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As populag6es crescem por
multiplicagSo mais do que por adiE6o

A velocidade de crescimento de uma
populaEdo depende de sua estrutura
etiiria

Uma ti{bua-de-vida resume a
sobreviv€ncia e a fecundidade
estratificadas por idade

A taxa intrinseca de crescimento pode
ser estimada a partir da t6bua-de-vida

O tamanho da populagSo 6 regulado
por fatores dependentes da densidade

cAPirulo 14

A populagio hurnana ultrapassou a nrarca de 5
bilh6es em 12 de outubro de 1999, tio
precisamente quanto os dem6grafos das
Unidas podenr chegar. Muito menos humanoe
existiam quando voc6 nasceu, e sornente um
quinto destes existiam em 1850. 0 crescimelt
da populaqio humana durante os riltimos dez
anos, desde o advento da agricutrtura, tern sido
um dos desenvolvimentos ecoldgicos mais
significativos da hist6ria da Terra. Ele se

com os maciEos deslocamentos causados pde
glaciagio durante o riltimo milhio de anos e
as extinqOes globais causadas pelo impacto de

um cometa hd 65 milhdes de anos. Um dos mais marcantes aspectos do
crescimento da populaqio humana 6 que sua taxa continuou a crescer
mesrtro quando * poputraEic se tcrnou amontoada. Estirnativas do ta
rla pripulagio humana ern tempos antigcs sio contpreensivelnnente
imprecisas, mas 6 provdvel que a populagSo de nnssos ancestrais fosse &
unr n:ilhi* de individuos hi cerea de urn nrilhio de anos. O crescimento
pcpr"llagic f*i rnuito lento at6 c desenvolvirnento da agricultura, quando
entic deveria ser de 3-5 rnillrdes. A ah,undincia de alimentos produzidc
pela agricultura remoyeu unr fatar lirnitante, que entio aunrentou cem
vezes at6 o in(cio do sdculo dezoito, rnesrno corn eventuais quedas, cur,
as causadas pela peste bub0nica (l Fig. 1a.1)" l-Jm aumento de cem veze 

i
ern aprcxin:adarnente 10"*0$ anos 6 equivalente a uma taxa de
crescirnente exponencial m6dic de cerca de 2ol" por sdculo. A Revolufrr
lndustrial, quc corneqou por volta de 1780, proporcionou outro impeto
para G crescimento da populagio hurnana, particularrnente corm ynelhori
na sa*de piblica e na nredicina, e aumento no hern-estar nrateriatr.
cs 3&$ anas de industrializagio, os hurnanos cresceram de talvez 380
rnilh6es para 6 bilhSes, aprcximadarnente urn aur*ento de vinte vezes,
unra taxa de crescimento exponencial rn6dia de quase ltlt)% por s6culo
(7o/o pot ano). A mais recente duplicagio da populagio humana de 3
6 bilhSes levou apenas 4O anos (1,7o/o ao ano).

A Terra est6 se tornanda um lugar muito cheio (l Fig. 1a.2). Muitos i

acreditam que a populagio humana jii excedeu hii rnuito ternpo a I

capacidade da Terra ern sustentd-la, e que n5s estamcs depleiionando od
reiursos terrestres rapidamente. Comc isto seri compenrido 

"o 
futuro 6l

incerto. O que d certo 16 que c crescimento continuado da populagio
estressari ainda mais a bicsfera e levarii a uma degradaqio adicional de :

muitos ambientes.

Quanda, e em que *ivel, c crescirmento da populaEio humana I
cessar6? Predizer o futuro 6 difici! porque hii muitos fatores i
desconhecidcs, incluindo mudangas na tecnologia, surto de doengas 
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l{l A populagio humana aumentou rapidamente com o desenvolvimento da tecnologia. Segundo W. K Purves, C. H. Orians, H. C. lleller e D
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life: The Science of Biology (Sth ed.), Sinauer Associates, Sunderland, MA (1 998).

icas de humanos ou de suas plantaqOes e
e mudangas no bem-estar material, educagio

a. No presente, a taxa de crescimento da
o humana estd diminuindo, e estimativas

12 de out.
t999

1930

exr*ii, d*s Naq*es Llnie*as inrtic*n: ur'!1 plati
p*:;:*!;c!*nai *r.:: c*rca de I bill:&*s,

Desclc que a esp6cie humana comeqou a compreender o riipiclo
aumento em seus pr6prios nlimeros, o crescimcnto populaciorral
l-rumano tem sido causa de preoorpagSo. Esta preocupaq6o levou
ao desenvolvimento de tdcnicas matem6ticas para prever o crcs-
cimento de populaq6es - a disciplina da dernografia, ou o esfu-
do dc populag6es - e ao estudo intensivo de populag6es de lubo-
rat6rio e ntrturais para aprenderrnos acerca dos mecanismos de
regulaqio delas. Pofianto, temos agora uma compreensSo geral das

causas das flutuaq6es das populag6es naturais c dcls cfeitos de
aclensamento sobre as taxas de mo(alidade e de natalidade.

Ncstc capitulo, exploraremos a rratureza do crcscimentcr
populacional e examinaremos os fatores que limitam o tama-
nho das populag6es, mostrando como esses efeitos aumentam
com o aumento da densidade populacional de forma a colo-
car o crescimento sob controle.

e-\ As populaq6es crescem por
I multiplicageo mais do que por adigio

Uma populaqEo cresce em proporqio ao seu tamanho, exata-
mente como uma conta de banco recebe juros sobre o princi-
pal. O aumento populacional depende da reprodugSo feita
pelos individuos. Portanto, uma populaE6o crescendo numa
taxa constante ganha indivfduos cada vez mais riipido, con-
forme o nrimero de individuos aumenta. Por exemplo, uma
taxa de crescimento anual de 100/o adiciona 10 individuos em

20006000

-e, 
14.2 As populagdes humanas tornaram-se extremamente

hlreradas tanto nos paises ricos quanto nos pobres. Fotografia de Will

!&ni t,1clntyre/Photo Resea rchers.
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1 ano a uma populagSo de 100, mas a mesma taxa de cresci-

mento adiciona 100 indivfduos a uma populaESo de 1'000'

Deixada crescer nesta taxa, a populagio rapidamente cresce-

ria em diregSo ao infinito. Como Charles Darwin escreveu em

AOrigemdasEspiaes, "NSo hii exceqSo ir regra de que todo ser

orgaiico natuialmente cresce numa taxa t6o alta, que, se ndo

deitruido, a Terra logo seria coberta pela prog€nie de um rlni-
co casal". Para tornar seu caso t5o convincente quanto possi-

vel, Darwin ofereceu um exemplo conservador:

O etefante t reconhectdamente o reprodutor mais lcnto de todos os

animais cnnhecrdos, e eu tive dit'tculdades para utimar sua taxa

m[nimaprovdvel de crescrmento nafural; serimais seguro assumir

que ek comeEa o se reptofuuit aos frnta anos dt idtde, e segue se

iproiluinlo at(. os iwents, getmda sas jwens neste intewalo e

sobrevivendo att os cem mos fu idafu; se isto t assim, ap6s tm
periodo de 740 a 7 50 anos, haveiaapronmadtmente duenove

milhdes de elefantu ivos, descendentes daquele pimeiro casal'

Como os beb& elefantes crescem, amadurecem e t6m seus pr6-

prios beb€s, a populaqSo de elefantes cresce por multiplicaqEo'

Duas.*p."it6et matem6ticas descrevem dois tipos de cres-

cimento populacional: o crescimento exponencial e o cresci-

mento geom6trico. O crescirnento exponencial acontece

quando-os individuos jovens sdo adicionados h populagSo

cbntinuamente, e um gr5fico do crescimento populacional em

fung5o do tempo forma uma curva suave. Tal populagdo au-

menta de acordo com a equaqSo

N(I) : N(0)er,

onde N(t) 6 o nfmero de individuos numa populagSo ap6s t

unidades de tempo, N(0) 6 o tamanho inicial da populaqSo
(t : 0), e r 6 a taxa de crescimento exponencial. A constante e

6 a base dos logaritmos naturais; vale aproximadamente 2,72'

O crescimento exponencial resulta numa curva que acele-ra (ou

desacelera) cada vez mais riipido, cuja inclinaqSo varia direta-

mente com o tamanho da populagSo (l Fig. 14'5)'

Y 6 para Living G raphs em http : //www.whfreeman'com/
ricktefs. Use os tutoriais interativos sobre crescimento

geom6trico e exponencial para compreender melhor os

conceitos subiacentes ao crescimento populacional'

para uma poputagSo crescendo ) taxa r entre o tempo 0 e o :'-:''
este perfodo, o ntimero de individuos aumenta do N(0) para Ntrr' \

I Fig. 14.3 O crescimento exponencial resulta numa cuna de

contin-uamente acelerado. A curva de crescimento

inclinagio se torna mais forte conforme a populagio aumenta

ma intensidade durante o outono, o inverno e a

A populagSo humana cresce continuamente, e 
1

exponencialmente, porque os bebds nascem e sdo a

doi d populagAo em todas as estaqdes do ano' Esta sl'-

incomum em populaq6es naturais, onde a reprodugi'
mente est6 restrita a um perfodo particular do ano,

recursos s6o mais abundantes. Paralelamente, as

crescem durante a estaqdo de reproduqSo, entSo

uma estag6o de reprodugSo e a pr6xima' Nas pop'

codorna da Calif6rnia, por exemplo, o nfmero de -

dobra ou triplica a cada ver5o, conforme os adult'' '
zem suas ninhadas de filhotes, mas entSo declina c' :

Fig,74.D.A cada ano, a taxa de crescimento popttl

tremendamente devido irs variag6es sazonais no

tre os processos de nascimento e morte' Se desejdss=:

dir a tixa de crescimento de longo prazo, seria tnu-

rar os nfimeros de agosto, recentemente acrescidos

tes nascidos naquele ano, com os nrimeros de ma-

inverno ter cobrado o seu preqo. Deve-se contar

no mesmo periodo a cada ano, tal que todas as con.-'
separadas pelo mesmo ciclo de processos de na'l
*Lrt.. Tal icr6scimo (ou decr6scimo) em inten'alc'
6 denominado de crescirnento geonl6trico'

A taxa de crescimento geom6trico 6 mais

A taxa na qual os indivrduos sdo adicionados a uma popula-

g5o soliendo crescimento exponencial 6 a derivada da equaqdo

exponencial, que 6 a indinaqSo da curva ilustrada na Fig' 14'5,

dN : rN.
dt

Esta equaqSo abrange dois princfpios. Primeiro, a taxa de cres-

cimento exponencial (r) expressa o aumento populacional (ou

diminuigSo) numa "base por individuo". Segundo, a taxa de

crescimento (dN/dt) varia na proporqSo direta do tamanho da

populagSo (M. Em palawas, esta equaqSo poderia serlida como

expressada como uma raz6o do tamanho popuiat

urlt pu.u o do ano precedente (ou outro inten'alc

Os dem6grafos atribufram a esta raz6o o sfmbolo 'i' '
lambda mintiscula; assim tr' : N(t + l)/N(t), onde i '
qualquer. Esta definiqSo de I' pode ser rearrumada

porcllnar uma f6rmula que projete o tamanho da I

itravds de um fnico intervalo de tempo:

N(t+1):N(t)r.

