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A flutuagfio dramdtica das
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de mamiferos locais comp6e urm
parte importante do conheci
muitos paises nas altas latitudes do
norte. Os lOmingues, cujos
alternam entre a escassez e

proporq6es de praga, sio a mais
famosa destas populaq6es. As prq{
de l6mingues ocorrem I
aproximadamente a cada 4 anos, I

t5poca em que as densidades populacionais extremamente altas provo{
movimentos macigos de dispersio que lembram migragSes de
Alguns desses movimentos ocasionalmente terminam na beira do mar,
os individuos da frente sendo empurrados na dgua pelos de triis, e isso

origem i id6ia de que os lGmingues cometem suicidio para reduzir a
densidade de suas populag6es. Nio hd evid6ncias para sugerir que esG

comportamento seja suicida ou altruista.
Muitas populagdes {!utuam, variando entre ndrneros altos e baixos mab -

menos periodicamente. A regularidade de alguns ciclos populacionais foi 
'l

prinreiramente trazida ao conhecirnento da comunidade cientifica em 192,1

tharles Elton, o mesmo ec6logo que prop6s pela primeira vez a id6ia das{
alimentares (veia Cap. 6). Esses ciclos eram evidemtes para os naturalistas,

coletadores e outros que mantiverarn registros cuidadosos de espdeies

eeonornicamente irnponkntes por srSculos, lnas provocaranr a cuniosidade

bi6logos sonrente apds ENton ter chamado a atenq6o sohre o assunto.

Elton tambdrn chamou a atengio para a relagfio intima entre as

flutuaqdes das populag6es de predadores e as de suas presas. O melhc
exemplo de uma interagio predador-presa teve seus registros na
de peles nas regiSes boreais do Canadii. A Companhia da Baia de Hudsn
pagou caqadores pelas peles de muitas esp6cies de nramiferos, incluindr
lebre-da-neve e urn de seus mais importantes predadores, o lince. O
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nfmero de peles trazidas pelos caqadores variaram em at6 1.000 vezcl
entre os bons e os maus anos. E dificilacreditar que o prego das pelesr
motivagio dos cagadores tenha provocado esta variagio. Se nio fosse

nada, durante os anos fracos, os pregos mais altos das peles teriam
estimulado um esforEo rnaior de caqada. Retornanemos i dinirnica das

interaqdes predador-presa desse tipo no Cap. 19. Aqui varnos considerr
um exemplo adicional de como o valor econdrmico de un'la esp6cie levc
ao registno da flutuaqio dos clclos de uma populaESo ao longo dos ana

Do fim do sdculo XVtl at6 o fim do XVlll, a realeza dinamarquesa
transportou gerifaltes dos territdrios dinamarqueses na lsldndia para

Copenhagen e os distribuiu como presentes diplomiiticos para as cortes
Europa. lsso era um tempo em que a falcoaria era um passatempo

I entre a realeza europt6ia, e o gerifalte, o rnaior dos falcdes e um dos mi
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ft. tS,t O gerifalte foi um favorito dos falcoeiros por s6culos. Foto de

J&immel/Cornell 

Laboratory of Orn ithology.

fr, uru especialmente valorizado (l Fig. 15.1). As aves

|nm normalmente capturadas por armadilhas em seus

Jhhos, tipicamente posicionados nas bordas de altos

Jrdredos. Os registros mantidos entre I731 e 1793 do

lilnero de gerifaltes exportados pela Dinamarca mostra

$dos de 10 anos de notiivelregutaridade (l Fig. 15.2).

Ap6s 1770, os nirmeros declinaram e as ftutuaEdes nio
eram tio aparentes, especialmente porque a falcoaria
tinha se tornado rnenos popular e a demanda por aves

poderia ser satisfeita rnesmo durante os anos de baixas
populag6es.

Sob a infludncia de fatores dependentes da densidade, as po-
pulaq6es tendem a aumentar ou diminuir em direqSo a valo-
res de equilibrio determinados pelas capacidades de suporte
de seus ambientes. Contudo, tamb6m sabemos que as popu-
lag6es variam ao longo do tempo. Esta variagdo 6 causada por
dois tipos diferentes de fatores. Primeiro, as populag6es res-
pondem irs variaq6es nas condiq6es ambientais, como na tem-
peratura, na umidade, na salinidade, na acidez e em outros
fatores semelhantes. Essas respostas podem ser ou diretas, re-
fletindo os efeitos das condig6es no desempenho de individu-
os, ou indiretas, resultante de efeitos de condiq6es ambientais
no suprimento de alimentos. Segundo, a variaqSo no tamanho
populacional tamb6m pode resultar da dinAmica intrinseca das

respostas populacionais. As dinAmicas de alguns sistemas bi-
ol6gicos s6o inerentemente inst6veis e resultam em oscilag6es
nos Ia manhos populacionais.

Al6m disso, as condiq6es ecol6gicas variam de lugar para
lugar, fazendo a dinAmica de subpopulaqdes individuais di-
ferirem. Norrnalmente, a distAncia isola as subpopulag6es uma
da outra, e elas se comportam independentemente pelo me-
nos em parte. As mudanqas numa populagSo inteira s5o a

soma das mudangas em todas as suas subpopulaq6es, mas,
em virtude de a dinAmica das grandes e pequenas popula-
q6es diferirem, as populaq6es subdivididas possuem proprie-
dades rinicas.

Neste capftulo, discutiremos as causas da variagdo do ta-
manho populacional, exploraremos como esta variagSo afeta
as grandes e pequenas populag6es e examinaremos as conse-
qtidncias da dispersSo entre as subpopulaqdes. A dinAmica das

subpopulaq6es tornou-se cada vez mais relevante conforme
muitas esp6cies declinaram em diregdo d extinqSo e as ativi-
dades humanas modificaram as paisagens pela fragmentagSo
de habitats em parcelas menores e mais isoladas.
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: :, I5.2 O n(mero de gerifaltes exportados da lslindia para a Dinamarca entre 1731 e177O refletiu as mudanqas ciclicas nas populag6es. oe O.
'. elsen e C. P6tursson, Wildlife Biol. 1:65-71 i19951.
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A medida que a popularidade
da falcoaria diminuiu, a demanda
por falc6es p6de ser satisfeita
mesmo nos anos de baixa
populagSo.

As flutuag6es rcgularcs da
populaqAo s5o rcveladas pelos
nirmeros de aves capturadas.
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J
] A flutuagio 6 a regra para as

l populaqdes naturais
A variagio na clensiclaclc clc nma popul,rg:io depenclc dos [ato-
res recentemente mcncionados: tr mag,nitr-rde cla flutuagio do
ambiente c a cstabiliclacle inerente cla populagtio. Algurnas po-
pulagocs tenclem a permaneccr rclativamerrte esttir''eis por lon-
gos pcrfoclos de tempo. Ap6s os carneiros tlom6sticos sc esta-
belcccram na IIha clrr T.rsmAuia, sua populagio v.triott irrcgtr-
larmente entrc 1.250.000 e 2.250.000 - menos clo quc rrm fator
cle 2 - clLrrante quasc rtm s('cltlo 'ir I r,, r': ;r. Saltcmos c'lisso

porqllc os carnc'iros crdrrl, e aincla sdo, muito importantes para
tr economla da l-asnldnia, c seLl n[rnero loi cr-ridadosamenle
registrado. Uma boa partc cla variac,io no nimero estava rela-
cionada cofir rrs variag6es nos Lrtores'ambientais, como as pr6-
ticas de past,rSens, mercados para lA c ccrn)c, c gest,io do pasto.

