunclo ano produz

vinte ovos por allo; os individuos curjo amadtrrerrimernto ac

tece no terceiro ano produzem trinta ovos; e assim por

te. A comparaqSo cntrc a produgao cumr'tlativa der ovos

inclivicluoi clc rnatLrridade precoce e cle maturidade tar
(Quaclro 10.2) revela que a idade da maturidacle que m;

miztr tr reproclugdo ao longo da vicla varia na proporgar'

reta dtr expectativa clc vida. Por exemplo, para um lagarlo

r.rma exp6ctativa cle vicla clc 5 anos, a matr'rricladc aos 2

resulta num maior periodo de reprodugSo ao longo da vi

Quando a expectativa de vida 6 7 anos, 4 anos 6 a mell

idacle para a maturicladri acontec-er.

Pari organismos qlre nao crescem apos o primeiro ano

vida (a maioria das aves, por exemplo), a decisSo de se

duzir ou n5o em um determinado ano ap6s o inicio da

riclacle scxual pclclc refletir uma opgSo entre a rcprodu

imediata e a soilrerviv€ncia (tl que obvlamentc estti rclacio

clo com a reprodugdo futura). Os individuos que nio se repr -
cluzem evitam os riscos cle se preparar para a reproduqSo' ta '

a(
', ,111.

S11

:tlc i

demandas entre a reprodugio atual e l0

!
il

r

:

Dois filhotes-
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:r1o a corte, a construqao do nin}ro e a miSraqAo para 6rcas

r reproduqao. Provavelmente, a experidncia dc vida.rdqr-riri-
- com a idacle tambdm redllz os riscos associaclos d reprodr-r-
. r ou aumenta o nirmero cle filhotes como resultado cle r-rrn
.-terminado r-rivcl dc investimento parental, ou ambos, e por-
.rto favorece uma reproduqSo tardia. Entre as aves, a icladc
. matr,rridade varia cliretamente com a taxa de sobrevivdncia

: - -ral dos adultos, at6 cerca cle 10 anos em algumas aves ma-
' -'.has de vida longa (vcr Fig. 10.14). Nluitos fatores que redu-
r:'r1 a expectativa de reprodLrqAo futura tenclern a compensar

:, \'antagens desta. Esses fatores incluem taxas altas dc preda-
. ,, surgimcnto de scncscdncia cm iclades avangtrcias e, para
-t.rnismos com uma expectativa de vida de um irnico ano
,. menos que vivem cm ambierntcs sazonais, o fim da estaqdo

'-rr0dutiva.
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; l fig, 10.14 Os organismos de vida longa amadurecem

: mais tarde do que os organismos de vida curta. A

:' idade da maturidade estd correlacionada com a taxa de

: sobreviv6ncia adulta anual, que 6 diretamente. 
proporcional i duraEio de vida em diversas aves.

ruu Segundo R. E. Ricklefs, em D. S. Farner (ed.), Breeding Biology

',. of Birds, National Academy of Sciences, Washington, D.C.
,,,,,..,...,,..,,.,.i (i 923), pp. 366_43s.

17a

N,laioria das

nt", l
marlnhas 

I

40

^ro,. 
* Hist6rias de vida de anuais e de perenes.Porque algu-

'*i" mas plantas devem crescer, se reproduzir e morrer em
REDI I apenas uma estaqao enquanto outras persistem de um

.*.ryre{E

ano para outro?

A disputa entre fecundidade e
sobreviv6ncia

Quando um detcrminado atributo cla hist6ria de vida afcta
tanto a fecur-rdidade prcrsente qllanto o crescimento ou a so-
brevivdncia futuros, deve-se esperar que a seleqSo otimizc o
equillbrio entre arnbos. Intuitivamente, deverfamos csperar que
altas taxas dc mofialidade clos adultos inclinassem a balanqa

Q(iAi)lt() t0.l Or'os t*tais g;roeiueit3*s p*r indlvidx*s {l{rrna $x}1;e;t*qi* &ig:*t*lis:a *rn $xnq3* ela c{uraqfr* de
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(
Quando a razio "o 6 mais

s
negativa do que AS*/M, a

selcqao favorece um aumentcr
na fecundidade (B).

em favor da fecr.rr.rclidade prcscntc. Por outro laclo, quando a

expectativa de vicla 6 poterrcialmcntc longa, os individuos n6o
devem aumentar tanto a fccundidaclc num cleterminado mo-
mento para nao compromciter a rerproduqdo futura. Este insight
possui umtr demonstraq:do algdbrica simples, apresentada a

seguir.
Utilizamos um modclo no qual a taxa geom6trica de cres-

cimento populacional (I) 6 igual a 5,"B + 5, oncie 5 6 a sobrcvi-
v0ncia anual clos adultos, B 6 a fecundidade anual e 5,, d a so-
brevivdncia dos clescender-rtes at6 atingirem a maturiclade, com
um ano cle idade. Desse modo, a taxa de crescimento anual per