Para calcular o crescimento de uma popula@
intervalos de tempo, multiplicamos o tamanho &
original pela taxa de crescimento geomdtrico' 'LlI:1:

cad-u ir-tte-alo de tempo passado. Assim N(1) = '' '

t- I llontribuicaodJ f ' -1

I 
laxa de I I .uau indivfduo I I " 

numero I

lvarraqaono I _ I nu.uo I _ ld"individuosl.

Es,t}*".i 
- 

[r:,;:,,*:::, _] 1..n"n,,*,1

N(r) : N(0)e"t

N(O)N', N(5) : N(0x', e

N(r): N(ohf.

2

E N(U)

z
0f

Tempo (f)



Por exemplo, se a populaqSo cresceu numa taxa geomdtri-
. le 500/o ao ano (\ : 1,50), uma populaqSo inicial de 100 in-

-. . iduos cresceria para N(0)\ : 150 no fim de um ano, N(0h2
= 125 no fim de dois anos, e N(0)trr0 : 5.767 no fim de l0 anos.

\ote que a equaqSo para crescimento geom6trico 6 id6nti-
. a equaqSo para crescimento exponencial, exceto que \ toma
.ugar de e', qlre iguala a quantidade de crescimento

,:onencial ocorrida em um periodo de tempo. Assim, os cres-
rentos geom6trico e exponencial estdo relacionados por

\:e,

Iog.L : r.

Geom€tyca

N(r):N(0)It

Exponencial

Z

Tempo (t)

:ig. 14.5 As curvas de crescimento exponencial e geom6trico podem
.er sobrepostas. As curvas neste diagrama t6m taxas equivalentes
.=om6trica: tr : ,],6; 

exponencial: r = 0,47). N(0) - 100 individuos.
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I tig, 14.4 As populag6es com periodos reprodutivos
discretos aumentam por crescimento geom6trico. (a)

Coelhos numa populaq6o subalpina em New South

Wales, Austrdlia. (b) Codorna da Calif6rnia. Cada

coorte de individuos nascidos ou chocados num
determinado ano estd colorida diferentemente. Cada

populagdo aumenta durante o periodo reprodutivo e

em seguida declina. Segundo K. Myers, ln P. J. den Boer e

C. R. Gradwell (eds.), Dynamics of Population, Centre Agric.

Publ. Doc., Wageningen, The Netherlands (1970), pp. a78'

506; J. T. Emlen,.lr.,./. Wildl. Mgmt.4:2-99 (1940).

Por causa desta relaq6o, os dois modelos de crescimento
podem descrever os mesmos dados igualmente bem 0 Fig.
14.5), e hil uma correspondencia direta entre os valores de tr e

r. Por exemplo, quando o tamanho de uma populaqSo perrna-
nece constante, r : 0, e tr : 1 [log" (1) : 0]. Populaq6es decres-

centes tem taxas de crescimento exponencial negativas e ta-
xas de crescimento geom€trico menores do que 1 (por6m maior
do que 0 - uma populaqSo real nio pode ter um nrimero ne-
gativo de indivrduos). Populagdes crescentes t6m taxas de cres-
cimento exponencial positivas e taxas de crescimento geom6-
trico maiores do que 1 0 Fig. 14.6).

A contribuiqSo individual, ou per capita, para o crescimen-
to populacional (r no caso do crescimento exponencial) 6 a
diferenga entre a taxa de natalidade 0) e a taxa de mortalida-
de (d), calculada numa base per capita. Assim, r : b - d. No
caso do crescimento geom6trico, a taxa de crescimento anual
per capita \ 6 a diferenqa entre as taxas anuais de nascimento
(B) e de mortalidade (D). Assim,I : B - D.

Taxas de natalidade e mortalidade, sejam exponenciais ou
geom6tricas, sdo abstrag6es com pouco significado para um
indivfduo especifico. O elefante morre somente uma vez, as-
sim ele n6o pode ter uma taxa pessoal de morte. Os beb€s
s6o produzidos em ninhadas discretas, separadas por inter-
valos necess6rios ir gestaE6o e ao cuidado parental, nAo em
taxas constantes, como 0,05 crianqas por dia. Mas quando as

mortes e os nascimentos s6o mediados numa populaqAo como
um todo, essas taxas de eventos demogr6ficos assumem sig-
nificado para a populaqSo. Se N : 1.000 indivfduos produzi-
dos N x B : 10.000 descendentes num ano, a taxa de natali-
dade m6dia per capita seria B = 10 por ano, e poderfamos
considerar que a populagSo de 1 milhSo produziria 10 mi-
lh6es de descendentes - ainda 10 per capita - sob as mesmas
condig6es. Inversamente, suponha que somente a metade das

marmotas vivas em seu grande dia,* num ano em particular,
sobreviva at6 2 de fevereiro do pr6ximo ano, uma taxa de
mortalidade de 500/o ao ano. Embora algumas das marmotas
tenham morrido "completamente" e outras n6o estejam "nada"

*N.T.: Nos Estados Uniclos, particularmcnte na pequenina vila de Purxsulawnel,
Pennsylvania, comemora-se o "Dia da A,larmota" (Groundhog Day\ toc{o dia 2 de

fr:vcrciro, rluando as marmotas sacrn de suas tocas. Diz a lenda que, sc a marmota
erl\er8a sua sombra no chio, haverS mais seis semdnas de int'erno; de outra
forma har-er6 uma primavera antecipada.
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Taxa de
crescirnento = O,B
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crescimento = 1,0
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Ta-ra de crescimento exPonencial

! Fig. 14.6 Os crescimentos exponencial e geomdtrico podem descrever acr6scimos ou decr6scimos nas populaq6es. Este diagrama mostra cu:
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mortas, 500/o representa a probabilidade de que qualquer
marmota morrer6 durante o periodo de um ano.

uma Populagfo depr
estrutura etiria

Quando as taxas de natalidade e mortalidade t6m os mesmos

valores para todos os membros de uma popuhqao, podemos
estimar o tamanho da populagSo futura a partir de um tama-
nho de popuhEAo total OD no momento presente. Mas quan-
do as taxas de natalidade e mortalidade variam com a idade
dos indivfduos, as contribuiq6es dos individuos mais jovens e

mais velhos para o crescimento da populaqSo devem ser cal-
culadas separadamente. Duas populag6es com taxas de mor-
talidade e natalidade id€nticas em idades correspondentes, mas

com diferentes estouturas et6rias (proporq6es de indivfdu-
os em cada classe de idade), crescerao a taxas diferentes, pelo
menos por um certo tempo. Uma populaqao composta total-
mente de adolescentes pr6-reprodutivos e anci6os p6s-repro-

dutivos, por exemplo, ndo pode crescer at6 que os jovens il{
jam a idade reprodutiva. Isso representa um caso extremo,{
variaq6es mais sutis na distribuiqEo et6ria podem tamh{
influenciar profundamente as taxas de irescimento pop"I{
ono,j* 

pequeno c,ilculo de papel e lilpis {o, plu.tilhu {
tr6nica) com uma populaqSo hipot6tica demonstrarii {
efeitos. Vamos comeqar com uma populagSo de 100 rnd{
duos com as mesmas taxas de fecundidade e sobreviv€r{
idade-especificas, e com a distribuiqdo etSria mostrud. I
Quadro 14.1. Nesta populaq6o, todos os individuos adrfl
se reproduzem num fnico perfodo de reproduqdo anur{
entSo os indivfduos sofrem mortalidade entre aquele {
odo de reproduqSo e o pr6ximo. Todos os de 5 anos de{
de morrem ap6s se reproduzirem (sobreviv6ncia na id{
5, s, : 0,0), e assim ndo h6 indivfduos de 4 anos de idadcl
populaqSo. Os rec6m-nascidos tdm fecundidade rql
(fecundidade na idade 0, bo : 0), como Parece biologicar{
razo6vel. Contamos nossa populaqSo logo ap6s o perfrl
de acasalamento, e assim a nossa contagem inclui os i{
viduos rec6m-nascidos (n). I

QUADRO-14.1 Ti{hua-de-!,i{ra par& urn* ;:*tr*ulaq&* hIp*t*tiea c{e 'l{*{} ir.lrx*iviri*qrs

Fecundidade (b,)ldade (x) Sobreviv6ncia (s,)
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(s^)

(Quadro 14.1)

(3)

Nr,imero de
sobreviventes

para a pr6xima
estaqdo de
reproduqSo

(1) x (2)

(4)

NImero
de filhotes
por adulto

(b,)

(Quadro 14.1)

0

1
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2
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(3) x (4)
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podemos usar o cronograma de nascimentos e mor-
projetar a populaqSo no futuro (Quadro 14.2). O pri-

passo 6 calcular o nrimero de indivfduos sobreviventes
ano para outro em cada grupo de idade. Voc€ pode ver
individuos rec6m*nascidos t€m uma taxa de sobrevi-
de 0,50, e se tomam 10 individuos de um ano de idade
seguinte; os 10 de um ano de idade t6m uma taxa de

de 0,8 e se tomam B de dois anos de idade no
inte; e assim por diante. Ap6s calcular o nfmero de

sobreviventes para se acasalarem no ano seguinte,
calcular o nfmero total de individuos rec6m-nasci-
a soma do nrimero de adultos reprodutores em cada

tle idade vezes sua fecundidade. No exemplo clo Qua-
no ano 1 (f : 1), o nrimero total de indivfduos re-
:idos 6 10 x 1 (fecundidade dos de um ano) + B x 5

idade dos de dois anos) + 20 x 2 (fecundidade dos de
: 74. O mesmo exercicio 6 repetido para cada ano

ao futuro. Os resultados da projegSo populacional
rrostrados no Quadro 14.5, junto com o nfmero total de

individuos na populagSo ap6s cada estaqSo de reproduqSo. A
taxa geom6trica de crescimento populacional 6 a raz6o entre
o tamanho da populaqdo ap6s um ano e o tamanho no infcio
do ano, assim tr : N(t + l)/N(t).