Em lorte contraste, as populaq6cs dc pcquenos r-rrg,auismos

cle vid.r r ufta poclcm tltrtuar clescrrntrolacltrmente por mtritas or-
clerns cle grunclezas em perioclos curtos. As poplrlag6es rle algas
vercles e diatom5ceas qtre fbrrnam o fitoplAncton potlern explodir
e clesabar em pcrfoclos rlc por-rcos clias or-r seffrclltos ii ,: '] I ]!. I r.

Estas r,ipidas flr.rtr.rag6es se sobrcp6cr.n a variaq6es de periodos
mais Iongos que ocorrem, por exemplo, numa basc sazon.rl.

Os carneiros e as alg.rs clifcrcm crn slrd sensibilidacle d

nruclanga ambiental e nos tempos de resposta cli: sr-ras poplr-
lagoes. Conro os carneiros siio maiores, eles tdrn runa capatr-
clade maior par(r homeostase e rnelhor resistdni-ia aos efeitos
fisiolcigicos da variac,..io ar.nbiental. AI6m disso, corrlo os car-
neiros rrivenr muitos rlrlos, <l popLrl.lq.lo em qr-ralqrrer momcn-
to inclui irrclivfcltros nascidos drrrantc un.r longo pcriodo; e isto
tencle a sudvizar os eleitos cias flutuaqires cle curto prazo 11a

taxa cle n,,rt.'rliclacle. Assim, trs popula96es cle carneiros possrr-
cm Lrlna alta cstabilicladc intrfirset:a. As vidas das c6lulas clas

algas r-rnicelr-rlares clurarn somente alguns dias, port(rnto essas

popn l a gocs cxtrinscc:arncntc i nst6rrci s m ucl a nr ra picla men te e
recebem todo o impacto rle lrm ambicntc capriclroso.

As popul.rg6cs cli: espdcies semelh.rntes qtrc r-ivcm no mes-
mo lug.rr freqiicntcmcnte rcsponclem a fhtores .imlricntais cli-
fererntes. Por exemplo, clcscobrin-st: rltrc a rlcr-rsiclacle tie quatro

I Fig. 15,4 Os tamanhos populacionais de fitopl6ncton flutuam
fortemente ao longo de curtos periodos. A densidade de

em amostras de dgua retirada do Lago Erie durante 1 962 variou ac

do ano. Segundo C. C. Davis, Limnol. Oceanogr.9:275-283 \1964).

csp6cies de mariposas, cujas latwas todas se alimentam clr

cr-rlas de pinl-rciros, fllrtuam mais ou menos i
tc numtr floresta dc pinl'reiros na Alcmanha lfl i irl, :

populag6es variaram de trds a cinco orclens dc grandeza
multiplicagio por mil ou por uma centena de milhares'
perioclos irregulares (le uns poucos iinos. Al6m clisso, os

baixos clas quatro popul.rg6es ndo coincidiram,
embora cad.r esp(rcie se alimentassc clas mesmas iin'orcs
poptr I a c-ircs cr(r m governaclas i n clcpcntlen temente por
diferentes, possivelmente parasitas especializados ou

Algumas populaq6es apresentam ciclos peri6dicos -
6, o pcrfodo cntre picos sucessivos oll cntre vales s

marcantemcntc rcgul.rr. Entre os f'endmcnos populacr
mais fturt.isticos na Naturcza cstSo os ciclos peri6clicos cle

dAncia de certos mamiferos e aves em altas latitudes,
ldmingrres clescritos no inicio cleste capitulo. O
regular de pcqtrcnos mamilbros drtrantc urn perfodo de 7c

no rlorle cla FinlAnclia rcvclou seis picos de abundAncia,
rados por periodos de 4 ou 5 anos {l Fig. 15.6}. Como no
de 10 anos das populaq6es de gerifaltes na IslAndia, esta

rr I l i r Os carneiros dom6sticos na llha da Tasminia mant6m uma populagio relativamente estivel. C)s carneiros foram introduzidos na

Tasminia no inicio de 1800. Apcls crescerem rapidamente at6 a sua capacidacle de suporte em mcnos de 30 anos, seus n[mcros nio variaran.'

do que por um fator c1e 2. Segundo l. Davirlson, frans. R. .Soc. 5. Aust.62:312-316.

1

1820 1840 1850 1880

Ano

1e00 roln

...a populaqlo de carneiros flr-rtr-rou, principalmente devido
As pr6ticas agricolas e aos mcrcaclos para
os clcrir.ados clc carneiros.
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g.15.5 As populaq6es de quatro esp6cies de mariposas no mesmo habitat flutuam independentemente. Estes dados registram os n(meros de

pas ou larvas em hibernagdo, numa floresta de pinheirosmanejada na Alemanha para 60 contagens consecutivas no meio do inverno. Segundo C

Varley, J. Anim. Ecol. lB:117-122 (1949\.
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(Js <:ickrs populacionais s.1o clominaclos pclas rnuclanqas nos nitmeros cla

esJrtlcie mais comlrm, Clethionortrvsntfocnms, mas outras esp6cies lencleram
a atingir os pitos cle abundAncia mais ou menos err sincrottia cotn e]a.

; rrirl i .i r, os ciclos populacionais de pequenos

mamiferos no norte da Finlindia sio sincronizados.
As oscilaq6es nos numeros de pcqucnos nramiieros
capturaclos numa .1rea do norte da Finlindia de '1950

.r I'l-5 s,lr r domirr,rd,r. pe l.tr r,.trirq,,rs n,r esLrer ic

mais comum, Clethrionrntys rufocanus, rnas as outras

esp6cies tendenr a atingir o pico de abund.lncia mais

ou menos em sincronia com ela. Dc R. Ilri:rver, fhe
Science oi Etolcry1,, segurrrJa edigao, Saunclers, New York
(1 9!14), segundo S. L.ahti, J. Tlst, e H. l)orila, Luonnon Tutkifa

80:97 107 t,1()76).
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gr-rlariclacle 6 distintarnentc n6o-rancl6mica, e os miixirnos c mi-
,-,i*,rt up..-tent.rclos pela espfcie mais abundante, o roedor