capita da populagdo 6 a somtr dos trdr-rltos sobreviventes (5) e
dos novos recrutas d populaqAo reproclutora (5,,B). Agora divi-
climos a sobreviv€ncia dos adultos em dois colnporlentes, um
diretamcnte relacionado d reprodugSo (5*) e o outro irrclepen-
dcnte da reprodugdo 6). Desse modo, a taxa dc crescimento
populacional podc ser expressa como

r-5,8+SS:

lcrcscimenrol [ .1 I .]L L lre(rur()m('nro l lsoDr('vlvcn(-la l

lpuptllaclondl - ',1,,, lilh.tt's | + 1,1,,, arlrrlt.s I

lPer c,rPita I 1""' 
rrrrrur\J 

I 1""' 
or*r*r'J 

]

As mudangas nos atrilrutos reprodutivos qllcr caLtsam peqLle-
nas muclangas nos valores de sobrcvivencia (A5'*) e fecundi-
claclc (AB) vdo influenciar a ttrxtr clc crcscimcnto populacional
(AI) do scguintc modo:

;1\- 5,,218 + SASR

I Fig. 1 0.1 5 O investimento na reprodugio estd associado com as

de sobreviv6ncia. Quando hd uma negociagio entre sobreviv6nci.r
fecundidade (B), indicada pela curva, a hist6ria de vida 6tima ocorre
onde a inclinaEio da reta tangente ) curva 6 ASR/AB : -S,/S.

natural (l Fig. 10.15). Assim, poder-se-ia esperar encontrar
alto invcstimento parcntal associado a uma baixa
relativa dc adultos (baixa 5/5,), c vicc-versa. Esta relagSo

ser parcialmente responsiivel pela correlaeeo positiva
vada entre as taxas de fecundidade e mortalidade. Se

uma probabilidade de que os adultos morram antes da
q5o reproclutiva seguinte, 6 vantagem para eles aumentar
invcstimento na descend6ncia atual.

A disputa entre crescimento e f,ecunditlade

Muitas plantas e invertebrados, assim como alguns
r6pteis e anfibios, neo possuem um tamanho adulto ca

ristico. EIes crescem, embora geralmentc numa taxa conti
amente declinante, ao longo de toda a sua vida adulta,
condiqSo chamada de crescimento indeterTninado. A
cundidade est6 diretamente relacionada ao tamanho do
po na maioria das esp6cies de crescimento indeterm
Como a produE6o de ovos e o crescimento vivem dos
mos recursos de energia e nutrientes assimilados, um
to na fecundidade durante um ano precisa ser
por uma rcduqdo na fecundidade nos anos sr-rbsequentes.
mesma forma, uma longa expectativa de vida deve
o crescimento em detrimento da fecundidade durante cada
Para os organismos com uma chance mcnor de viver e se r-
produzir no futuro, alocar recursos limitados para o crescime:-
to e ndo para os ovos desperdiqa um potencial de fecundic;-
de no periodo jovem.

Considere duas esp6cies hipotdticas de peixe, as duas cr::
10 g de peso na maturidade sexual, mas com diferentes r.,:-
goes de alocaqSo de recursos para o crcscimento e a reproc'--

96o. Ambas capturam alimentos suficientes a cada oro prlr:
reproduzir selr peso em novos tecidos ou ovos. O peke A a1c,..

200/o de sua produgSo no crescimento e B0o/o nos ovos, enquarl
o peixe B aloca metade de sua produqf,o no crescimento -.

mctadc nos ovos. Neste modelo, a fecundidade 6 diretamerr:.

Peso

lrcre
?cs r,r

Peso

aumcnto ou
climinuig6o no
a justamento

variagSo na
fecundidade
ponderada pela
sobrevivdncia
pr6-reprodutiva

varraqao
no risco
reprodutivo
ponderada pela
sobrevivdncia
anual

Toc
t\0!

q

im ra
adult
entr

as f(

Quando as mudangas qlrc alrmentam a fccr-rndidacle (qr.rer

tornam AB positivo) tambdm rccluzerm a sobrevivdncia (tor-
nam A.9o ncgativo), como vimos no caso clo falcdo-europeu,
ser.rs cfcitos sobre A\ depenclem dos valores relativos cle S e S,,.