Inicialmente, nossa populagSo hipot6tica cresce erraticamen-
te, com tr, flutuando entre 1,05 e 1,69. Contudo, dado que as

taxas de sobreviv€ncia e de nascimento idade-especificas per-
maneqam invariiiveis, a populaq6o finalmente assume uma
distribuigflo et6ria estdvel. Sob tais condiq6es, cada classe
de idade numa populagSo cresce ou decresce d mesma taxa, e

portanto, assim tamb6m o tamanho da populaqSo como um
todo. Como voc€ pode ver no Quadro 14.5, L finalmente se fixa
num valor de constante d,e 1,49, em cujo ponto a populagSo
atingiu a distribuigSo etiiria estiivel. Correspondentemente, as

percentagens de indivfduos em cada classe etiiria tamb6m
perrnanecem constantes (l Fig. 14.7).

A distribuigdo etiiria esti{vel e a taxa de crescimento atingida
por uma determinada populagSo dependem das taxas de so-
breviv6ncia e natalidade de seus indivrduos. Qualquer mudanga
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populaqdo foi projetada pela multiplicagdo do nrimero de individuos em cada classe etiiria pela sobreviv€ncia para obter o nfmero na pr6xima classe

de rec6m-nascidos: no(t) : ln, (t)b..
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QUADRO'14.2 Passeis na grr*ieq5* rle unra pop*lag&o atravds de u*',1 perro{ro de ten'rpo de sobreviv6ncia e

r*pr*duq6o, Cada classe el;{ria s* {*rm;i *nra xr:irlas}e rxals velka de urvrx ssla{lfro de repr***ein
para d prrlrrma

Lt

-':

lLrADRO"l4.3 Pr*|eq&c> d;l dlstrib*iq5* *tdria * d* tarnanltqr t*:tal a{nav6s r{o tenrp* para a g:<;pulaq5t;
*:ipotdtica <lescrit;r nr Quadro 'l;&.'l

lntervalo de tempo
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l1ig.14.7 Numa distribuigio etdria estivel, cada classe etdria cresce i mesma t,xa. Note que a taxa de crescimento da populaEao como um todo

acaia tamb6m por se estabilizar. os dados usados para criar este grdfico foram tirados do Quadro 14.3. N' representa o crescimento de uma popul

de 'l 00 individuos com uma distribuiEdo et6ria estdvel no tempo 0

ficil certificar patemidade em muitas esp6cies, asnas taxas de fecundidade ou de sobrevivdncia altera a distri-
buigSo etiiria estiivel e resulta numa nova taxa de crescimento

populacional. O efeito da taxa de crescimento populacional na

estrutura et6ria surge da comparaqSo de populaq6es humanas
sescentes e estdveis 0 Fig. 1a.8). ApopulaqSo da Su6cia em 1997,

por exemplo, tem permanecido est6vel por muitos anos, e a
estuutura et6ria da populaqSo reflete principalmente a sobrevi-
v6ncia de indivrduos da inlhncia at6 a velhice. Taxas de natali-
dade decrescentes durante a depressSo e o baby boom* que se

seguiu i II Grande Guerra foram responsdveis por irregularida-
des na eskutura etiiria. Por outro lado, o rdpido crescimento

populacional da Costa Rica resultou numa estrutura eti{ria de

base larga, com urna grande proporEso de individuos jovens.t

O efeito das taxas de mortalidade e natalidade na

estrutura etdria e na taxa de crescimento populaci-
onal. A reduqio das taxas de fecundidade e sobrevi-
v6ncia no Quadro 14.1 cria uma estrutura etiiria

mais velha e uma taxa de crescimento geom6trico mais lenta,
ou mesmo negativa.

Uma tiibua-de-vida resume a
sobreviv6ncia e a fecundidade
estratificada por idade

TStruas-de-vida, tais como a.tSbua hipot6tica de taxas de

sobrevivdncia e natalidade no Quadro 14.I, podem ser usadas
para modelar a adiqSo e a remoqSo de individuos na popula-
g5o local (na ausEncia de imigraqSo e emigragSo). Como 6 di-

*N.T.: Crescimento anormal da populaq6o devido ao surto de nascimentos nos

Estados Unidos ap6s a Segunda Grande Guerra, entue 1947 e 1961.
iN.T.: Fato semelhante ocorre no Brasil; contudo, o IBGE no riltimo censo detec-
tou uma tenddncia de queda na natalidade, o que prenuncia um "envelheci-

mento" da populaqSo, com as vantagens e desvantagens associadas.

vida sdo normalmente baseadas nas f6meas. Para

populaq6es com raz6es sexuais altamente anormais, ou
mas de acasalamentos incomuns, isto pode impor di
des, mas na maioria dos casos uma tiibua-de-vida baseada

f€meas proporciona um modelo dc populagSo titil.
Como vimos no Quadro 14.1, a idade 6 designada

tiibua-de-vida pelo sfmbolo x, e o indice x indica vari,
idade-especificas. Quando a reproduqSo ocorre durante
breve estaqdo de reprodugSo a cada ano, cada classe etar-.

)

vivi
3tt

tinua, como 6 na populaqf,o humana, cada classe etiiria 
'

designada arbitrariamente como compreendendo os i
entre as idades x - l/2 e x + 1/2.

A fecunfidade das Itmeas, que 6lleqtientemente
em termos de descendentes femininos produzidos por
gdo de acasalamento ou interwalo et.irio, 6 designada pc:
(pense em b para "births", nascimentos). As t6buas-de-vida
tratam a estatistica de mortalidade de diversas formas. A
dida fundamental 6 a probabilidade de sobreviv6ncia
entre as idades x e x + 1. As probabilidades de sobrevi
de muitos intervalos et6rios esteo resumidas pelo
ciamento para a idade x, designado por I, (pense em I
"tiwnq", existdncid, que 6 a probabilidade de um indi
recdm-nascido estar vivo na idade x. Como, por definiq6o

dos os individuos rec6m-nascidos estSo vivos na idade 0, l =

A proporqdo de rec6m-nascidos vivos na idade I 6 a

lidade de sobreviver da idade 0 at6 a idade 1, assim l, =

composta de um grupo discreto de indivfduos nascidos t
ximadamente no mesmo tempo. Quando a reproduqSo 6

Analogamente,lr: rdr, e, por extens6o, I, : sosrsr'..s,-,.

As variiiveis usadas numa tiibua-de-vida estSo ilt
no Quadro 14.4 pelos dados para a graminea anual de

Poa dnnua. Esta t6bua-de-vida segue a sobrevivdnci.
fecundidade das gramfneas sob condiq6es experimentais
longo de dois anos, quando entSo o riltimo individuo

o
I
2
3
4
5
6
7
B

--mera
- i: \c
::: form

A idade estii tabulada em intervalos de 5 meses. Devido ir

Posto de uma outra forma, a
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14.8 As pirAmides populacionais da Su6cia e da Costa Rica em 1 997 refletem a hist6ria das taxas de natalidade e sobreviv6ncia. Devido i
da Su6cia ter crescido lentamente, sua pirAmide estd deslocada em diregio )s classes et.lrias mais avangadas. As taxas de natalidade
durante a Depressio (1 930) e a explosio de nascimentos lbaby boom) que se seguiu ) Segunda Crande Cuerra (1 945-1 955) foram

pelas irregularidades na estrutura etdria. O ripido crescimento populacional da Costa Rica, causado por uma alta taxa de natalidade,
numa estrutura etdria de base larga. Contudo, as taxas de natalidade t6m decrescido ao longo das tiltimas duas d6cadas.

ser hermafrodita, n5o h6 distingSo de sexo. Das 845 plan-
rvas no tempo 0 (germinaqSo),722, ou 85,7010, estavam vivas

-. mesesi assim so e 1r,,.*, s6o ambas iguais a 0,857. A t5bua-
mostra que a probabilidade de moner cresceu com a

A fecundidade subiu atd um m.iximo (620 sementes por
de 5 meses) aos 6 meses de idade e entAo declinou.

t^ibua-de-vid a, paraPoa (mnua (Quadro 144) 6 uma t6trua-
de coorte, no sentido de gue segue o destino de um

grupo de indilrduos nascidos ao mesmo tempo desde o nasci-
mento at6 a morte do riltimo. Este m6todo 6 prontamente apli-
cado em populaE6es de plantas e animais s6sseis, nas guais in-
divfduos marcados podem ser continuamente reamostrados ao

longo do curso de suas vidas. Aqui jaz uma de suas desvanta-
gens, contudo: pode levar um tempo muito longo para coletar
dados (particularmente se os suieitos forem sequ6ias!). Este

m6todo 6 tamb6m diffcil de aplicar em animais muito m6veis.

N(mero
(x)* de vivos

845
722
527
516
144
51
15

3

0

Sobrevivenciamentot
(/,)*

1,000

0,857
o,625
o,375
o,t7l
0,064
0,018
0,004
0,000

Taxa de
mortalidade (m,)

0,745
0,277

0,400
0,s44
0,626
0,722
0,800
1,000

Taxa de
sobreviv6ncia (s,)

0,8s7
0,729
0,600
0,4s6
0,574
0,278
0,200
0,000

Fecundidade (b,)

0
500
620
450
2to

60
50
5l

de lrimeslres; em outras palavras, 5 : 9 meses.

-\1. Begon e M. Nlortimer, PopuhhonEcology,2nd ed., Blaclovell Scicntific Publications, Oxford (1986). Segundo daclos de R. Law

Resumo das variSveis da tdbua-de-vida

de rec6m-nascidos para a idade x flr, Proporg6o de indir,eduos dc idade x que morrem cm x * 1

na idade x s Proporqdo de individuos de idade x que sobrevivem A idade x + 1

CITAVE

EMachos

l9l0

, f--_l Fe-"ut

Su6cia

Machos mais velhos t6m
mortalidade mais alta do
que as f6meas.

O nfmero de nascimentos
tem permanecido
relativamente constante
durante muitas d6cadas.

300 200' 100 100 200 300 200

PopulaqSo (em milhares)

100 200

1920

1930

1940

1950

1960

100

QUADRO 14.4 T6bua-de-vida da graminea Pca annua
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Um outro m6todo, empregando uma tdbua-de-vida es-
t6tica, contorna o problema do tempo considcrando a so-
brevivdncia de indivicluos cle idade conhecida clurante um
irnico intervalo de tempo. O investigador estima ctrda valor
de sobreviv€r'rcia idade-especifica independentemente para
cada classe et6ria dc uma populagio clurante o mesmo perf-
oclo cle tempo. Naturalmente, para usar esta t(:cnica, 6 neces-
sririo conhecer as iclades dos indivfduos (o quc pode serr cs-
timado por an6is de crescimento, desgaste de dentes ou al-
gum outro firdice confi6vel). Combinando estimativas clas

curvas de sobrevivdncia com a fccundidade idade-especifica
numa r-inica t6bua-de-vida para uma populagdo, d possivel
determinar sc, e quSo rapiclamente, uma populagAo est6 cres-
ccndo ou decrescendo.