Clethriononws mJocaruts, sdo trcompanhados cle perto pelas es-

pdciers met'ros comllns. A causa desses ciclos teln-r sirlo rtm dos

mais intercssantcs e pcrsiste ntes problemas na Ecoklgia, como

vcremos abaixo.u
f A variagio temporal afeta a estrutura

I etiiria das populagdes

A variaqdo tcmpor.rl na dinAmica populacional lierqtientemcrlte

cleixa sua marca na clstrlltura ert.iria de umtr populaq:ao - isto

6, nas frcquertcias relativas dos inclivfclurls clc cada ir]adt: Como

vimos nciCap. 14, r.tma mlrclctnga na estrutttra ettiritr pode afe-

t.lr a taxa clc crescimento populacional. Os tamanhos das classes

et6rias tamb(rm proporcionam r-rma hist6ria da variaqao po-

pultrcional clo passaclo. Por cxemplo, a composigdo et6ria de

amostras cla captura clc llcixe branco comerrcial do Lago Erie

parc'r os a rros I 9'15- I 9i I mostra quc clurante 1947 , l91B e 1949

a maioria clos inclividuos captr-rrados pertr:ncian-r ) r'lasst: et6-

ri.'r clc l9'14 i{ }:lx. i i'l}. Os bi6logos cstimaram as iclades dos

perixes pr:los ar-r6is de crcscimcnto clrl surts escilmas. Setrs cla-

ilos mdstram clue 19'14 frti um auo cxcelcnte para a reprodu-
grlo e o recrtttamcnto. Assim, a coorte dc 1944 constitui uma

proporgtio atipicamentc grantle cla populagio ttltal ao longrr

dos v.irios anos scguintets-

A variaqio temporal uo recrutamcuto anual clc inclividuos

numa poptrlaqtio 6 talnb6m eviclcrlte tta cstrutura tlt,iria de ar-
voreclos. As icl.rcles d.rs 6rvores em ambieutcs sazonais podelm

ser estirrraclas pela contagem clos andis cle crcscimt:trto no teci-

clo lenhoso clo trot'tctt - um ancl senclo aclicionado tr cada ano

solr circr-rnstiincias lrormais. A cstrr,rturu etiiria de um aloredo
virgern er tts tirores pcsquisaclas pr6ximo a flcarts Contcnt,

Pennsl4vania, em 1928, mostrctu qucl os irldivicluos cla maioria

das ersp6cies eratr'r recrlltildos csporadicamctlte ao longo clos

aproximaclamente 400 artos de registro ,; i i'i!l. Nluitos

curvalhos e pinheiros-brallcos se cstabelcceram entrc 1620 c I710,

c inclubitcnrelmentc ap6s uma grancle poturbaqio, possivelmen-

te associacla com a s6ria seca c iucenclio no ano de 164'1. O in-
cdnclio podc abrir ttrna florcsta o Lrastantc para permitir o as-

senttrmer-ito cle plAntulas der pinheiro-bralrco, qr-re udo tolcrtrm

a somlrra fcrrte. Por or-rtro laclo, a faia - uma espdcie ctlias plin-
trrlas podcm crcscer sob o c6u de tlmtr florcsta fbchada - apre-

sentou uma distribLriqdo etiiria relativtrmetrtc homogdnca.

" Rastreando a variaqeo ambiental. As populagOes com

''i,li' altas taxas de crescimento potencial mant6m o passo
jili:rt com a variaqio ambiental mais proximamente do que

' aquelas com baixas taxas de crescimento potencial.

Os ciclos populacionais resultam de

retarrdos de tempo na resposta das

populag6es As suas pr6prias densidades

Exccto por fatorcs associaclos com os ciclos di6rio, Iunar (ma-

r6s) c sazonal, as flutuagoes ambientais tendem a ser mais ir-
regulares clo tlue pcri6dicas. Os registros hist6ricos revelam que

os allos cle chuva oll seca abunclante, calor ou frio extremos c:

I Fig. 
-!5,7 A variagio temporal no recrutamento pode ficar ev

estrutura etdria de uma populagio. Amostras do peixe-branco

capturado no Lago Erie entre 1945 e 1951 mostram que a coortedc
peixes nascidos em 1944 dominou a estrutura eteria da populaqio

durante os vdrios anos seguintes. De C. H. Lawler, /. Fish. Res' Bd' Can'

22:1197-1227 (1965\.

dersastres naturais como inc€ndios c ftirac6es ocorrem

larmente, talvez mesmo ao acaso (veja Cap. 4). As

w
i
:

biol6gicas a csses fatores s6o igr.ralmente irrcgulares Por t'''
plo, a largura clos an6is de crescimento das 6rvores \-a: :
proporqdo clireta da temperatr'rra e da precipitagSo' A r'"
Lrr,rigdo cle freqtidncia do n(mero de anos entre os ptc

largura clos an6is 6 freqi'rentemente a mesma daquela

ries randdmicas i! lii*' { i"?}.
Contudo, os tamanhos de muitas populag6es de fatr

clam com uma freqti€ncia peri6dica (veja, por exemplo, Fi''

A distribr,ri96o dos intervalos entre rls miiximos de uma

lagSo de raposas vermelhas era decididamente nEo-randd

ca {l S'ig. 15,10}. Os intervalos de 4 e 5 anos eram mais

murls do que seria esperado devido ao acaso, e interval':':

e 5 anos eram menos comuns. Por muitos anos, os

.rcrerclitaram que estcs ciclos clcvem ter sido causados

tores ambientalmente extrinsecos que apresentam uma

agSo peri6dica semelhante. O ciclo regular de l1 an'-'
nfmeros das manchas solares foi freqrientemente

...que dominaram
as outras classes

etirias nos vSrios
anos seguintes.

Os excelentes recrutamento e

desova em 1944 resultaram
em populag6es...

ffi
ffi

clo em rclaqAo aos ciclos populacionais das lebres-da-ne\:

456
Classe etdria (anos)



Bordo-vermelho ,

Yidoeiro-doce

Castanheira

Faia

Pepino
magn6lia

Pinheiro-branco

Can alho

Cicuta

Uma seca e um
inc6ndio abriram uma
floresta de carualho, ...

1550 1600 1550

...permitindo que
pinheiros-brancos
intolerantes d

sombra se

estabelecessem.

Os pinheiros
ndo podem se

estabelecer
por si pr6prios
na floresta
sombreada, ...

DINAMICAS TEMPORAL E ESPACIAL DAS POPULAqOES

a

1700

*-

t750 1800 1850 1900
{_n.1,",*11.1" " rt'r{7caod especre 15 40

I ...*r, u, ,4rwores de faia -
I uma esp6cie tolerante i

sombra - apresenta
uma distribuiqSo

I etdria unifome por

I um longo tempo.

g. 15.g Distribuig6es etdrias de drvores de floresta mostram os efeitos de perturbagdes no estabelecimento de plintulas. Estes dados foram

etados pr6ximo a Hearts Content, Pennsylvania, em 1928. Segundo A. F. Hough e R. D. Forbes, Ecol. Monogr. 13:299-320 (1943).

-rclo das manchas solarcs nLtnca comt)inou com os ciclos das

r--res muito bcm, e ningudm p6de elncontrar uma collexeL)

:eta c:ntre os dois.
O mccanismo para ciclos populacion.ris fbi descoberto atra-

.-. de modelos matem6ticos cle poplllaq'6cs dcsenvolvitlos nas

-:cadas de 1920 e 1950. Esses modelos mostraraln claramente
,,e, devido ds propriedades dinAmicas inerentes associadas

m a regLllagAo dependente da densidadc do tamanho po-

pulacional, algLunas poPltlaq-6es suieitas d atd mesmo flutua-
qdes arnbientais ranc'ldrnicas t-netrores poderiam oscilar. As

poplllaqt6es tdm uma perioclicicladc intrillscca, assiln conlr) o

pdncJulo tem utna frcqti€ncia inerentc de oscilaqdo cJcpenderrrdo

do seu cornprimcnto. O momento imposto ao p€r-rdulo pela

accleraqao cla gravidade lcva-o a passar do ponto de cquili-
brio e faz com quer cle balarrce Para tr.is c para frcnte periocli-
camente. O "n-iomen[um" imPosto ii uma populaqao por dltas

CHAVE

fi]-.,,'ll N.i*..o, ra nd6micos

ffi Abeto Douglas

:lg. x 5.9 As flutuaq6es ambientais tendem a ser rand6micas. A

: .:ribuigio de freqU6ncia dos intervalos entre os picos nas Iarguras dos

.-5is de crescimento do abeto Douglas se assemelha ) distribuiqAo de

--'a s6rie de n(meros rand6micos. Segundo L. C. Cole,/. Wildl. Mgnt.