De fato, ao rcarrumar a tiltima cquagdo, podemos ciemonstrar
qLre uma muclanga nos atributos cla histciria de vida pode ser
favorecidtr (AI > 0) quanclo

AI] S

et; 

";I variatio ..r I I I
I l..r,,.li.lu.lc cm rel.rc.lo | | 

r'rz'r() enlrc :' I

I tl Vdl'ltl( tl() l)O I r I II I lt: a nrt:-rt'nroclLrtiva I

I rtsr o rcprorltrlrvo _l t I

Desse moclo, vemos que a razdo cntre a sobre-viv€ncia adulta
e a jr-rvenil desempenha um papel dominante na cletermina-
gdo cla hist6ria de vida. Em gcral, quar-rdo S 6 grande em com-
paragdo com S,,, urn aumcnto na fecundidade (AB > 0) podc
ser muito granclc comparaclo com o rcsultantc decrdscimo na
sobreviv€ncia clos aclultos (AS < 0), favorcciclo pela sclegdo

corl
salmE

s

vlal
roduqd

mes

norte. I
ser uma
tucesso

opa
hamad,
lenomir
"uma v
iteropa
{ue repl
:odem t
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A inclinagdo no ponto A 6 ASR/AB.
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Anos

CA

to lento,4ecundidade alta
Peso corporal
Incrcmento no crescimento
Peso dos ovos
Peso cumulativo dos ovos

Peso corporal
]ncremento no crescimento
Prso dt,,s t-,vt-rs

Peso cumulativo clos ovcrs

riipido,4ecundidade baixa

l0
2
o

o

10

5

5

5

14,4
)a

11,5

29,1

22,5
11,3

11,3

23,8

17,3

3,5

15,8

42,9

53,8
16,9

t6,9
40,7

20,B

1,')
16,6

59,5

50,7

)5,1
25,1

66,t

25,0

5,0
)oo
79,5

76,7

38,1

38,l
104,2

Toclos os pesos em gramas. Peso corporal * incremento do crescimento : peso corporal do pr6xirno ano. Peso cumulatirrc dos ovos at6 o fltirno ano + peso
ovos : peso cumulativo dos ovos at6 este ano. O incremento de crescimento e o peso dos ovos a cada ano s5o iguais ao peso do corpo.

ao tamanho do corpo. Os ciilcr.rlos clc crcscimcnto, porquc, corrlo os orSanismos percrncs, os ortianismo\
semelparideiros precisam sobreviverr pclo mcnos por Lrma es-
taqdo rrio-reprodutiva - er gerralmcntc muitas - antes cle atin-
gir .r maturiclacle sexual, reproduzir-sc' c cnti1o morrcr. A
semelpariqao d rara entre animais e plantas de vida longa.

Os ctrsos mais bem conheciclos de reprocluqeo por
semelparigdo em plantas ocorrcrn cm agaves e barnbus, dois
grupos bastante clistintos, ermbora este padrf,o de hist6ria de
vida tenha siclo registrado at('para algr-rmas esp6cies de iirvo-
rcs dr: florcstas tropicais. Os bambus sAo na maioria plantas
de zonas tropicais ou temperadas quentes, que formam clen-
sos agrupamcntos em habitats perturbados. A reprodugio clos

bambus parece ndo cxigir preparativos ou recursos substan-
ciais, como seria necerssSrio para o desenvolvimento de uma
6rvore de floragdo intensa. Mas existcm provavclmcnte pou-
cas oportunidadcs para uma germinaeao bem-slrcedida das
scmentes. Uma vez estabclecido, Lrm bambu cresce por repro-
dug6o assexuada (crerscimento vegetativo), lanqando continu-
amentc novas infloresc6ncias, at6 que o habitat no qual ger-
minou esteja complettrmente cheio cle bambr,rs. Somente en-
tdo, quando o crescimento vegetativo se torna severamente
limitado, as plantas sc bcneficiam da produg6o de sementes,
que podem colonizar novos locais perturbados. Em mr-ritas
csp6cies de bambu, a reproclugdo 6 altamcntc sincronizacla ao
Ior-rgo de extensas iireas, e a partir dai o futuro de toda a po-
pulagio 6 depositado na safril de sementes. A reproduqdo si-
multiinca pode facilitar a fertilizagio nesse grupo cle plarrtas
polinizadas pelo vento, ou talvez at6 reprimir os predadores,
que nAo conseguem consumir uma quantidade tdo grande de
sementes.

Os ambientes e hdbitos clos agaves ocLlpam o extremo opos-
to do espectro em relagio aos bambus. A maioria das esp6cies
de agaves vive em climas Sridos com chuvas esparsas e alea-
t6rias. Cada planta de agave cresce vegetativamente, na fbrrna
de uma roseta de folhas produzidas a partir de um inico
meristema, por diversos anos (o n(rmero de anos varia de es-
p6cie para esp6cic). A planta entio langa uma gig,antesco
penclio flora1. Estudos cle fisiolr,rgia clemonstram que o cresci-

idade e fecundidade acumulada (Quadro 10.5) mostram
para peixes que vivem 4 anos ou menos, em m6dia, a alta

e o lento crescimento resultam numa maior pro-
global (peso cumulativo dos ovos), enquanto para

lres que vivem mais do que 4 anos, uma baixa fecundidade
lm riipido crescimento s6o mais produtivos. A mortaliclade
adultos, portanto, determina a distribuiqSo 6tima de recur-
entre o crescimento e a reprodugio.