ECoLOGOS.NO CAMPO _
Cnnstnindo tdbuas-de-ida para popuhE1es naturdis

Ec6fcgcs de ceffipo dedicados t6m seguider indi-
viduos rnarcaetrss de r$$itas esp6cies de anirnais
c plantas ern ser"r$ ar$llientes naturais para coril-

$,reeclder as di*l*micas de saas popu[aq6es. Um
dcs rllais $cos exemplos desse tipo de trabafho

6 o de Peter e Rosemary Grant, da Universidade de Princeton, que
tGm estudado diversas esp6cies de pintassilgoo-de-solo do gOoero
Geospiza na llha Daphne, no arquip6lago Calipagos. Como
Daphne 6 isolada (l Fig- 14.91, as populag6es de aves pennane-
cem relatiyamente neo perturbadac. O tamanho pequeno de
Daphne (40 hecta;es) pocsibilitou aoo Grants ca1ltlur.at e marcar
nas pernas, com tiras de um pliistico especial e de cor es pcifica,
todas as aves da ilha.

Os Grants seguiram as populagSes de pintasdlgos em Daphne
por t 5 anos, durante cuio tempo foi possivel construir tdbuas-de-
vida de coorte para muitos doc piscaros nascidoe no inicio do
esfildo. Por exemplo, cs destinos ile 27O filhotes de Geospiza
scanfuns, rnarcadosem 1978,eritao mostrados lrnlFig.14.10. A
taxa de sobr€yiv&rcia foi baixa durante o primeiro ano de vida, e
entiio mais alta, mas tamlr6m bastante vari:ivel, para as pr6ximas
doze classes etiriac. A variagio na gobreviv6ncia de ano para ano
reflete mrdangar na precipitagio na ilha relacionadas aoc padrSes
climdficos do El Nifro e l-a Niia (veia Capifulo 4). Os anos de El

Niio sio extrenrarnente (midos, e a vegetaqio cresce luxuriante-
mente, produzindo alimentos abundantes piua os pintasoilgos e
resultando em alta robreviv6ncia Os anos de La Nifra sio perio-
doc de saca e erc.rssez de alimento.

Um desvantagem de uma 6bua-de-vida de coorte pode ser
vista nos dados & Geospiza *an&ns avada$o na sobreviv6n-
cia com a idade pode estar obccurecida pela variagio no ambien-
te, O uso de uma tibua-de-vida estiitica pode evitar este proble-
ma" O mastozo6logo Olaus Murie usou a distribuigio de idades
na morte para construir umat6bua-de-vida estitica para o car-
neiro-Mont€s-Dall (Ovis dallg, no Parque Nacional do Monte
McKinley (agora Denali), Alasca, durante rxt anqr 1930. O tama-
nho dos chifres, que crescem continuamente durante a duragio
devidadeumcarneiro indMdud 0 fig. 14.11),gtqucionou uma
estirnativa da idade na morte. De 508 restos de esqueletos que
Murie recuperou, ele julgou que 127 tinham menos de I ano de
idade na hora da morte, 7 tinhan enlre I e2 anasr S entre 2 e 3,
e assim por diante, como mostrado no Qradro 14.5.

Ilhas GaLipagos

I Fig. 1,{"9 Peter e Rosemary Grant t6m estudado a populaqio dos
pintassilgos-de-cacto Geospiza scandens na llha Daphne, Galdpago:
por viirias d6cadas. A ilha 6 a cratera de um vulcSo extinto. A mai.' .

dos pintassilgos-de-cacto vive na vegetaqio densa das encostas
inclinadas da cratera, que proporcionam pouco espaeo para um
acampamento, por6m uma boa visio. Fotograiia de R. E. Ricklefs.

Murie construiu a tdbua-de-vida usando o seguinte r
nio. Todos os 608 carneiros mortos deveriam estar vivos I
cimento; todos menos os 121 que morreram durante o pri
ano deveriam estar vivos na idade de 1 ano (608 * 121 :
todos menos os 128 (os 121 que morreram durante o p
ano mais os 7 que moreram durante o segundo) deveriar
vivos no fim do segundo ano (608 - 128 :480), e asfil
diante, atr6 que o carneiro mais velho morreu durante o lrl
cimo quarto ano. A sobreviv€ncia (I,; a coluna mais i di

E

e
a,
<
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14.10 As taxas de sobreviv6ncia podem variar de ano para ano. Dados de sobreviv6ncia para a coorte dos pintassilgos-de-cacto da llha
marcados em 1978 mostram uma alta variaqSo nas taxas de sobreviv6ncia. A mortalidade de aves imaturas durante o primeiro ano 6 alta. As

de mortalidade dos adultos geralmente aumenta com a idade, mas tamb6m varia com os padr6es climiiticos. Dos dados em P. R. Crant e B. R.

Ecology 7 3 :7 66-7 84 (1 992).

Quadro 14.5) foi calculada convertendo o nrimero de carneiros
vivos no inicio de cada intervalo etirio para uma fragio deci-
mal daqueles vivos no nascimento. Assim, por exemplo, os 390
carneiros vivos no inicio do s6timo ano sio a fragio decimal
0,640 (ou 64,0"/0, de 608. Procedendo desta forma, Murie foi
capaz de construir uma tibua-de-vida para uma populag5o de
organismos de vida longa durante um intervalo.de tempo relati-
vamente curto. Tais tiibuas-de-vida estdticas permitem aos in-
vestigadores determinarem como as mudangas no ambiente afe-
tam os processos populacionais.

A taxa intrinseca de crescimento
pode ser estimada a partir da
tdbua-de-vida

14,1 1 As tiibuas-de-vida estiitica requerem um meio de

A taxa intrfnseca de crescirnento de uma populagdo, indi-
cada por r,,, (freqtientemente chamacla de pardmetro
malthlrsiano, cm homenagem a Thomas Malthus, o economista
ingl€s do sdclrlo clezoito), 6 a taxa exponencial dc crcscimento
(r) assumida por uma populagdo com Lrma distribuiqEo etiiria
est6vel. Na priitica, as poprrlaq6es raramente atingem distri-
buig6es etiirias estirvcis, e portanto raramcnte aumentam com
suas taxas irrtrfnsecas dc crcscimento. Quando as muclangas
nas condiq6es arnbier.rtais alteram seus valores cia t6bua-de-
viclti, a cstrutnra et6ria de uma populaqio continuamente se

rea.jr-rsta para o novo cronograma cle taxas de morlaliclade e

nataiidaile. Assim, o dcscmpcnho cle crcscimento real de uma
populagSo cleper.rcie muito das condig6es passadas, que deter-
minam slla estrutLrra etdria, tal como nos atr-rais valorcs d.r
tirbua-de-vida. Portanto, a taxa intrinseca cle crescimento
mostra como Lltrla populagdo crcsccria sc as conclig6cs

a idade dos organismos. O tamanho dos chifres do

Ano
1982 1984 t9B6

t*
6

Idade

I
t2

-mont6s-Dall aumenta com a idade. Fotografia de R. E.
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lntervalo de idade
(anos)

0-1
t-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-B
B-9
9-10

10-11
7l-72
12-15
75-r4
74-15

N(mero que morre
na faixa etdria

t2t
7

7

IB
28
29
1)

BO

114
95

55

2
2

0

N0mero sobrevivente
no inicio da faixa et6ria

608

480
472
165
417
419

390
518
268
154
59

4
2
L)

N(mero sobrevivente como
uma fragSo dos

rec6m-nascidos (/,)

1,000

0,801

0,789
0,776
0,764
0,754
O,6BB

0,640
0,571
0,459
0,25'2
0,096
0,006
0,005

0,000

5, Washington D.C
Fonte: Baseado nos dados de o. Murie, The Wo lves oJ Mt. McKinlq, U. S. Department of the Interior, National Park Service, Fauna Series No

citado por E. S. Deer,y, Jr., Quartely Rwiew of Biology 22:2s5114 (1947)'

ambientais pcrmanecessem constantes. Num muuclo varian-

te, r,,, n6o pocle projetar o crescimento populacional de lon51o

prazo com precisio.
Cacla t6[rua-cle-vida determinada sob um coniunto particr-r-

Iar de conclig6cs ambientais tem uma taxa intrir.rseca tnica cle

crr:scimento. Para cncontrar o valor exato de r,,,, cleve-se resol-

ver Llma equagSo cclmplicada. Contr-rdo, r,,, pocle ser aproxitna-

do por r,, (o a inclicaudo uma estimativa aproximacla), que 6

obtida por uma f6rmula simples baseacla cm valores da t6br'ra-

cle-vicla. Antes que possamos calcular r,,, contudo, teremos que

adicionar umas poucas coisas A nossa tiibua-de-vida hipot6tica

no Quadro 14.1. Uma destas 6 uma coluna com o produto de I,

e b,, que represctnta o utimero esperado de descendentcs que

um indivicluo rec6m-nasciclo procluzir6 na idade x (Quadro 14 6)'

Depois de'vemos adicionar uma outra coluna, que (: o prodr'rtci

de x, I. c b., o nirmero esperado de nascimentos multiplicado

pela iciade, que ser6 usado para estimar a idade m6dia na qual

uma f€mea ci6 d luz sua ninhada. Finalmcnte, adicionamos os

nfmeros nas colunas I.b. e xl.lr. para obter os totais das colunas'

Alt.rDA ,

t{A
Rrnr

:.

lfquida Go) de individuos na populagso Pode-se pensar

.o^rru o ntimero total esperado de filhotes de um indir''ic

longo do curso de sua vida. Assim, na t5bua-de-vida do Q;=

t4.i, os indivicluos rec6m-nascidos produzem 2,i filhotc>

de uma populaqio.