::133-252 (1 951 ).

CHAVE

ffi Nirmeros
randdmicos

ffi Raposa-
vennelha

7

'Ms"eg*f;*i+sqeI

Fig. 1,5.1 0 As flutuag6es nos tamanhos das populag6es tendem a n6o

serem randdmicas. A distribuiEio de freqti6ncia dos intervalos entre os

picos numa populagdo de raposas-vermelhas difere significativamente

daquef a de uma s6rie de ndmeros rand6micos. Segundo L. C. Cole, l. Wildl

Mgmt. 1 5:233 -252 (1 9 51 ).
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i)INAN,1ICAS TEMI'ORAL E ESPACIAL DAS I'OPULAQOES

taxas de natalidade em densidades baixas faz com que a po-
pulaqSo cresqa rapidamente e ultrapasse sua capacidade de
suporte. Ent5o, taxas de sobreviv6ncias baixas em altas densi-
daies fazem com que a populaqSo sobrecompense e caia abai-
xo da capacidade de suporte. Este ciclo pode resultar de tem-
pos de retardo, ou atrasos na resposta das taxas de natalida-
de e mortalidade ds variagdes ambientais.

IRc,:tavd*s* de {*:xr"sg:* e {}sci}i}q{ie$ eEFt

affiocteEq>s e{e t.emrpc disrret*>

Os modelos de populaqSo baseados na equagSo logistica (veja

Cap. 14) vdm sendo usados para estudar ciclos populacionais.
Os retardos de tempo que fazem as populaq6es oscilarem sdo

inerentes aos modelos de populag6es com gerag6es discretas.
Nesses modelos de tempo discreto, o crescimento populacio-
nal ocorre em intervalos associados tom os epis6dios de re-
produqdo. Assim, a resposta de uma populaqSo ds condiq6es
num ponto no tempo ndo 6 expressa como uma mudanqa no
tamanho populacional at6 o pr5ximo intervalo. Como a po-
pulagSo responde por incrementos discretos de um periodo
para o seguinte, ela ndo pode continuamente reajustar sua taxa
de crescimento i medida que seu tamanho se aproxima da
capacidade de suporte. Isso pode fazer uma populagAo ultra-
passar o seu equilibrio, primeiro numa diregSo e depois na
outra, d medida que seu tamanho se aproxima da capacidade
de suporte. Se e quanto a populaqSo oscilarii depende de se os

incrementos de crescimento excedem a diferenqa entre o ta-
manho da populagSo e a capacidade de suporte.

Correspondentemente, uma populagSo pode adotar um de

tr€s padr6es. Quando a taxa de crescimento per capita for pe-
quena (r), a populagSo se aproximar6 da capacidade de supor-
te (K) diretamente, sem oscilagAo, como mostrado na i IJig, tr -5.X {.

Quando r exceder I mas for menor que 2, uma populaqdo ten-
der6 a ultrapassar seu equilibrio, mas, apesar disso, terminard
por ficar mais perto do equilibrio do que ela estava antes. As-
sim, uma populagSo oscilard para trds e para frente em torno
do valor de equilibrio, se aproximando mais a cada geragSo. Este

comporlamento 6 chamado de oscilaqEo amortecida. Quan-
do r excede a cerca de 2, a populagSo pode terminar mais longe
do equilibrio, a cada geraqSo, e as oscilag6es tendem a aumen-
tar. A populaqSo pode, contudo, se estabelecer em oscilaq6es

estSveis chamadas cidos-lirnites, entre cujos nfmeros ela oscila

para trSs e para ftente entre valores altos e baixos. Com um r
crescente, estas oscilaq6es podem assumir formas muito com-
plexas, e por flm imprevisiveis, denominadas de caos.

&s r*tardos de temap* e a$ {rsci}frq6es flFffi

mledei&s *le tcl:rptr romti'nlx&

Modelos de tempo discreto t€m um retardo interno de uma
unidade de tempo na resposta de uma populaqdo ao seu am-
biente. Modelos de tempo continuo ndo tdm retardos de tem-
po internos. Em vez disso, os retardos de tempo resultam do
perfodo de desenvolvimento que separa os epis6dios repro-
dutivos entre as geraq6es. Esses retardos de tempo podem tam-
b6m criar um comportamento populacional ciclico. As oscila-
g6es no tamanho populacional podem ocorrer quando uma
populaqSo responde d densidade que ocorreu em algum tem-
po do passado, em vez da densidade atual do presente. O va-

fi Fig. 1 5.1 1 Uma populaqio pode adotar um dentre tr6s padr6es de

oscilaqio. Num modelo de tempo discreto, baseado numa equaqSo

logistica, o padrio de oscilaqSo depende da taxa de crescimento per

capita (r). Quando r <-1, a populaqio retorna sem flutuaqSo para a

capacidade de suporte (,9. Quando I < r ( 2, a populagio apresenta

oscilaq6es amortecidas, que se tornam ciclos-limite quando r > 2-

Ior dc um retarclo cle tempo clessc tipo c< c'lenomitl,rclc

simboio r, qttc d a letra grega n'rinirsr:rtla Iau.

Nos modelos de tempo contintro bascados na cqr,raqi'

gistica, o comportamento de uma populagSo depende da

intrinsccrii cle crescimento l e do retarcJo de tempo, ou r';
laxas intrinsccas cle crcscimetrto c retarclos cle tempo
aumentam as oscilaq6es. As oscilag6es no tamanho
onal (AD s5.o amortecidas enquanto o produto rr for
qtte n/2 (cerca clc 1,6). Abaixo cle rr : e 1 (0,571, (r

cllunertd or-r climinr-ri sem oscilagAo at('a capaciclade de
(K). Em rr maior do que r/2, as oscilaq6es aumentam para
rn.lr ciclos-limitcs, cujas amplitr-rcles crcscem d meclicla

retarclo clc tempo alllnenta. I)or exemplo, em rt : 2, o

nho populacional miiximo 6 aprofmadamente 5 vezes K,

rr - 2,i 6 aproxirn.rdamcnte .5 r'czcs K. Os perforlos
clos-limites, mer,lidos de pico a pico, allment.]m dc cerc.'

r at6 mais do quc 5t com o aumento cle tt. Assim, tlnr
popr-rlacional com um perfoclo dc I0 anos inclicaria trrlr

clo cle tempo dc cerca clc 2 anos.

Cic[ms effit p{-}p*9agffies #e ta}:sratdr{*
Os ciclos populacionais foram observados em muitas
de laborat6rios de esp6cies especificas. Em um desses

as populaq6es da pulga-de-5gua Daphniamagna ap
oscilaqoes marcalltcrs qr-rartdo cnltiv.rclas ,r 25"C, m.ls

cilag6es desaptrreceram a 1B"C iB fl iu,. $ .i.fr:1 i. O periodo
r1o a 25'C parccclr estar logo acima de 60 clias,

retrrrcio dc tcmpo ua rersposta clependente cla derrs

terca clc I2-15 dias. Isso 6 mais ou mcttlos a iclacle

qual as pulgas-cle-6gua cldo i luz a 25'C.- 
O retirclo cle tcmpo strrgiu tla scguinte tnaneir.r. A

que a densidade populacional aumentou, a

crescelr, caindo aproxin'rarlamcttte Para 0 para utn.t

ar
rir
pi

L

gio cle cerca cle 50 inclivfcluos. A sobrevir'6ncia loi mct.tos

Tempo (t)

Z

.i

aA

OsciIag6c-s
amor.tccidas
( l(r(2)



O superpovoamento nos
picos do ciclo irnpede os

nascimentos...