Os organismos semelparideiros sfo
aqueles que se reproduzem uma vez
e depois morrem

da maior parte dos peixes, que se reproduzem
tidamente, algumas esp6cies de salmSo crescem rapida-
te durante muitos anos e depois passam por um fnico

io reprodutivo. Durante este rinico esforqo reproduti-
as f6meas convertem uma grande porgSo dos tecidos de
corpos em ovos, e entSo morrem logo ap6s a desova. Como

salmSo faz um grande esforgo para migrar rio acima e al-
sua Srea de desova, pode ser vantagem para ele fazer

viagem apenas uma vez. Ap6s chegar em sua 6rea de re-
ele deve entSo produzir tantos ovos quanto possi-

mesmo que este esforqo reprodutivo supremo resulte no
da maioria dos tecidos do corpo e assegure sua

Este padrSo 6 chamado de morte programada, por
uma conseqiidncia direta da adaptaEdo para maximizar o

reprodutivo. I
O padrSo da hist6ria de vida do salmSo 6 algumas vezes

de reproduqEo "big-bang", mas 6 mais adequadamente
sernelparigdo. Este termo vem do latim sernel

vez") e pano ("procriar"); o oposto de semelpariEso 6

de itrro ("repetir"). Semelparigdo n6o 6 o mesmo
reproduqSo anual. Primeiro, porque os indivfduos anuais

ter mais de um epis6dio reprodutivo, ou uma prolon-

12

2,4

9,6

17,6

l5
7,5

7,5

12,5

reproduEdo contfnua ao longo de uma estaqSo; segundo,

QUADRO 10.3 Cornparfr{&$ numdrica* das *s{ratdgia* c*e crescir:r**t* {*xt*l{r:cxnc,idad*: x{ta * {re$cl{tr*st*
r;ipie&:rl{*eri nd i rlad* &ra i xa *m d* is ;:eixe* $: iplltdti re;s
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mento do pendio floral 6 r5pido demais para ser complcta-
mcnte apoiaclo pela fotossintese ou pela assimiltrg.io de iigua
pelas raizes. Consequcntemente, os nutricntcs e a tigua nccers-

s6rios para o crescimcnto da inflorescdncia s5o rctiraclos das
folhas, que morrcm logo depois que as semcntcs sdo proaluzi-
das {l Fig. ,{}.r6}.

Os agavcs frequentemente vivem laclo a lado com as iticas,
um grupo intimamente relacionaclo de plantas quc posstri tr rna

forma de crescimer-rto semelhantc, mas qne aprcsenta
iteropariqio. As ir,icas sio tipicamentc ramificaclas e posslrem
muitas rosetas terminais dc folhns. Os sistemas radiculares dos
agavcs e ifcas tambdm diferem bastantc. As raizes cJa iirca
descem profundamcnter para alcangar fontes perencs clc irgr,ras

subterrdneas; os agavcs possuem rafzes rasas c fibrosas qtrc
captam a iigua que percola pelas cama(las supcrficiais dos solos
do deserto ap<is as tempestades, rnas quc sdo deixadas altas e

secas dLrrante os perioclos de estiagem. Assim, os agaves
semelparideiros podem erxperimentar uma alterag.ro maior na

disponibilidadc de umidade de um ano para o outro cio que
as iIcas iteroparidt'iras.

Diversas explicaq6es t€m sido propostas para a ocorrdncia
de reproduqf,o por semelparigio e itcroparigAo em plantas.
Primeiro, os ambientes varidvcis pocleriam favorecer a

iteroparigSo, o que reduziria a variag6o no slrccsso rcproduti-
vo da vida inteira ao mecliar a reprodug:io por anos bons e

I Fig. X0.16 Os agaves sio plantas semelparideiras. O agave Parry
(.Agave parryi) do Arizona cresce como uma roseta de folhas espessas e

carnosas por muitos anos. Entio, subitamente, projeta para cima um
caule florescente e gera frutos, ap6s o que a roseta morre. Fotografia de

Tom Bean/DRK PHOTO.

ruins. Esta tiitica 6 chamada de aposta cercada. Entretarrt{
esta hip6tese pode ser rejeitada porque as plantas semelpa{
deiras tendem a ocorrer em ambientes mais variSveis Qed
mente mais secos) do que os dos seus parentes iteroparideiru{
Por outro lado, ambientes mutantes podem favorecerl
semelparigSo quando uma planta consegue ajustar sua reprul
dugSo para ocorrer durante um ano muito favordvel. O arrr{
zenamento de recursos para o grande evento faz sentido, {
sim como a neo-retengSo de recursos para um epis6dio inol
to de reproduqSo futura tamb6m faz sentido. Cnrpe diem! aytl
veite o dia. A semelpariqSo 6 particularmente favorecida qua{
do a sobrevivdncia dos adultos 6 relativamente baixa e o Ll
tervalo entre os anos bons 6 longo. Finalmente, a atraq6o {
polinizadores atravds da exibiqdo-maciqa de flores pode fat{
recer as plantas que colocam todo o seu esforqo em u* fni{
epis6dio reprodutivo. As poucas observaq6es feitas a esse n{
peito oferecem alguma sustentaqeo para o argumento. k{
exemplo, na planta em roseta s emelparidei r a Lob elia telekii, fl
cresce no alto das encostas do Monte Qu€nia, na Afrlca (t {
1CI.17), observou-se que uma duplicaqSo no tamanho da i{
florescdncia resultava num aumento de quatro vezes da prol
duqSo de sementes. I