A soma dos termos l,b.tem um llomcr c1're 6 ta-xa

m6clia durante o curso de sua vicla lsto 6 maior do que a

A iclacle mddia na qual um irdividuo clii d luz seus

(D 6 agora calculada como

Vd para Living Graphsem http://www.w
ricklefs. Use os tutoriais interativos de

para compreender melhor como elas podem ser t

para estimar a taxa de crescimento e a estrutulr

Zxl "b "T-A ' - z,t-q

substituigdo de 1 filhote por indivfduo, e assim a populaqa'- :
crescer ripidamente enquanto a tiibua-de-vida- n6o mud;

cle14.6Quadro

l* xl,b,

0,0

0,5

2,4

7,2

4,1

\
0
1

3

2

0 0,5

1 0,8

2 0,5

5 0,0

1,0

0,s

0,4

0,2

Taxa liquida de reprodr-rgdo (Ru)

N(rmr:ro esperaclo cle nascimentos pesados por idade

Nota: As somas da coluna l*b* (taxa liquida de reproduqao) e a coluna xl,b, sao usadas para estimar r" de acordo com a equaqdo dada no texto' N::': t*l

Iamos ru como 0,58; isto 6 equivalente a )r = 1,46, pr6ximo ao valor obs.iiado de cerca de 1,49 ap6s i populaqSo ter atingido uma distribuigdo etSria e-stit

Quadro 14.5 "I;ibua-ele-vida para o carneire-rr!$nt6s-Nlatrl r*r'tstru{cla a partir qla iq{ade da rx*r{e cle &$8

i Jrilciro! nU P.lrquc \.lciurtal dt Iltn;li

7

l,b,

0,0

0,5

7,2

0,4

2,1



r-qlrmas vezes denominado de terrrpo de geragio. Na
populaqSo hipot6tica, T e 4,1/2,1, ou aproximadamente
idades de tempo.

est.rmos preparados para estimar a taxa de crescimen-
ncial da populagio, clc acclrclo com tr cqutrg6cr

log"Ro

"T
caso, podemos calcularro como log" A,l)/2,0, ou 0,58. Isto
ivalente a \ : so;e : 1,46, que estii pr6ximo do valor

c'le ccrca dc l,49 apris a populagAo atingir a clistri-
et6ria est6vel (veja Quadro 14.5).

pode ver que a taxa intrirrscca de crcscimento cle uma
io depende tanto cla taxa reproclutiva lfquida (R,,)

do tempo de geragSo (cstimado por T). Claramente, uma
cresce quando I{,, passa de 1, quc 6 o r-rivcl dr subs-

de reprodugSo para uma populaqAo. A taxa de cresci-
populacional, se pr,rsitiva ou nergativa, aumenta confor-
jovens nascem de suas mdes ern idades cada vez mdis
isto 6, conforme T, o tcmpo de gerag6o, decresce.

ria das populag6es tem um grande
de crescimento biol6gico

apreciar melhor a capacidade de uma populaqSo para
segr,rindo o riipido aumcnto de organismos repro-

numa nova regiAo corn um ambientc adcquado. Em
I machos c 6 fdmeas de fais6es-de-pcscoqo-anelado fo-

.-'rerados na Protection Island. Eles cresceram atd 1.525

em cinco anos. Esse aumcnto dc 166 vezes representa
taxa de crescimento anual de lT\o/o (r : 7,02, )\ : 2,7$.

palawas, a populagSo quase triplicou, em m6dia, a
.no. Quando carneiros dom6sticos foram introduzidos na
':nia, uma grancle ilha ao largo da costa da Austrtilia, a

do cresceu dc mernos de 200.000 em 1820 para mais dc
em 1850 (vc;a Fig. 15.5). Este aumcnto cle dez vezes

anos 6 equivalcnte a uma taxa anual de crescimento de
= 0,077,I : l,0B).
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Mesmo uma improviivel criatura como o elefante-marinho,
cuja populaqSo ao longo da costa oeste da Am6rica do Norte
tinha sido quase toda eliminada pela caqa durante o sdculo
dezenove, cresceu de 20 individuos em 1890 para 50.000 em
7970 (r : 0,097, I : 1,096). Se voc6 n6o est6 impressionado,
considere que um outro s6culo de crescimento irrestrito en-
contrar62T milh6es de elefantes-marinhos se amontoando com
surfistas e banhistas nas praias do sul da Calif6rnia (l Fig.
14.12).Antes do fim do pr6ximo s6culo, as costas do hemisf6-
rio ocidental estariam alojando um trilhdo destas bestas.

Contudo, as populaq6es de elefante-marinho ndo det€m
quaisquer recordes para um crescimento potencial - muito pelo
contriirio. As tiibuas-de-vida de populag6es mantidas sob con-
diq6es 6timas em laborat6rios apresentaram taxas de cresci-
mento anual potenciais (\) t6o grandes quanto 24 para o "rato-
silvestre" (fieldvole, Microtus), um pequeno mamifero semelhante
ao rato, 10 bilhdes (1010) para os besouros-da-farinha, e 1030

para a pulga-de-6gua Daphnia.
Uma outra forma de expressar a taxa de crescimento 6 o

tempo de dobramento (tr) da populagdo. O tempo de do-
bramento pode ser calculado pela expressSo

t. : rog"z

' log"l"

O valor de log.2 6 0,69. Por isso, para o rato-silvestre (L :
24, tr: 0,69/1o9.24, que 6 0,22 anos, ou 79 dias. Os tempos de
dobramento da populaq6o sdo de 246 dias para o faisdo-de-
pescoqo-anelado, 1l dias para o besouro-da-farinha, e somente
5,6 dias para a pulga-de-6gua. As taxas de crescimento poten-
ciais de populaq6es de bact6rias e vfrus sob condigOes ideais
s6o quase inimaginiiveis.

As condigdes ideais inflnenciarr as taxas
intrfnsecas tle crescirnento
A taxa intrinseca de crescimento de uma populaqSo depende
de como os individuos se desempenham naquele ambiente
da populagSo. Este desempenho estii refletido na t6bua-de-

I Fig" 14'.12 As populaq6es t6m potencial para
aumentar rapidamente. O elefante-marinho do norte,
que esteve pr6ximo de ser eliminado no s6culo XIX,

recuperou-se de uma quase extinqio. Estas f6meas e

machos jovens se uniram numa praia por vdrias
semanas enquanto estio fazendo a muda. Fotografia de

Frangois Cohier/Photo Researchers.



262 CRESC|MENTO E REGULAqAo popuLACIONAL
&

vida como a probabilidade de sobrevivdncia e a taxa de
fecundidade, e portanto a ttibua-de-vida (e por isso tr taxa
intrfnseca de crescimento) responde t\s variaq6es nas condi-
96es do aml:iente. Estas condig6es variam espacial e tempo-
ralmente, criando diferengas na dinAmica populacional de
lugar para lugar e levando a mudanqas na dindmica popula-
cional ao longo do tempo.

Estes efeitos das condig6es ambier-rtais podem ser vistos em
estudos experimentais nos quais grupos de individuos da
mesma populaqdo est6o sujeitos a condig6es dlferentes. Esse

m6todo elimina qualquer efeito de gen6tipos e mostra somcnte
a norma de reagSo de uma populaqdo especifica. Em um des-
tes estudos, a tempcratura e a umidade influenciaram as taxas
intrfnsecas de crescimernto de duas esp6cies de besouros-cle-
grf,os diferentemente (l lig. X"i"1 1). Nem Rhizopefiha doninica,
nern kilandra oryzae se desempenharam bem em baixas tem-
peraturas e umidades. Mais airrda, as condig6es 6timas para o
crescimento diferiram entre as duas esp6cies: as populaq6es de
Rhizopefiha cresceram mais rapidamente em temperaturas Llm

pouco mais quentes. Das duas, Rlizopertha tem uma clistribui-
96o mais tropical na Natureza.

Andlise de fator-chave. Este m6todo tem sido usado

U para identificar os fatores mais responsdveis por mu-
R[{)r ' danEas populacionais, como mostrado no estudo do

" verme-de-cabega-preta.

t r,r . rrrlrrrr-,', , "1,,.*,,."i,-',.",1...1 r{r\qr,r!rritr)\t(, 1r\ arl}1rtri\rr!rr

fx, trliae * r* { ir:xr'tr } c" {. * xr { rx $;.x *;x m *.,;*a &ux 6'*e* r' $ 
"t 

(c-: r'i's
{"x{!:i*3&{:{ {}s

Populaq6es experimentais de laboratririo sdo geralmente
mantidas sob condiq6es controiadas, normalmente com alimentcr
abundante. N6o 6 surpreendente que sob tais circunst6ncias trma
populagdo possa aumentar sob um arnplo intervaki de colrdi-
g6es flsicas, como ilustrado pelos besouros-da-farinha na Fig.

14.15. Um crescimcnto exponenciai contfi.ttto leva, com,
po, a nirmeros inconccbiveis. Nlesmo a espdcie mais
te rcproclutora cobriria a Tcrra num cu(o periodo de

o scu crescimento populacional ndo fbsse contido. Ntl
a maioria das populagt-rcs qr-re observamos na Natureza
nc:cc em nfveis relativ,amente erstirveis.

Aproximadamente dois s6culos atriis, Ihomas Malthu'
preernder-r que este fato "implica uma forte e constante i
cag6o do funcionamento na populagao da dificuldade d.
sist0ncia. "No ,'hr Essav on tlrc Pinciple of l'opulation ("Um

sobre o Princfpio da Populagao',179$, ele escrevcu:

,ltrav{s dos rdnos vegetais t tninuis, a Naturcza tem espa

senrnles da vitkr com a ntdo nruis proJi$a ( gtnerosa. Ela ter:'.

comparatramente mesquinha com o espago e a nutigdo
pma cni los. Os gennes tln existittcin contidos neste ponto da -
comalimento e espago sufiaentes para se expandirem,

nilhdes dt munrlos no curso tlc uns portcos milhores de anos

necessitlade, que inrpera sobrt totlas as leis prevalccentes na

Naturaa, os restnnge funtro de limites prescritos. A raga das

e a raEd dos animais encolhem sob esta grandeleiresfrtra.

Darrvin ecoou csta visdo em,l Orignr tlas Espicies:

ConJonne sdo produzidos ntais indiv{duos do que rts qut potlr.
possivelnrcnte sobrui't'u, rleve haver en lodos os casos unru lu; .

existincia, ou dr tnn iuliv[duo ctnilra o outro dtt illr-$Illrt ssJrcr]:

corrr os indivitluos de espkies distiias, ou com as coruligdes fG.-

rla virla. E t rloutmr tle llalthus aplimdr com Jorla retlobra.i..

todos os reinos aninuil e veqetal; pois ntste utso trdo pttde hu t-
trutnento nfiit'icial tk alinrcnto e nenltmru rtslriqao ltntlente ,;.

usamento. Embora algumas esptaes possam estu agora

nuris ott menos rapitlarnente em nirneros, todas ndo podem -fc:
isso, porque o nrundo ndo as contena.
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I Fig. 1;{.13 As condig6es ambientais influenciam as taxas intrinsecas de crescimento. As taxas de crescimento geom6trico dos besouros-de-gr-
Calandra oryzae e Rhizopertha dominica, que vivem no trigo, variaram com a temperatura e a umidade. As ta\as de crescimento estio indicac..
pelas Iinhas de contorno que descrevem as condiq6es com valores id6nticos de tr. Segundo L. C. Birch, Ecology 34:698 71 1 {1 953).