...e assim a populagSo
decai para quase

' - :.';..1 i: Temperaturas altas provocam ciclos populacionais em

) aphnia magna. As populag6es foram mantidas a (a) 25'C e (b) 1B'C.
- :,rclo D. M. Pratt, Biol. Uull.85:116-1'10 (19,14).

.. a densidade mesmo nas densidades mais altas, e os adul-
r \-iveram por pelo mcrnos 10 dias. Assim, o superpovoamento

- pico do ciclo impecliu os nascimentos; ent6o, qudndo a

.-rulaqeo caiu a densidadcs baixas o bastantc para permitir
: ::produqao, cla continha na slra maioria individr-ros senes-
-ltes neo-reprodutivos, er assim a popuiagSo continuolr a

-::Linar. O infcio dc um novo ciclo espcrou pela acumulaqSo

-- irrdividuos jovens fecundos. O valor do retarclo de tempo
rJe aproximadamente a duragAo de vida m6dia de Lrm adlllto

::'. altas densidades.
\a temperatura mais baixtr, a taxa reprodutiva caiu rapi-

-:rnente com o aumento da densidade e a duragAo de vida
mais longa do qLre vista a 25'C em todas as densidades. As

rr-r1ag6es na temperatura mais fri.r aparentemente nio in-
-.lam um retarclo de tempo porque as mortes estav.lm m.lis

...almenle distribufdas por todas as idadcs, e alguns indivi-
--Lls deram d luz mesmo em densidades populacionais altas.

nseqtientemente, as geraq6es se sobrcpuseram mais ampla-
-:nte. Na temperatura mais alta, as pulgas-dc-rigua se com-
, rlaram de acorcio com um moddo de geragAo discreta, com

:eu retardo de tempo interno de uma geragdo. Na tempe-
-:.ura mais baixa, elas se comportaram de acordo com um
- rdelo de geraqSo contfnLla, com pouco ou nenhum retardo
: tempo.

Outros estudos de pr,rlgas-dc-Agua revelalrl Lllrtrr concxio
:-ire rIS adaptag6es da hist6ria de vida e a clinAmica popula-

nal. O armazenamento de resetvas alimcntares por algu-
- js espdcics de pulga-dc-tigua reduz a serrsibilidacle da mor-
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taliclacie ao superpovodmento, e portanto itltrorltrz um retar-
clcr cle tempo nos processos popr-rlacionais. A Dapftrria galeata,

uma espdcie grandt, €IrtrldZefid encrgia na forma cle gotas Ii-
piclicas clurante perioclos dc alta alrundincia alimerntar (isto 6,

densidacle populacional baixa). Ela pode cntio vivcr dessas re-
servas ilrmazenadas qudrlclo os sttpritnetrtos de alimcntagdo
mingtram em conseqtertci.r cla sobrepast.'rgem t'le altas clensi-

tlacies popr-rlaciot'rais. As fdmeas tambdm tratrslcrem lipiclios

para cacla um clc seus filhotes atravds dc gokrs clt'6leo cm sells

ovos, clcssa lorma aumctlt.lndrl a sollrcvivdtrcia das pulgas-
dc-.igtra j ovens pri-reprocl utivas sob corrcl i g6cs cl e .rlinrcrrta-
qio pobre. A pr-rlga-c1c'-iigLla menor Btr.srttilta hrrqiroslris arma-
zclrd uma qu.rntidacle lrlenor de lipfclios, assim a n.rortalidacle

.lLrmcnta rapidamentc em rc'sPosta a aulnetttos na dcnsiclaclc

poptrlacional. As conscclti€ncias clesta cliferenlrr prrd o tresci-
merrto pcrpr-rl.rciontrl s6o previsiveis. Em trm esturlo, aDaplmia

aprcscntoLr prontrnciados ciclos-lirnitcs com perioclos cle 15 a

20 clias, enqrtanto as popr-rlaq<tes cle Bo-slttina crcsceram rapi-
clamcnte at6 utn t(lrnalrho cle cquilibrio, com tall'ez uma [ni-
ca ultr.rpassa6leln fortcmentc amortccida. (l r.'alor cle r clas

poptrlagoes claDnplrrrin tbi certtr de 0,5 por clia, com um peri-
otlo clc ciclo cle 15 a 20 di,rs, t dcve ter siclo etltrc'l e 5 clias e

portanto rr era ccrc(l cle 1,2-1,5. Cotno tl valor cle rt era litn t;ttttcr

quarrto menor clo quc n/2, os ciclos na poptrlaglio de Dnplurin

clcvern ter at'norteciclo finaltnente.

ECoTOCOS NO CAMPO ---".r'.

Os retardos de tempo e as oscilaqdes em populagdes de

mosca-varejeira

Pequenas diferengas nas condiSdes de cuttura ou
na hist6ria de vida das esprfcies podem desfazer
o equilibrio entre uma popula(f,o que neo osci-
la e uma que sustenta um ciclo.limite. As mani'

pulag6es experimentais pioneiras do entomologista australiano A.

l. Nicholson de retardos de tempo em culturas de laborat6rio da

mosca-vareieira do carneira (Lucilia cuprinal proporcionam uma

dramdtica demonstragio da relagio dos retardos de tempo com

ciclos populacionais.
Sob determinadas condig6es de cultura, Nicholson alimentou

larvas de mosca-vareieira com 50 gramas de figado cru por dia,

enquanto forneceu aos adultos alimentagio ilimitada. 0 ndmero

de adultos na populagio oscilou de um mdximo de 4.000 a um

minimo de 0 (ponto em que os individuos eram ou ovos ou lar'
vas) com periodos entre 30 e 40 dias (l Fig. 15.13). fssas flutua'
gdes regulares eram causadas por um retardo de tempo nas res'

postas de fecundidade e mortalidade i densidade dos adultos nas

gaiolas. Em altas densidades populacionais, os adultos puseram

muitos ovos, resultando numa forte competig5o larval para o su'
primento de alimento limitado. Nenhuma das larvas que eclodi'
ram dos ovos postos durante os picos mdximos de populagdo adul-

ta sobreviveram, principalmente porque elas nio cresceram o

suficiente para entrar na fase de pupa. Portanto, as Srandes po'
pulaq6es adultas deram origem a uma progdnie de poucos adul-

tos, e como os adultos viviam menos de 4 semanas, a populagio
logo comeqou a declinar. Por fim, tio poucos ovos foram postos

em quaisquer dos dias que a maioria das larvas sobreviveu e o

tamanho da populagio adulta comeqou a aumentar novamente.