A comparaqd o de Lobelia telekii corn a sua parente iteropa{
deira l. keniensis (Quadro 10.4), assim como a comparagdo cl
tre agaves e ifcas, sugere que a semelpariqdo estii associadel
ambientes secos que s6o altamente variSveis tanto no espad
quanto no tempo. Presumivelmente, condiq6es pouco fr.q"ol
tes que seo altamente favordveis para o estabelecimento dl
mudas desencadeiam os epis6dios de produqdo maciga {
infloresc6ncias nessas plantas. Em resumo, a semelparig{
parece surgir seja em situagSes em que a preparagdo paral

I Fig. 10.17 A planta semelparideira Lobelia telekii 6 encontrada nas

encostas do Monte Qu6nia. As gigantescas infloresc6ncias em prime
plano s5o L. telekii, enquanto as rosetas de caule ao fundo sio L.

keniensis. Cortesia de Trum;rn P. Young.

*N.T.: ExpressSo em latim que recomenda que se aproveite o dia, em oposiqi
depositar esperanEas no futuro.
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QUADRO 10.4 Atritrutos ecoldgicos, da hist6ria de vida, dernogr;ificeis e reprodutivos da l*trieiia tele&ii e

Labelia kenrensis no iVtonte Qu6nla

-- ruto Lobelia telekii Lobelia keniensis

" ,-.ria de vida
. _- ltat

' -:-na de crescimentcr
:. rltado reprodutivo

.- :qdo no tamanho da inflorescdncia

- - llq,rafia

-- .cio no ntimero de sementes
' - \ (rgetn

: 5 dc polinizadores

Semelparideira
Encostas rochosas secas

N6o-ramificada
Inflorescdncias maiores, mais

sementes
Altamente variiivel, aumenta com a

umidade do solo
Virtualmente sem sobreviv6ncia

adulta

CorrelaqSo positiva forte com o
tamanho da infloresc6ncia

Qualidade da semente aumentada,
mas ndo a quantidade

Iteroparideira
Ftrnclos irmidos dr: vule
Ramificada
Infloresc6ncias menores, menos

sementes
Rclativamente irrvariiivel,

independente da umicladc clo solo
As popul,rgoes nos sitirrs mois st't os

tem sobreviv€ncias adultas inferiores
e reprodrrqir) menos freguente

Inclcpenclcnte do tamanho da
infl orescdncia, correlaqio positiva
com o nfmero de rosetas

Qr-ralidade da semerrrte aumcnta<ia,
mas n6o a quantidadc

-

e

h T. P. Young, EvoL Eul., 4:757-171 (1990)

:,,dug6o 6 extremamente custosa, como no caso cle esp6ci-

-.le enfrentam longas migrag6es atd as 6reas de reprodu-
-ieja em situaqoes em que a recompensa pela reproduqio

:..:mente vari6vel, por6m as condig6es favorilveis podem
- :revistas a partir de pistas fomecidas pelo pr6prio ambi-

A senescGncia 6 um declinio das
fung6es fisiol6gicas com o aumento
da idade

p,ora poucos organismos de vida longa apresentem morte
pgramada associada com a reprodugSo, a maioria experimen-
|wr aumento gradual na mortalidade e um declinio da fecun-
pade co*o resultado da deterioragSo das fung6es fisiol6gicas.

lt fenOmeno 6 conhecido como senesc6ncia, e os huminos
ps6o exceqdo ao padrdo geral observado em virhralmente todos

|errimais. A maior parte das fung6es fisiol6gicas nos humanos
lu,esce num padrdo razoavelmente Iinear entre as idades de 50

!S anos, numa queda de 15 a 200/o para as taxas de conduqSo

lrv'osa e metabolismo basal,55 a 600/o para o volume de sangue
p circula atoav6s dos rins, e 60 a 650/o para a capacidade res-
pt6ria mdima. Os defeitos congdnitos na prole e a inferti-
pde geralmente aconlecem com crescenle prevalesc€ncia em

luilheres com mais de 50 anos de idade, e a fertilidade dimi-
iidramaticamente em machos acima de 60 anos. O declinio
!reproduqSo e a morte ep idade avanqada n6o resultam de
ndanqas fisiol6gicas abruptas. Em vez disso, eles se sucedem
twra reduqdo gradual das funq6es fisiol6gicas. Este declinio
Lfui as funq6es do sistema imunol6gico e outros mecanis-
re de reparo e, com o seu declfnio, a incid6ncia de mortes
pttrmores e doenqas cardiovasculares aumenta (l Fig. 1O.18).