^ )n
9 1,8

t"o
L

i t,4

a 12
6F lo



rulaqdes em crescer. Num certo sentido, um potencial de cresci-
nento populacional e a constdncia relativa de seus nfmeros r.rdo

roderiam ser logicamente reconciliados de outra fonna.
O potencial de crescimento das populag6es 6 demonstrado

:ela populaq5o de coelhos na Austriilia. Em 1859, 12 casais
'rram liberados numsitio em Victoria para proporcionar es-
:DIte para cagadores. Em 6 anos, a populaqdo cresceu t6o ra-
:lclamente que 20.000 coelhos foram mortos nllma r.linica ca-
-ada. Mesmo usando estimativas conservadoras, a populaqdo
reve ter aumentado por Llm fator de pelo menos 10.000 em 6
:r1os, uma taxa de crescimento exponencial (r) de cerca de 1,5

:rlr ano (um tempo de dobramento dc cerca cle 5,5 meses).

- rntudo, a populaqdo atual rrem cresce nem decresce, em
:.edia, de ano para ano. Como pode a r6pida taxa de crcsci-
:*errto inicial ser reconciliada com a eventual estabilizagdo da

rpulaqdo cle coelhosT
Ou a taxa de natalidade diminuiu ou a taxa de mortalida-

-: cresceu, ou ambas mudaram quando a populaqio de coe-
. -.os se tornou numerosa. Quando hii mais coelhos, h6 menos
:,rmentos para cada um. Menos recursos significam qLle me-
- ,s fllhotes poderdo ser nutridos, e aqueles filhotes sobrevi-
:m menos. Populag6es comprimidas tamb6m ag,ravam a vida

, cral, promovem a eclos6o de doenqas e atraem a atenqSo de
.:tcladores, como veremos num capitulo adiante. Muitos destes
::ores podem agir juntos para desacelerar, e finalmente pa-
'.: o crescimento populacional. Um passo importantc na com-
:eensio de como as populag6es sdo reguladas foi o dcscn-
lr'imento de descriq6es matem6ticas de processos de cresci-

-:nto populacional no infcio do sdculo )LX.

\ er;rr*r{,;1m l*gfx*i*ix
1-..^, 1920, Raymond Pearl e L. J. Reed, no Institr-rto para Pesqui-
. Biokigica da Universidade Jolrns Flopkins, publicaram um

: i go no Procetdirgs oJ the Nationd Acadenv oJ Scinces intitr-rlado
", tlrc Rute of Growth Ltf the Population of the'unitetl Statts sfuce 1790

: - .l lts ltlathenratical Representation" ("Sobre a Taxa de Crescimento
. Populaqio dos Estados Unidos desde 1790 e sua Represen-
. io Matem6tica"). Dados populacionais completos e preci-

. trnham sido coletados mesmo nos teml)os coloniais. De [ato,
.:nomenal crescimento popu[aciontrl das coldnias america-

-.> tinha imprerssionado Malthus acerca dc como os huma-
- s poderiam rapidamente se multiplicar; isso ndo era t6o

te nos paises europeus mais comprimidos do seu tempo.
?earl c Reed quiseram projetar o crescimento futuro da

dos Estados Unidos, que supuseram deveria final-
atingir um limite. Os dados at€ 1910, riltimo censo en-

clisponfvel, tinham revelado um dcclitrio na tuxa cle cres-
to exponencial (l liig. 1,{. l.}). Pearl e Reed raciocinaram

se este declfr-rio seguisse um padr6o re5;trlar que pr-rdesser
descrito matematicamente, seria possivel prever o cllrso

da populaqSo, enquanto o declinio na taxa de cresci-
exponencial pernanecesse constante. Eles tamb6m pen-
que mudanEas na taxa de crescimento exponencial de-
estar relacionadas com o tamanho de uma populaqSo

do que com o tcmpo, porqlle as escalas de tcmpo sao
as. E assim, em lugar do valor constante de r na equa-

Ciferencial para crescimento populacional irrestrito (dN./dl
-Yt, Pearl e Reed sugeriram que r diminuia quando N au-

CRESCIMENTO E RECULACAO POPULACIONAL

r: r^l l-{l
"\ K,l

Nesta expressAo, r,, represellta a taxa clc crescimento
exponerrcial inlrinsrca dc uma populaqdo quando seu tama-
nho 6 muito pequeno (isto 6, pr6ximo de 0), e K - a capaci-
dade de suporte cle um ambierrte - representa o nitmero
clc indivfduos que o ambientc podc sustentar. A equagSo di-
fcrcncial que descreve o crescimento populacionai restrito
a8ora se tornou

dN rru/r- N 
ldt \ K)

Em palavras, esta cquagdo pode ser expressa como

Sergur-rdo esta cquaqeo, chamacla de equaqio logistica, a

taxa exponencial de crescimcnto diminui de acorclo com Llma
funqdo linear do tamanho cia populaqdo. Tal dccrcscimento
combinou razoavr:lmcnte com os claclos de popuiaqdo dos
Estaclos Unidos li iig. I-$.!i).

I i'i6" I 4" , !t As taxas de crescimento populacional tornam-se mais
baixas conforme uma populagio cresce mais. A taxa de crescimento
populacional nos Estados Unidos diminuiu conforme a populagio
cresceu entre 1 790 e 1 91 0. A curva crescente mostra o tamanho da
populaqao. A taxa exponencial de crescimento (r) para cada periodo de
10 anos mostra uma tend6ncia de queda, indicando uma taxa de
decr6scinro no crescimento populacional. Dos dados em R. Pearl e L. j.

Reed, Proc. Nati. Acad. Sci.6)75-2BB 1192Ol.

[,,-^ n" 
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A Iinha traccjada c a extrapolaqAo
da reta (como descrita pcla
equaqio logfstica)

t Fig. 14.15 A equagio logistica pode ser ajustada ao padrio de
crescimento populacional dos Estados Unidos. A taxa de crescimento
populacional durante cada d6cada entre I 790 e 1 91 0 estii plotada
em funqio do tamanho da populaqSo durante aquela d6cada (a

m6dia geom6trica entre os valores do infcio e do fim) usando os

dados apresentados na Fig.1a.14. O melhor ajuste para os dados 6

uma linha reta, que pode ser extrapolada. Esta extrapolagdo sugeriu
que a populaqSo se estabilizaria (r: 0) exatamente abaixo de 200
milh6es de individuos.

,":,1F*.".. ? Vd para Living Graphsem htQ://www.whfreeman.com/
JgHPt | ,iia"*use Jtutorlal interativo para ver como a equagao
rffofd I logistica representa uma populagio que sempre tende em

'-----J diregio a uma capacidade de suporte de equilibrio.

Enquanto o tamanho populacional lrl ndo excede a capacida-
de de suporte K - isto ( enquanto N/K for menor do que 1 -,
uma populaEso continua a crescer, embora a uma taxa mais len-

I

Taxa per capita
de crescimento

K/2

Tamanho da
populagSo

K/2 K

Tamanho da populaqio (M

Tara total de
crescimento da

populagSo

dN

dt

K/2

I Fig. 14.16 A curva logistica de crescimento populacional incorpora as influ6ncias de um tamanho populacional crescente e uma taxa de

crescimento per capita decrescente. A taxa global de crescimento populacional (dN/d0 6 o produto da taxa de crescimento exponencial per c.:
(r: tllAJl [dN/dtl) pelo tamanho da populagdo (A4. O valor de rdeclina como uma fungSo Iinear do tamanho populacional (A0, de rn em N: 0 a-=

emN:KAtaxadecrescimentoglobal deumapopulaqSoatingeummdximonopontodeinilexio,quandootamanhodapopulaqio6amel.--
da capacidade de suporte (/9.

X



74.17 O crescimento logistico segue uma curva em forma de S.

6 sim6trica em relagio ao ponto de inilexio (K/2); isto 6, as

-:e aceleraqdo e desaceleragAo do crescimento populacional
a mesma forma.

::rilh6es entre 1960 e 1970, quando ainda estava crescen-
. rqorosamente. Uma safde pirblica e tratamento m6diccr

elevaram as taxas de sobreviv6ncia substancial-
:e, particularmente para beb€s e criangas, entre os anos
rl0 e 1970. Um nivelamento em 200 milhoes. pode agora
:evisto com base numa taxa de natalidacle mr,rito reduzi-

- ,)s anos recentes, mas tudo isso pode facilmente mudar.

O tamanho da populagio 6 regulado
por fatores dependentes da densidade

logfstica descreve o crescimento de populaq6es no
t6rio e em habitats naturais. O fato de ela assim fazer
r que fatores que limitam o crescimento exercem efei-

:rais fortes na mortalidade e na fecundidade confbrme a
5o cresce (veja Fig. 14.16). Isto 6 porque a taxa de cres-
intrinseca de uma populaqio decresce quando o ta-

populacional aumenta. Mas quais s6o esses efeitos, e

eles operam?
.iuitas coisas influenciam taxas de crescimento popula-

mas somente fatores dependentes da densida-
cujos efeitos aumentam com a aglomeraqdo, podem

r uma populaqSo sob controle. De importAncia pri-
I entre esses fatores sdo os suprimentos de alimen-

: Iugares para viver, que s6o relativamente fixos em
e em nrlmero. Adicionalmente, os efeitos de

parasitas e doengas sdo sentidos mais fortemente
:opulag6es densas do que em populag6es esparsas.

fatores, como temperalura, precipitagio e eventos
,ficos, alteram a taxa de mortalidade e natalidade

te sem conexSo com a quantidade de individuos
populaqdo. Assim, tais fatores independentes de

Esse riltimo dado parece estar incompativel tanto com os fltimos censos
que apontam uma populaqSo americana atual de mais dc 260 mi-

Lluanto com os pr6prios outros dados populncionais fbrnecidos nesla

CRESCIMENTO E RECULAEAO POPULACIONAL

I Fig. 14,18 Projeg6es de populagdo podem se mostrar incorretas se os

valores da tiibua-de-vida mudarem. Uma curva logistica ajustada para

os dados da populaqSo dos Estados Unidos entre 1790 e 1910
predizem um nivelamento abaixo de 200 milh6es. Censos

subseqlientes, entretanto, t6m mostrado nimeros acima da curva
projetada de popu Iag5o.

densidade podem influenciar a taxa de crescimento de uma
populaqdo, mas ndo regulam seu tamanho.