O comportamento desta populagio sugere um proce$so logis-

tico de tempo retardado/ que proporciona um bom aiustamento

Em lempcr.rturas tnais
qtrentcs (25"C), surgc um
rlaro ciclo populacional.
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A linha contfnua representa o
ntimero de moscas adultas na
gaiola populacional

As linhas verticais
representam o nrimero
de adultas que por fim
emergiram dos ovos
postos nos dias indicados
pelas linhas

I fig. f5.I3 A introdugio de retardos de tempo resulta em ciclos
populacionais regulares. A limitagdo do suprimento de alimento
disponivel para as larvas numa populagSo de laborat6rio da mosca-
varejeira do carneiro Lucilia cuprina provocou um retardo de tempo nos
efeitos dependentes da densidade e resultou em ciclos populacionais
regulares. Foram dados is larvas 50 g de figado por dia; as adultas
receberam suprimentos ilimitados de figado e dgua. Segundo A. J.

Nicholson, Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol.22:153-173 (1958\.

Para .rs oscilag6es observadas com rr : 2,1. Este valor prev6 a
ruzeo enfr:e a popuhgeo m6xima e a capacidade de suporte (N/K
: e', como sendo 8r2 e o periodo do ciclo como sendo 4,5 r. O
experimerto revelou claramente que os fatores dependentes da
densidade nio afetaram as taxas de mortalidade dos adultos ime-
diatamente conforme a populagio aumentou, mas foram sentidos
Uma setnana os tanto mais tarde quando os seus filhotes eram
larvas. A mortalidade larval neo se expressou no tamanho da po-
pulagio de adultoc at6 que aquelas larvas emergissem como adul-
tos cerca de duas semanas ap6s os ovos terem sido postos. Como
na populagio & Daphniamantida numa temperatura alta, o su-
perpovoamento na populagio de mosca-varejeira criou gerag6es
discretas nio-sobrepostas, com um retardo de tempo intrinseco
(t) igual ao periodo de desenvotvimento larval (cerca de 10 dias).

A hip6tese de que os retardos de tempo em respostas depen-
dentes da densidade causam ciclos populacionais pode ser testa-
da diretamente pela eliminagio dos retardos de tempo - isto 6,
fazendo ps efeitos delet6rios da depleqio de recursos em altas
densidades serem sentidos imediatamente. Nicholson fez isto ajus-
tando a quantidade de alimento oferecida is moscas de tal forma
que a disponibilidade de alimento limitou os adultos tio severa-
mente como o fez com as larvas. As moscas adultas necessitam
de proteinas para produzir ovos. Restringindo a quantidade de
fi,gado disponivel para os adultos em 1 grama por dia, Nicholson
cortou a produgio de ovos a urg nivel determinado por aquela
disponibilidade de figado. Soh essas condig6es, o recrutamento
de individuos na populagSo foi determinado no estdgio de postu-
ra de ovos, e a maioria das larvas sobreviveu. Conseqiientemen-
te, as flutuagSes se dissolveram na populagio (l fig. 15.14).

Vimos que as respostas de populag6es a densidades podem
ser retardadas pelo tempo de desenvolvimento e pelo arma-
zenamento de nutrientes, ambos os quais adiam as mortes para

I Fig. 1 5,14 A eliminagio de retardos de tempo resulta na
de ciclos populacionais. A limitagio do suprimento de alimento
disponivel para adultos suprinriu o retardo de tempo e eliminou a

flutuaqao numa populagio de mosc;rs-varejeiras de carneiro. Est€

experimento foi semelhante em todos os outros aspectos daquele.
representados na Fig. 

.l 5.13. Segundo A. J. Nicholson, Cold Spring

Symp. Quant. B iol. 22:1 53 -1 7 3 (1 958\.

um ponto posterior rro ciclo de vicla ou para um tempo
rior. Os efeitos dependentes da densidade na fecu
podem agir com poucr-i rctarclo qr-rando os adr,rltos

ovos rtrpiclamentc a partir de recursos acr-rrnulaclos d
cufio periodo. As populaq6es controladas principalmente
esses fatores n6o devem apresentar oscilaq6es notiiveis.

A despcito de qr-ralquer retarclo dc tempo na suil
depenclente da clensidaclc, Llma popr-rlaq6o no seu

equilibrio permanecerd lii at6 ser perturbada por
flr-rdrrcitr exlcrna, seja uma mucltrnga na capacidacle der

(K) ou uma mudanqa catastr6fica no tamanho
(NI). Uma vcz clcslocacia cle seu cqtrilibrio, algumas
gdes se moverio em dircgSo a ciclos-limites est6veis,
dendo da natureza do retardo de tempo e do tempo de
posta. Or-rtras retomarAo ao cquilibrio diretamcntc oii
v6s de oscilag6es amortecidas. Os ciclos podem ser

dos atravds de interag6es com outras esp6cies - prcsas

dadores, parasitas, talvcz tnesmo compctidores - conl
semerlhantcs dc resposta ir muclanga popr-rlacional,
rcimos cm capitulos posteriorers.

As metapopulagdes seo

suhpopulaq6es discretas con
pelo movimento dos individuos

Areas de habitat com recursos e condiq6es necessdrias

populaEso persistir sdo chamadas de manchas de
ou simplesmente manchas. Os individuos de uma
vivem numa mancha de habitat constituem uma
laq6o. Areas cle habitats inadequados frcqticntementc
ram manchas de habitats adequados; os individuos
rlrovcr atrav6s dessas 6reas cvcntualmente, mas tt.lo
persistir nelas. Um conjunto de subpopulaqdes
movimentos ocasionais de individuos entre elas 6

100 200 300

DuragSo do experimento (dias)

100 200

Duragio do experirnento (dias)

300

Ffgado ralado ilimitadoi 1,0 g de ffgado ralado
para as adultas : para as adultas
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metapopulagdo {* il!&. i }. {3}. O conceito cle metapopr-r-
, -io tornou-se recentcmenter uma clas ferramentas mais im-

rtantes da Ecologia para a compreensdo da diniimica das
:,recies que vivem em habitats fiagmentados. Assim, como o
. :matamento de florestas, construqSo de estraclas e outras
- r rdades humanas criam mosaico de diferer-rtes tipos de ha-

rt, os modelos de metapopulagio nos ajudarn a manejar e

r-rservar as populag6es qLle nao poclcm sc mover prontamen-
:trav6s de uma paisaScm frtrgmentada.
Dois tipos de processo contribuem para a dindmica das

-.tapopulaq6es. O primeiro inclui o crescimento e a regula-
. de subpopr-rlag6es em manchas - processos quer jti cliscu-
rios em detall-res. O scgundo compreende a color-rizagAo para
:rrar uma nova subpopulaqSo por migragllo de indivfduos
:rd urrlo rnancha vazia e a extingdo de subpopulag6cs esta-
. ecidas. Como as subpopulag6es sao tipicamente muito

-:ilores do qr-re a metapopulagdo como um todo, as cat6stro-
.. Lrcais e as flutuaq6es ao acaso nos nfmeros de individuos
r,:1 efeitos maiores em suas dinAmicas populacionais. Dc ftrto,
. -:nto menor a subpopulaqao, maior a probabilidadc de ex-
-cio durante um determinado interwalo de tempo.
t]uando os individr-ros se movem com frequdncia cntrcr

,:rpopulaq6es, as flutuag6es sdo amortecidas e as mudangas
- tamanho da subpopulaqio espclham aquelas da popula-
. , maior. Assim, uma alta taxa de migragio transforma a di-

- irrca mctapopulacional numa dinAmica de uma iinica gran-
- )oplrlaqao. No outro extremo, quando nenhum indivfiluo
: rloVe entrer as manchas, as subpopulaq6es cle cada mancha
: ,,omportam independentemcntc. Quando estas subpopu-
. res s5o pcquenas, eltrs tdm altas probabilidades de extin-
. como vererrros abaixo, e assim a populagdo total gradr-r-

DINAMICAS TEMPORAL E ESPACIAL DAS POPULAqOES

almente se extingue. Os niveis intermedi5.rios de migraqdo re-
sultam na colonizaqSo de algumas manchas deixadas desocu-
padas pela subpopulaqSo extinta. Sob tais circunstAncias, a
metapopulaqSo inteira existe como um mosaico mutante de
manchas ocupadas e desocupadas. Este mosaico tem sua pr6-
pria dinAmica e propriedades de equilibrio, que podem ser
compreendidas em termos de um modelo simples.