Por que a senescdncia existe, j6 que a sobreviv€ncia e a

ryrodugSo provavelmente conferem vantagens a um indivi-
ho em qualquer idade? Talvez o declinio fisiol6gico seja ape-

nas um fato cla vida e a evolr,rg-6o nio possa fazer nada a esse

respeito. A senescdncia pode simplcsmente rcflctir ii acumu-
lagdo cle defeitos moleculares que ndo colrscgllcm scr conscr-
tados, cla mesma fcrrma que um autom(rvel ao final cler um
clctcrminacio tcmpo sc clcteriora e precisa ser jogadcl fbra. A
racliagdo ionizante e as fbrmas altamcntc reativas clo oxigdnicr
rompem as ligag6es quimicas; as macromol6culas sc ligam por
crllzamento; o DNA acumula mutagiies. Entrctanto, estc dcs-
gaste e deteriortrgio ndo podem ser a explicaqdo completa para
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t fig. 1$..18 A incid6ncia de morte por cincer e doengas circulat6rias
aumenta com a idade, Estio apresentadas as idades e causas de morte
para os machos na populaqio inglesa no inicio da d6cada de I 980. De

N. Coni, W. D:rvison e S. Webster, Ageing: The Facts(2() ed.), Oxtbrd University

Press, Oxtbrti (l992).
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os padr6cs dc cnvclhccimento, porque a longevidade m6xi-
ma varia amplamcntc, mesmo entre espdcies cle tamanho e

fisiologia sermelhantes. Por exemplo, muitos morcegos
insctfvoros pcqlrcrlos alcanqam erntre l0 e 20 anos dc idadcr
em cativeriro, enquanto ratos de tamanho semelhante raramen-
te vivem mais do que 5 a 5 anos. A16m disso, os rnecdnismos
celulares para a reparagio de clanos no DNA e nas mol6cr-rlas
de protefnas parecem cstar mais bcm clcscnvolvidos rros ani-
mais dc vida Ionga clo quc cm scrr-rs parentcs dc vida curta. Estas

observag6es sugerem que, ao mesmo tempo em quci a

senesc€ncia pocle ser ir-revitiivel, as taxas de senesc€ncia sofrem
a infludncia da seleqio natural c clas modificraq6cs evolutivas.
Por exemplo, o prolongamento da expcctativtr de vida poten-
cial miixima com o adiamento da scnescdncia pode impor
custos em termos de rech-rqlio da rcproduqdo cm idades mais
jovens. Se os processos clc reparo exigem tcmpo c reclrrsos, e

se a mortalidade 6 tao alta quc um ilrdividuo possr,ri pouca
chancc cle viver at6 uma iclacle avanqada, pode ser mais pro-
clutivo para ele alocar recursos na reprodug5o no inicio da vida
c dcixar que o corpo degenere corn a idadc.

Mesmo na aus€ncia de senesc€ncia, as causas acidentais de
mortc fazem com que exista um nfmero cada vez rnenor de
individuos vivos com idacles avangaclas. Conseqr,icntemcnte,
a deterioragdo fisiol<igica progressiva e a perda de capaciclade
reprodutiva posslrcm pouco efeito na mddia de reprodugSo ao
longo da vida, jri que a maioria dos adultos em uma popuia-
gio jamais atinge uma idade avanqada. De acordo com essc
raciocinio, a sclcg5o relativa a mudangas na sobreviv€ncia ou
fecr-rndidadc em idade avangada 6 fraca. Portanto, a selegio
deve tendcr a favorecer melhorias no proccsso rerprodutivo dos
jovens e ndo daqr-reles no fim da vida. Como esse efeito 6 maior
em populag6es com baixas taxas cle sobrevivdncia de adultos
do quc em popr"rlaq6es com altas taxas {l Fig. 1{}"19), espera-

Em populaE6es com taxas de sobrevi-
vdncia mais baixas, poucos indivfduos
sobrevivem at6 a velhice e h6 pouca
seleqAo para retardar o envelhecimento.
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I Fig, 10.20 As populag6es com taxas de mortalidade extrinsecas nrah i
altas envelhecem mais rdpido. A relaEdo entre senesc6ncia e taxa de l
mortalidade extrinseca estd mostrada para diversas populaqoes de aves{
mamiferos. A senescGncia 6 medida como uma taxa de aumento na I

;: ":";"_ *",, :.". """- -::,,Jmente em populaq6es com altas taxas de mortalidade devirl
a causas extrinsecas (acidentes, predadores, queimd. Esta {
p6tese pode ser testada ao se comparar a taxa de aumento {
mortalidade devido d senescdncia com a taxa de mortalidal
basal causada por fatores extrinsecos e sofrida por ad,r4
jovens em uma populagSo antes do infcio do envelhecimer{
Dados referentes a aves e mamiferos parecem respaldar {
previsdo (l Fig. rO.2O) I