A depend6ncia de densidade em animais
Numerosos estudos experimentais revelaram diversos meca-
nismos dependentes de densidade. Por exemplo, quando um
rinico casal de moscas-de-lluta foi confinado numa garrafa com
um suprimento fixo de alimento, seus descendentes aumen-
taram em nfmero rapidamente no infcio, mas logo atingiram
o limite. Quando nfmeros diferentes de casais de moscas fo-
ram introduzidas em outras garrafas de culturas iddnticas, o
nfmero dos descendentes gerados por casal variou inversa-
mente com a densidade das moscas na garrafa (l Fig. 14.19).
Este efeito resulta da competigSo entre as larvas por alimento,
que causa alta mortalidade em culturas densas. A duraESo de
vida adulta tamb6m declina, mas somente em densidades bem
acima dos niveis nos quais a sobreviv6ncia das larvas cai
abruptamente. E freqriente o caso de as classes mais jovens
sollerem os efeitos adversos de fatores dependentes da densi-
dade mais do que os adultos.

A dependGncia de densidade em calturas de laborat6-
rios de pulgas-de-dgua Como a densidade influencia
as varidveis da tdbua-de-vida para determinar a taxa
de crescimento populacional?

A maioria dos estudos de depend€ncia de densidade se

focalizou em populaE6es de laborat6rio, nas quais os fato-
res que afetam o crescimento populacional podem ser ex-
perimentalmente controlados. A simplicidade desses siste-
mas deixa algumas drividas acerca da relevAncia das des-
cobertas de laborat6rio para populag6es em ambientes na-
turais mais complexos, onde as condig6es fisicas mudam
continuamente e o experimentador n6o controla o supri-seg5o.

I
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Dos censos feitos
depois de 1910
(pontos
wemelhos) est6

claro que as

circunstAncias
mudaram para
permitir uma taxa de
crescimento vigorosa.

Pensou-se que os censos (pontos azuis)
realizados entre 1 790 e 1910 revelavam um
declinio na taxa de crescimento
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Densidade populacional

1Fi1,14.19 Fatores dependentes da densidade podem regular o

crescimento populacional. A fecundidade e a duragdo de vida
decrescem conforme a densidade populacional aumenta em populaq6es
de laborat6rio da mosca-de-fruta Drosophila melanogaster. Segundo R.

Pearl, Q. Rev. Biol.2:532-548 (1927).

mento de alimento ou a predaqSo. Por exemplo, o clima de
inverno e outros fatores fizeram a populaqSo de pardais
canoros (Melospiza melodid na Ilha Mandarte - um pedago
de terra de 6 hectares ao largo da costa da Cohimbia Brit6-
nica - variar fortemente. Esta populagSo flutuou entre 4 e
72 fdmeas reprodutoras e entre 9 e 100 machos reprodutores
durante os riltimos anos. Num certo sentido, essa popula-
g5o proporciona um experimento natural dos efeitos da
variagdo ambientalmente induzida no tamanho da popu-
laqio. Mas a resposta da populagSo a essa variaESo mostra
claramente que fatores dependentes da densidade poderi-
am potencialmente regular o tamanho das populag6es. Du-
rante anos de alta densidade, o comportamento territorial
restringe o nrimero de machos reprodutores; decr6scimos no
suprimento de alimento reduzem o nfmero m6dio de filho-
tes criados por cada f€mea e a sobreviv€ncia de jovens no
outono e no inverno 6 reduzida 0 Fig. 1a.20D.

Natureza tanto quanto no laborat6rio * isto 6, alterar a densida-
de de individuos na populagio enquanto mantendo todo o resto
constante. Tal experimento 6 dificil de executar em larga escala.

Mas populaq6es de animais de caqa sio iis vezes aumentadas ou

diminu(das por priiticas de manejo, e os ec6logos t0m tirado van"

tagem desta situagio para estudar processos populacionais. LJrna

pesquisa de "cervo-de-cauda-branca" (Odocoileus virginianus\,
caqado no estado de Nova lorque nos anos de 1940, proporciona
um exemplo deste m6todo,

20 40 60 80
Nrimero de machos territoriais

(b)

20 40 60 80

Nfmero de fGmeas reprodutoras

(c)

4A 80 120 160

Nrimero de adultos no outono

("flutuadores") (a) e o aumento no nimero de

filhotes atrav6s do outono e do inverno (c). Segundo P. tuce

em C. M. Perrins, J. D. Lebreton, e C. J. M. llirons (eds.), Slro'

Relevance to ConseNation and Management, Oxford Univers$ E.
(1 99i ), pp. 148-167.

Os cervos dependem de alimento de alta
produgio e sobreviv6ncia. Os cervos comem
grandes quantidades de novas folhas com

100
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TCoLOGOS NO CAMPO ----." I Fig. 14.20 Fatores dependentes da densidade podem

tamanho de populag6es naturais. As respostas de pardais

A dtpend|naa fu densidade nas populnqdes dos

" c erv o s - de- e au da-br anca"

Embora a variaqio natural no tamanho popula-
cional proporcione um m6todo para visualizar
a depend6ncia de densidade, idealmente gosta-

r(amos de cond;rzir o mesmo experimento na

Mandarte is flutuaq5es populacionais causadas por variac.
mostram que os fatores dependentes da densidade estio
nestas circunstincias. Com uma crescente aglomeraqio -.
a proporgio de machos impediu adicionais aquisiq6es de

produzidos por f6mea (b), assim como quedas na

J. Anim. Ecol. 57:119-136(1988), el. N. M. Smith, P. Arcesee\'.'

E
Or

e

nutricional para cre$csrem rapidamente e se
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I Fig. 14.22 ParAmetros reprodutivos podem ser dependentes da
densidade. Medidas de fecundidade do cervo-de-cauda-branca na drea
da Montanha DeBar nas Montanhas Adirondak, estado de Nova lorque,
aumentaram ap6s a caqa e reduziram a populaqio. Segundo E. L. Chaetum
e C. W. Severinghaus, Trans. N. Am. Wildl. Conf. 15:17O-189 (1950).
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Dependdncia de densidade positiva" Em algumas cir-
cunstincias, as taxas de crescimento populacional
aumentam com a densidade crescente.

A depend6ncia de densidade ern plantas
As plantas experimentam uma mortalidade crescente e uma
fecundidade reduzida em altas densidades, assim como os
animais. Uma resposta comum de plantas d intensa competi-
q6o por recursos 6 um crescimento retardado, que tem conse-
qri€ncias para a fecundidade e, em menor extensdo, para a
sobrevivdncia. Os tamanhos de plantas de linho (Linum), cul.
tivadas e desenvolvidas at6 a maturidade em densidades di-
ferentes, revelam esta flexibilidade (t Fig. 14.Zg. euando as
sementes foram semeadas esparsamente numa densidade de
60 por metro quadrado, o peso seco modal dos individuos fi-
cou entre 0,5 e I g, e muitas plantas atingiram pesos acima de
1,5 g no fim do experimento. Quando sementes foram semeadas
em densidades de 1.440 e 5.600 por metro quadrado, a maio-
ria dos indivfduos pesou menos do que 0,5 g e poucos fica-
ram grandes. A variaqSo no tamanho m6dio da planta para os
tr6s tratamentos 6 um padrSo de reagdo em relagdo d disponi-
bilidade de recursos. A variagSo no tamanho dos individuos
dentro de cada plantagdo resultou de fatores de sofie nos es-
tiigios iniciais de crescimento; particularmente da data da
germinaESo e da qualidade do lugar no qual uma plAntula
cresce. A germinaqSo prematura num ponto favoriivel dii a uma
planta uma vantagem de crescimento inicial sobre as outras,
que aumenta conforme as plantas maiores crescem e ocupam
o espaqo de seus vizinhos menores.

A flexibilidade do crescimento vegetal ndo impede a mor-
talidade em situaq6es de superpopulagSo. Quando sementes
de horseweed, (Eigeron canadensis) foram plantadas numa den-

Wffi.
ffi1

1,0

Melhor - 
- ll"Jt:'""o:" ----> 

Pior

: : 1*.71 Priiticas de manejo de animais de caga proporcionam
;, rerimentos naturais em dindmica populacional. parAmetros

'rdutivos do cervo-de-cauda-branca (Odoco i l eu s v i rgi n i a n u s)
, .clos em 1939*1949 refletem a qualidade da fazenda em crnco
.. res do estado de Nova lorque. Segundo E. L. Chaetum e C. W.

:'rnghaus, frans. N. Am. Wildl. Conf. 1S:i7O-189 fi950).

Fesso. Estudos dos cervos-de-cauda-branca por bi6logos de caga

frestado de Nova lorque mostraram que a proporqio de fGmeas

ldvidas e o nrimero m6dio de embri6es por f6mea grdvida esta-

Fm diretamente relacionados com as condig6es da fazenda (l Fig.

V21'). O ndmero de corpos lfiteos em cada oviirio indica o nfi-

Fo de 6vulos fecundados, e portanto, o potenciat reprodutivo

ft uma f6mea. Quando o n0mero de corpos tfiteos excede o nf-
frro de embrides, a diferenga reflete a morte e reabsorgio de
hbri6es, o que freqiientemente resulta de uma nutrigio pobre
p fGmeas griividas numa fazenda de haixa qualidade. trti iirea
prtral de Adirondack, onde o Habitat para cervos era mais po-

[=, at6 mesmo a ovulagio foi grandemente reduzida.

I A caga seletiva com o intuito de diminuir a densidade de po-

fdag6es pode freqiientemente reverter uma deterioragio de
ha fazenda com sobrepastagem. Quando a Montanha DeBar,

!a rirea de fazenda muito pobre, foi reaberta i caga, a popu-
leio de cervos-de-cauda-branca decresceu, a qualidade da fa-
Lnda se recuperou e a produgio aumentou diamaticamente
;cir.14,22).

50
Corpos Embri6es

}.iteos por por ltmea
ovirio

2,0

:l!

: i l\

tp

mil0

Um aumento nos corpos hiteos indica um aumento
no ntimero de embri6es. A diferenga entre os dois
reflete a morte e a reabsorgSo de embri6es, o que 6
conseqiiCncia de uma nutriq6o pobre numa iirea de
baixa qualidade.
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I Fig. 14.23 As plantas podem responder i competigio por recursos atrav6s de seu lento crescimento' os tamanhos m6dios de individuos da pla-

dolinhoforam-menoreiquandoassementesforamsemeadasemdensidadesmaisaltas.segundoJ.L.Harper, i.Ecol \\:247-270(1967)'

sidade de 100.000 por metro quadrado (o equivalente a cerca

de 10 sementes na 6rea do seu dedo polegar), as plantas jo-
vens competiram vigorosamente. Conforme as plantulas cres-

ciam, muitas morriam, diminuindo a densidade populacio-
nal para as sobreviventes (l Fig. 14.24). Ao mesmo tempo,

contudo, as taxas de crescimento das plantas sobreviver:'
excederam a taxa de crescimento da populaqao, e o pesc : '-
tal da plantaqio cresceu. Ao longo de toda a estaqeo de c:t'-
cimento, um aumento de mil vezes no peso m6dio de c'-'
planta mais do que contrabalanqou o decr6scimo de t':-
vezes na densidade populacional.