{} modelo trSsico da din&mrica
rmetilp{}pu{aciomal

Considere uma populagdo dividida em subpopulaq6es discre-
tas. Consideramos que num dado intervalo de tempo cada
subpopulagdo tem uma probabilidade de se extinguir, a qual
nos referiremos como e. Portanto, se p 6 a fragio de manchas
de habitat adequado ocupadas por subpopulaq6es, entSo as

subpopulaq6es se extinguirSo na taxa ep. A taxa de coloniza-
q5o de manchas vazias depende da liaqdo de manchas que estii
vazia (l - p) e da fraqSo de manchas que enviam colonizado-
res potenciais @). Assim, podemos expressar a taxa de colo-
nizaqdo como uma irnica taxa constante c vezes o produto p
(1 - p). Destas consideragdes simples, pode-se mostrar que uma
metapopulagdo atinge equilibrio quando a proporqdo de man-
chas ocupadas 6

eb:l,c

A fragSo de equilibrio de manchas ocupadas estii indicada pelo
pequeno chap6u (") sobre a letrap. O equilibrio 6 estiivel por-

Pouco se sabe sobre
o movimento das
corujas entre as

manchas.

: .. 1 5. ! 5 Uma metapopulagio 6 um conjunto de subpopulag6es discretas com dinimicas parcialmente independentes. Em qualquer tempo,
.-mas manchas de habitat adequado podem ser ocupadas, enquanto outras nlo. As corujas-pintadas do sul da Calit-6rnia estio distribuidas como

.- . metapopulagio por manchas de habitat deflorestas climaces adequadas nas montanhas do sul da Califdrnia. As iireas escuras no mapa

'-'esentam manchas de habitat, e os nimeros pr5ximos a elas as capacidades de suporte estimadas das manchas. Pouco se sabe sobre o movimen-
;as corujas entre as manchas. Segundo W. S. Lahaye, R. i. Cuti6rrez e H. R. Akqakaya, J. Anim. Ecot.63:775^785 11gg1).
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que quanclo p est6 abaixo d<l ponto dc equilibrio a coloniza-
q jo ext t de a cxlillqio e vit e-r't rs,t.

Este moclelo simples mostra a importencia critica cla t'rxa

rclativa entrc extingio c colonizaq ao k/d. (fr-ranclo e : o, it : t,

e toclas as manchas esteo ocupadas (isto rrio signilica quc

as mallchas cessam dc ter umtr dinimica inclcpendente, somen-

te que clas sAo grarlcles otr estirveis o basttrntc para nio sofrcr

crtirrgao). Qr-r.rttdo e : c, i : 0, e a mctapopr-Llaqiro se clirige

para a cxtingao. Os valores intermccli6rios clc r, isto 6, maiores

clue 0 rnas meltores que a taxa cle colonizac,.io, rcsultam num

mosaico mlltdntc cle tnanchas ocupadas e ciesocupad'rs As-

sim, quanclo .t tax.t dc cololrizagAo excccle a laxa cle cxtingao,

a trtrgdo cle mancltas ocupaclas o'rtinge um equilfbrio entre 0 e

l. C)uanclo a extinqao erxcecle.r colonizagio, a frtrgao cle man-

chus ocupacltrs tcr-rcle a 0 e a metapopulaqio irlteira sc extitl-
gr-re. Este padrao torn,l clara a importtiniia de cvitar qLle as

manchas clc habitat sc torucm isolaclas clernais, ott, por outro
Iaclo, dc manter correclores cJe migragtio entre as mtrnchtrs

nr-rma paisagem mancjacla.
0 moclelo discuticlo acima assltnre qrtc toclas as manchas

sdo iguais e que as ttrxas tle extingio e colonizagao para cacla

mancha s.lo ,rs tnesmas. NIais realistic.rmentc, 'as nranchrls vil-
riam de tam.rnho, cle qualiclaclc de habitat e cle gratt de isola-
mento clc outras matlc]ras. As nlanchas maiores poclcm sus-

tcntar subpopul.rqoes nlaiorcs, 11uc t6rn lnellores pro[:rabiIicla-

cles de extingdo do que suLrpopulag6cs sLrstcrntacli)s por man-
chas menores. Iisse cfeito cle tamanho da mancha ftri nrostra-

clo clramaticarnettte pela clistribtriqio do trus.rratlho Sorer drd-

rrnls nas ilhas cm dois lagos n,r Finliinclia. Lssas ilhas variavam

em laman]ro de ccrca cle 0,l a 1.000 hcctarcs, e elrl clistiincias

cle outras ilhas ou cla margem clo lago cle mctros clt: 0,1 km atd

mais clc 2 km Como vocd pocle ver lla i i l" 1l I i'r'' as ilhas

com itreas maiorcs clo que I hcct,rre tinh.rm urna probabilicla-
cle maior para tcr uma populagio clc mr.rsaratrhos em qual-
qucr tempo do qlre as ilhas com 6rcas mcllores. O isolamcrrttl

dtrs manchas n6o cxerceu r,rm cfeito marcante, e portanto po-
clemos concluir que os musaranhos podcm atingir as ilhas mais

clistantes tdo lar:ilnrentc quanto ,rs muis prriximas.

ECoLOCOS NO CAMPO

i7s melapttpnltrgdc em matrchas tk cantpo ao

do Itio ]tetro

loop Ouborg, do tnstituto Holand6s_de

descobriu que a distincia entre as

era um fator importante na ocupagfio das

chas por plantas herbiiceas. Seu e$tudo usfll

2o/o e 44o/o das manchas vazias em 1956 tinham adquirido

quisas de manchas de habitat de campo seco e pobres em tr

entes, distribu(das ao longo dos rios lissel e Reno' Em 195fi,

dessas manchas de campo foram pesquisadas e as abundancbl
esp6cies de vegetais registradas. Os dados dos mesmos sitic
ram pesquisados para presenqa e au$Ancia das mesmas

novamente em 1 988.
Ouborg dividiu as subpopulagbes de 1956 de cada

que e$tavam presentes em 1988 e nas que estavam ausenlrj

mesmo aho. Para cada um desses grupos, ele calculou o tamr
mr4dio em 1956 e a distincia para a mancha mais pr6xima oq
da por uma suhpopulaqio da mesma esp6cie' Dependendo de

p6cie de planta/ entre 30Yo e 85% das subpopulagdes present

1956 estavam ausentes em 1988; durante o mesmo periodo,

subpopulagdes por colonizaqio de outras manchas. A impo

do tamanho populacional inicial foi vislvel pelo fato de que as

putagdes n5o-extintas tenderam a possuir mais individuos em

ao qu" as subpopulag6es extintas (l Fig. 15.1 7a). A importin
colonizaqio foi mostrada pelo fato de que as populagdes

tintas tenderam a ficar mais pr6ximas de outras manchas

das do que as populag6es extintas (l Fig. 1 5.1 7b).