Estudos de envelhecimento em diversos animais demcnl
tram que a senescCncia 6 uma conseqriencia inevitiivel I
desgaste e deterioraqdo naturais. E impossivel construir I
corpo que ndo v6 se deteriorar no fim. Tambdm 6 claro, errtl
tanto, que a taxa de desgaste pode ser modificada por dir{
sos mecanismos fisiol6gicos que evitam ou reparam os datrl
Estes mecanismos esteo sob controle gen6tico e, portanto I
como a maioria dos atributos da hist6ria de vida, podeml
modificados pela evolugSo. Os mecanismos de prevengS{
reparo envolvem investimentos em tempo, energia, nuti{
tes e tecidos, e portanto a aloca!6o de recursos para .til
mecanismos depende da expectativa de vida do indivfdl
Nesse caso, e em tantos outros que vimos neste capffuhl
observaqSo dos padr6es da hist6ria de vida demonstra a fr{

*JT,:8",:#iva 
como explicaqso da diversidade nos 
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1. Os atributos da hist6ria de vida incluem a maturid{
(idade da primeira reproduqSo), a pariqdo (nrimero de epi{
dios reprodutivos), a fecundidade (nrimero de filhotes prcill
zidos por epis6dio reprodutivo) e o envelhecimento. Os v-al{
res desses atributos podem ser interpretados como solugui{
para os problemas da distribuigSo de tempo e recursos limld
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I Fig. 10.19 A pressio da selegio varia com as taxas de mortalidade. A
pressSo da seleEdo sobre as mudangas na fecundidade e na mortalidade
numa idade especifica est6 relacionada com a proporgSo de individuos
na populaqio viva naquela idade, a qual depende largamente das taxas
de mortalidade causadas por fatores extrinsecos no inicio da vida.
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entre as diversas estruturas, funq6es fisiol6gicas e compor-
tos.

2. A maioria dos atributos fenotipicos dos indivfduos 6 sen-
a variag6es no ambiente. Essa resposta de forma e fun-

ao ambiente 6 chamada de plasticidade fenotipica, e a re-
quantitativa entre os valores fenotipicos e as variSveis
ntais 6 chamada de norma de reaq6o.

i. A plasticidade fenotfpica em si estii sob controle ge-
As diferenqas na sensibilidade dos individuos com

ntes gen6tipos a variaq6es no ambiente sdo chama-
de interag6es gen6tipo-ambiente. Essas interag6es po-
ser reveladas atrav6s de experimentos de transposiqSo

a, nos quais individuos com os mesmos gen6tipos
-lesenvolvem em uma sdrie dc ambienters diferentcs.

o desempenho de um gen6tipo 6 superior aos ou-
num determinado intervalo de condiq6es ambientais,

.nteraqires gen6tipo-ambiente podem levar d especiali-

4. Os atributos da hist6ria de vida frerqticntementc variam
.cordo com o ambiente. A variagdo em um atributo da his-

de vida estS Ileqtientemente correlacionada ir variaqdo
lutros. A reproduqdo tardia, a vida longa e as baixas taxas

ivas estSo Ileqiientemente associadas umas com as

i. Ecrilogos de plantas reconheceram a exist€ncia de agru-
tos de atributos da hist6ria de vida, incluindo a alocaqSo

jva de recursos na reproduqdo e no tamanho das semen-
Um tal esquema inclui tr6s estrat6gias de hist6ria de vida

com ambientes ruderais, estressantes e altamente

Os organismos maiores tendem a possuir expectativas
. ida mais longas e taxas reproclutivas mais baixas.

i. Muitas teorias relacionadas a variag6es na hist6ria de vida
as esp6cies, incluindo correlaq6es entre os atributos da
ia de vida, estdo baseadas no principio de que tempo e

limitados s6o alocados em funq6es que competem
si de modo a maximizar o sucesso reprodutivo ao longo

vida.

B, A reprodug6o tardia 6 favorecida quando a expectati-
re vida 6 relativamente longa e os indivfduos imaturos
-.eneficiam de um aumento do crescimento ou do acr-i-

de experi€ncia, ao serem ainda f6rteis no fim de sua

9. Altas taxas extrinsecas de mortalidade de adultos favo-
um aumento no esforEo reprodutivo, ou um investimen-

,rs filhotes, ds custas da sobrevivdncia dos adultos e da
futura.

1O. Quando a reproduE6o exige uma preparagSo custosa, a
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vida. A senesc€ncia tambdm est6 suieita a modificag6es evo-
lutivas.

lZ.Por causa das mortes acidentais, poucos indivfduos na
maioria das populag6es nafurais sobrevivem at6 a idade avan-
qada. Em conseqiidncia, a forga da selegdo diminui em rela-
qdo aos atributos expressados em idades progressivamente
mais avanqadas. Os individuos em populaq6es sujeitas a ta-
xas extrinsecas de mortalidade mais altas envelhecem mais
rdpido.