Quando o logaritmo do peso mddio da planta 6 plotadc ':-
funqdo do logaritmo da densidade, os pontos registrados ---
rante a estagSo de crescimento caem sobre uma reta com *:: '
inclinaqdo de cerca de -3/2(l Fig' 1'1.25). Os ectilogos de p '--
tas chamam esta relagdo entre o peso m6dio da planta ' '
densidade de curva de auto-afinarnento. Tal e a re$Li-:--
dade desta relaq6o que muitos t6m se referido a ela con- '
lei da pot6ncia de -3/2.

Fatores dependentes de densidade tendem a colocar . *

pulag6es sob controle e manter seus tamanhos pr6ximc ' -'
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|Fig.14.24 As populag6es de plantas aumentam em biomassa mesmo

quando o n(mero de individuos diminui. (a) Mudanqas progressivas no

peso das ptantas e na densidade populacional numa plantaEdo

experimental de horseweed (Erigeron canadensis) semeadas numa

densidade de 100.000 sementes/m2' (b) Relagdo entre a densidade e o

peso das plantas conforme o progresso sazonal. Segundo J' L' Harper,./.

Eco l. 55 :247 -27 O (1 967 \.
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Itig. 14.25 As populag6es de plantas em altas densidades sofrem a-:::-

afinamento, Mudanqas na densidade das plantas e o peso m6dio c"
plantas em fungio do tempo ilustram a Iei de pot6ncia de'3/2' a'
dados mostrados sdo para plantagSes de Amaranthus retroflexus e

Chenopodium a/bum. Segundo J. L. Harper, Population Biology of Plaa-

Academic Press, New York(1977).



rpacidade de suporte estabelecida pela disponibilidade de
-:cursos e condiqoes do ambiente. Variagoes nestas condi-
, res de recursos continuamente estabelecem novos valores
-: equilibrio em direg6o aos quais as populagdes crescem ou
::ciinam. Al6m disso, mudanqas independentes da densida-
:: no ambiente trazidas por eventos como um congelamen-' repentino, uma tempestade violenta ou uma mudanqa
rma corrente oceAnica freqr,ientemente reduzem as popu-

..qdes muito abaixo de suas capacidades de suporte e inici-

.m periodos de r6pido crescimento populacional. Assim,
-:rbora os fatores dependentes de densidade regulem todas
.s populaq6es, as variaq6es no ambiente tamb6m causam
-utuag6es nas populag6es em torno de seus tamanhos de
.luilibrio. Exploraremos a variaqSo populacional com mais
-:talhes no pr6ximo capitulo.

'W [*esun:u

1. O crescimento populacional pode ser descrito pela taxa
:\ponencial de crescimento (r) na expressSo N(f) = N(0)e,. O
:tscimento exponencial se aplica dquelas populag6es que
:ascem continuamente.

2. O fator pelo qual uma populaqdo aumenta numa unida-
-: de tempo (e') 6 tamb6m a taxa de crescimento geom6trico
. populaqdo (I). I e e,s6o intercambiiiveis em equagoes po-
:lacionais. As populaqOes com estag6es de reprodr,rgdo dis-
r:tas aumentam geometricamente por incrementos peri6di-

s de acordo com a relaqdo N(t + l) : N(fh.
5. Uma ta-ra de crescimento exponencial 6 a diferenga en--:: as taxas de natalidade (b) e de mortalidade (d, mediadas: :lre os individuos (isto 6, taxas per capita) numa populaq5o-:b-d).
-1. A taxa instantAnea de crescimento de uma populagdo

::scendo exponencialmente 6 dN/dt : rN, que diz que a ta_xa

-: crescimento de uma populaqdo depende tanto de seu ta-
--anho quanto de suas taxas de natalidade e mortalidade
-:r capita.

5. Quando as taxas de natalidade e de mortalidade variam
-: acordo com a idade dos indivfduos, deve-se conhecer a
roporqdo de indivfduos em cada classe et6ria para calcular o
:escimento populacional futuro.

6. A t6bua-de-vida de uma populagdo apresenta as
'.cundidades 0,) e as probabilidades de sobreviv€ncia (s,) de
-.divfduos por faixa ettiria k). Estas sdo as principais variiiveis
- rs modelos de dinAmica populacional.

7. Os destinos dos individuos nascidos ao mesmo tempo e
,:quidos atrav6s de suas vidas podem ser usados para produ-
- i uma t6bua-de-vida de coorte. A sobrevivdncia de indivi-
,-ros de idade conhecida durantearm r.inico periodo, a estru-
-rra et6ria de uma populaqSo num periodo especffico ou a

- stribuig6o de mortes podem ser usadas para produzir uma
-.bua-de-vida estiitica.

8. Uma populaqSo na qual os valores da tiibua-de-vida n5o
. lriam assume uma distribuiqdo etiiria estiivel, na qual as quan-
: lades em cada classe etiiria, assim como na populaq6o como
.rr todo, aumentam na mesma taxa geom6trica ou exponencial,
-rnhecida como a taxa intrinseca de crescimento (r,,,).

CRESC\MLNTO E REGULAqAO POPULNC\ONAL

9. Os valores da t6bua-de-vida de uma populaqSo variam com
as condig6es do ambiente e com a densidade da populaqSo.

1O. A incongrudncia entre o potencial de todas as popula-
e6es para o riipido crescimento e a relativa constAncia das
populaE6es observadas sobre longos periodos levaram nafu-
ralmente d id6ia de que o crescimento populacional pode ser
retardado se as t.xas de sobrevivdncia e natalidade decresce-
rem conforme as populaq6es crescem. Os suprimentos min-
guantes de alimento e presseo crescente de predadores e do-
eneas exercem seus efeitos sobre os processos populacionais
numa maneira dependente da densidade.

11. O crescimento populacional dependente da densidade
6 descrito pela equagdo logfstica, que descreve uma curva
sigm6ide.

12. Estudos de laborat6rios de popula@es de animais e de plan-
tas sob cofldi@es controladas mostraram como fatores dependentes
da densidade seo expressos em processos populacionais. Esfudos
semelhantes de plantas e animais em habitats naturais tdm tam-
b6m revelado efeitos dependentes da densidade.

PRATICANDO ECOTOGIA 

-TESTE SEU CONHECIMENTO

Depend4ncia de Densid,ade Negativa

Uma densidade populacional crescente fre-
qiientemente tem um efeito negativo nas ta-
xas de natalidade e sobreviv€ncia, e portan-
to este tipo de resposta populacional 6 deno-

minado de dependBncia de densidade negativa. Os fatores que
causarn tal elepend€ncia constituem parte de urn sistema de
retroalimentagdo negativa no crescimento populacional. lsto
6, quando as populaE6es s{a altas * acima da capacidade do
ambiente enr sustentii-las - os processos podem entrar ern aqio
para reverter a crescimento papulacional e restaurar a popu-
lagio ao nivel de equilibrio com os racursos e as condigdes
do ambiente.

Contudo, hii situag6es, especialmente em densidades baixas de
populag{o, quando a taxa de crescimento pcpulacional realmen*
te aumenta corn o aumento da densidade populacional. Confor-
me a populagSo cresce, sua taxa de crescimento intrinseco {r)
cresce, em vez de decrescer, como deveria, se otredecesse i equa-
gio logistica. Por causa da correlagia positiva entre taxa de cres-
cimento e densidade, isto 6 denominado depend0ncia de densi-
dade positiva ou inversa. Pelo menos tr6s processos podem ser
irnpcdantes para a depend6ncia de densidade positiva. O primei-
ro 6 a assim chamado efeito Allee (em homenagem ao pioneiro
bi6logo de populagf;c W. C. Allee, da Universidade de Chicage),
no qual a capacidade de individuos em encontrar c6niuges € in-
tensificada conforme a densidade populacional aumenta. O se-
gundo 6 o fato de que um tamanho de populagio crescente pode
resultar em maior diversidade gendtica e diminuir a incid6ncia de
mutag6es delet6rlas surgindo do endocruzamento. O terceiro esti{
relacionado com a capacidade das populagdes em manejar po*
pulagdes de suas presas.

Muitas espdcies de plantas evitam o endocruzamento atravtis
de instrug6es gendticas que bloqueiam a fertilizagio quando o
grio de p6len com urn certo alelo auto-incompativel aterra numa
flor que pcrta o m€smo alelo. Desta rnaneira, a autofertilizagio

-
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I Fig. 14.26 Relaqio entre reprodugSo e tamanho populacional em Primula vers. A massa das sementes 6 a m6dia individual da massa de seme--.,

Segundo M. K6ry et al., J. Ecol.88:17-3O (2000).

e o endocruzamentq entre parentes pr6ximos 6 irnpedida. Quais
s6o as implicaqdes potenciais deste sistema para pequena$ po-
pulaq6es de plantas ameagadas? Marc K6ry e colegas da Univer-
sidade de Zurich tentaram responder esta questio estudando
Frimula veris e Gentiana lutea. fstas s5o duas esp6cies de plan-
tas pequenas que vivern em grarnineas pobres em nutrientes na

Europa e cujos nimeros estio declinando. K6ry e colegas intro-
duziram um experimento para testar os efeitos de urn tamanho
pequeno de populaglo no ajustamento dos descendentes. Para

testar a ca;racidade das populagdes de plantas de diferentes ta-
manhos em lidar corn a het€rogeneidade ambientalf eles nredi-

rarn o ajustamento em resposta a urxla eom$)etiqio e lratame-:r
de fertilizagio.

TESTE SEU CONHECIMENTO

1. Sob que condiE6es poderia a depend6ncia de densidade p,r-

sitiva servir como uma caracteristica ritil para planta,
ameaqadas?

2. Compare a ! Fig. 14.26 com a I Fig. 14.27, ambas tirada: ar

artigo de K6ry et al. Que fatores os autores mediram para aer
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indicadores de ajustamento? O que vocG nota em relagio
efeito da densidade populacional dos componentes de aius-

para Primula veris em comparag5o com Gentiana lutea?

os nfmeros novamente. Estes resultados indicam de-

de densidade negativa ou positiva? Explique.

4. Visite a piigina da internet do Molecular Popu-
lation Biology Lab no Lund lJniversify na Su6cia
atrav6s de Practicing Ecology on the Web em http:/
/www.whfreeman.com/ricklefs. Leia o artigo

the Lab Bench" intitulado " More Partners Give
Offsprin{'. Por qual mecanismo a populagf,o au-

das f6meas resulta em maior ajustamento dos des-
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