PRATICANDO ECOLOGIA 

-TESTE SEU CONHECIMENTO

A Hist6ia fu Vida Surpreende

Os experimentos geralmente s6o proietados para

testar urna determinada hip6tese, e nem todos os

experimentos terminarn como esperado. Quan-
do os resultadog eontradieem a hip6tese, ela deve

ser rejeitatla. A vantagem desta *ltirna 6 a possibilidade de levar

i criaEio de novas hip6te;es e experimentagdes. Davld Lack ob-

$ervou que tanto o tamanho da nlnhada das aves quanto o corn-

primento do dia s[o maiores nas latitudes mais altas em (ompa'

raq6o com o Equadorr o que o levou ) hip6tese de que os pais criann

tantas aves jovens quanta$ conseguenn alimentar durante o dia.

Uma rnaneira de testar esta hip6tese t{ nranipular o tamanho da

ninhada oferecendo mais bocas para alimentar. fm rnuilos casos,

rsses experimentos mostram que os pais s6o incapazes de nutrir
adequadanrente uma ninhada maior, e que a adigio de ovos ou

filhotes a um ninho reduz o sucesso reprodutivo dtls pais.

Como mencionatlo anteriorrnente neste capitulo, Ctiren
!-logstedt conduziu experimentos de manipulag6o do tamanho da

ninhada de pegas. tle descobriu que o tamanho mais produtivo
de ninhada correspondia ao tamanho de ninhada gerado pela f6-

rnea. A adigio ou rernog5o de ovos do ninho sempre reduzia o
sucesso reprodutivo, independentennente do nfimero real de ovos

presentes. Srn alguns outros casos, por6m, o tamanho natural da

ninhada mais produtivo 6 maior do que o tamanho mais comunt

de ninhada observado numa pnpulag6o (l Fig. 10.21).
Outros estudos n6o foram capazes de demonstrar as disputas

esperadas entre ns atrihutos da hist6ria de vida. David Reznick,

da Universidade de Calif6rnia, Riverside, e seus colegas t6m estu-

dado os atributns da hist6ria de vida dos barrigudinhos {guppy,
Feacilia reticulata*|. tles impedirarn que as f6meas e machos se

acasalassem. Se assurnirmos que o crescimento e a reproduqio
competem por recursosf as f6meas experimentais (as que nio
acasalararn) deveriam apresentar um crescimento superior is f6-

meas controle** que acasalaran'! com os machos. Na verdade, ao

comparar as f6nreas que se acasalaram com as que n5o se

acasalaram, trouve pouca diferenga na massa de tecido reprodu-
tivo. De fato, as f6meas acasaladas simplesmente ingeriam mais

alimento para ohter a energia necessdria para produzir sua massa

de ovos.

-N.T.: Culryy 6 a denominaqio mais popular do peixc de 6g,ua docc Peocilia rriicu

lata, qtre recebc nomes regionais como barrigudinho,5paru, sarapintado e bob6,
sendo tamb6m clramado rro aquarismo de lebiste.
**N.T.: Chama-se de controle is amostras qtre n6o sofiem modificag6es e ser-

vem para comparaq6es com as amoslras moclificadas.

pode favorecer um simples evento reprodutivo que
a todos os recursoi, seguido pela morte, como no sal-

Este padr6o reprodutivo, chamado de semelparigSo, 6 o
da iteroparigdo, ou reprodugSo repetida.

11. A senescdncia, que 6 a deterioraqSo progressiva das

i fisiol6gicas com a idade, causa o declfnio da fecun-
e da probabilidade de sobrevivdncia. A senesc€ncia

pelo desgaste e deterioraqSo, al6m das mudanqas
micas prejudiciais que surgem simplesmente com a

I
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I Fig. 
.10.21 As freqiiGncias de tamanhos de ninhada

(barras azuis, escala da esquerda) entre ninhadas de

chapim-grande (Parus major), pr6ximo a Oxford,

lnglaterra, entre 1960 e 1982, e o n[mero de jovens

por sobreviv6ncia da ninhada pelo menos at6 a

pr6xima estaqio (barras laranja, escala da direita) e:-

funqSo do tamanho da ninhada. Note que o tamanl-:

da ninhada mais comum nio 6 a mais produtiva. De
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TESTE SEU CONHECIMENTO

1. Utilizando a Fig. 1O.21, determine que tamanho de ninhada

possui a maior taxa de sobrevivGncia. Qual 6 a taxa de sobrevi-
vGncia aproximada para o tamanho de ninhada mais comum?

2. Como voce pode explicar o padrao apresentado na Fig. 10.21

de um ponto de vista evolutivo?

3. Vd para o s(tio na internet do Wild Wings, atrav6s
do Practicing Ecology on the Web, no endercqo http:/
/www,whfreeman.com/ricklefs. Por que tantas esp6-

cies de aves migram? Qual 6 a vantagem seletiva da

migraqio em termos de maximizagio do sucesso reprodutivo?

4. Em que a hist6ria de vida difere da hist6ria natural?
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