O efeito resgate

A imigr,rgio proveniente dc slrbpopul.rg6cs grandes e p'

tivas 6 capaz dc evitar que subpopr-rlagoes dcclinantes

nuom pclro valores muito pccluenos e Por fim se extingan- :

fendmeno 6 conhccido como efeito resgate, c pode st:

.(
su bi-

aurnel
resgat
, com
decre

uzir
asl

nul
alt;

ao

corporado cm modelos de metapopulagSo fazendo a ta\' L-ma

11,52
Isolamcnto cla mancha (km)

I I irl, i,o. i{r As manchas maiores tom maior probabilidade de serem ocupadas. Numa metapopulagAo do musaranho Sorer araneus em ilhas de

IagosdaFinlindia,asilhasmaioresquel haapresentaramumatend6nciamaiordeocupagiodoqueas,,n"tT:11'-"^t^l:f::::,::::I::"':
re[resentam manchas ocupadas. Os pontos veimelhos vazados, manchas desocupadas. O isolamento da mancha parece ser relativamente

nesta metapopulaqio. De l. Hanski, Biol. J. Linn. Soc.42:17-38 (1991).
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As popuiag6es menos
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pxistiam crn l9t]8

r\s popuiaqdcs cle As populag6es de
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cxtintas cm 1988 erisli;rm em 1988

0

15.17 A ocupaqao da mancha aumenta com o seu tamanho e diminui com o seu isolamento. (a) As m6dias de populag6es vivas versus
extintas de plantas em relaqio ao tamanho populacional em 1956 em manchas isoladas de habitat ao longo do sistema do Rio Reno na

Cada ponto representa unra esp6cie. (b) As m6dias de populagoes vivas versus populaq6es extint;rs de plantas er.rr relaqio a distAncia para a

subpopulaqao mais pr6xima em 
.l 
956. De N. J. Ouborg, Oikos 66:298-308 (1993)

(e) diminuir conforme a fragSo de manchas ocupadas
.-rrrenta (isto 6, com fbntcs mais numerosas cle migrantes,
--.sqdtadorcs). Numa versao de um rnodcio mt:tapopulacio-

om um efcito clc rcsgate embuticlo, f otr crcscc para 1

-.cresce para 0, clepenclerncJo clos valores relativos dos pa-
para colonizdqiio c cxtinqao. O eleito rle rcsgatc poclc

rir Lrnld clcpcncldncia cle clensiclaclc positivcr (ir.rversa)

as sul)populdqa)es, nas quais a sobrevivencia das sLtbpo-
ders aumenta na presenc(l clc subpopulag6es vizinl'ras
numerosas, e conseqiientemente taxas de colonizaqSo
altas.

, md considcrraqao importilnte ncl avaliaqao clos daclos cle

Iag6es 6 o tamanho do intervalo de amostragem em
ao tempo esperado de extinqdo ou recolonizagSo. Se o
de amostragem 6longo, uma populaqEo pode ter de-

ido e entSo ter sido recuperada por colonizaqdo, em cujo
teria sido registr.rcl.r corno pcrsistente. Esta 6 um.l d.ts

que lreqiientcmcntc se encontr,r numa rclagAo inversa
taxa cle extineao e colonizaqao, como Ouborg lez para

manchas de campo,

Eventos fortuitos podem levar
pequenas populagdes i extingio

--aiorla dos modelos populaciOnais assumem tamanhos
de populagSo e nenhuma variaqao dos valores m6di-

.rs taxas cle nataliclacle e mortalidadc dcviclo ao acaso. Es-
:lodclos, cujos resultados podcmos prever com ccrtcza, s6o

de modelos deterministas. No mundo real, con-
vdri(rq6cs aleatririas poclem inflncnri.ir o curso do cres-

populacional.
Os ec6logos reconhecem tres tipos de aleatoriedade que

natural. Primeiro, as popula-

q6es podem estar sujeitas a catdstrofes imprevisiveis que
afetam fortemente todos os individuos na populaqeo, causan-
do uma falha reprodutiva ou alta proporq6o de mortes. Um
segundo tipo de aleatoriedade consiste em variaq6es nas con-
diq6es fisicas e em outros fatores ambientais que continuamen-
te influenciam as taxas de crescimento populacional e a capa-
cidade de suporte do ambiente em todos os anos. O terceiro
tipo de aleatoriedade 6 devido aos processos estocdsticos, de
amostragem rand6mica, que podem resultar em variaq6es nas
populaq6es mesmo num ambiente constante. A morte de um
individuo, por exemplo, 6 um evento fortuito que tem uma
certa probabilidade de ocorrer durante um intervalo especifi-
co. O ndmero de mortes numa populaqeo, contudo, obedece
a uma distribuiqSo de probabilidade. O valor m6dio desta dis-
tribuigdo 6 o nrimero de individuos na populaqdo vezes a pro-
babilidade de morte. Mas o nrimero real de mortes observado
numa populagSo especifica variar6 ao acaso acima ou abaixo
deste valor.

Jogar moedas proporciona uma analogia ftil para um pro-
cesso estocSstico. Suponha que voc€ jogue repetidamente um
conjunto de 10 moedas. Embora a probabilidade de dar cara
em cada jogada seja de um meio, qualquer coniunto de tenta-
tivas poderia resultar em 6 caras, ou resultar em 3 caras. Quan-
do o teste 6 repetido com uma freqtidncia suficiente, a mddia
de resultados se aproxima de 5 caras, mas muitas tentativas
terminarSo com 4 ou 6 caras, um tanto menos produzirSo 5
ou 7, e tentativas com todos os resultados cara ocorrerao ape-
nas uma vez em cada 1.024 tentativas, em m6dia.

Os eventos aleat6rios exercem sua influCncia mais fofiemen-
te nhs pequenas populaq6es do que nas grandes. Isto se toma
claro quando consideramos que a probabilidade de ter 5 co-
roas numa seqri€ncia com 5 arremessos sucessivos de uma
moeda 6 de 1 em 52, comparado com a chance menor de I em
1.024 de obter 10 coroas numa sdrie. Se visualizarmos cada
individuo na populaqSo como uma moeda e igualarmos osas populag6es do mundo

I
I

I

I

I
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i Fig. 1 5.1 I A flutuagio da probabilidade em processos populacionais
produz uma distribuigio de probabilidade do tamanho populacional.
Aqui estdo, plotadas, as probabilidades do nrimero de individuos (A0

num tempo t numa populaEio sofrendo qm processo de nascimento
puro com um tamanho inicial N(0) : 5 e bt: 0,5. Segundo E. C. Pielou,

Mathematical Ecology, Wiley, New York (1 977).

resultados de coroas com morte, est.i claro que uma popula-
q6o de 5 indivfduos tem uma probabilidade maior de extin-
qAo, apenas devido ao acaso, do que uma populagSo de 10.

Voltando aos modelos populacionais, vamos supor que os

adultos criam filhotes com sucesso com uma probabilidade de
0,5 por ano. N6s, portanto, esperarfamos que uma populagSo
de 10 indivfduos produzisse cinco filhotes em m6dia, mas o
nlimero real provavelmente vai variar em torno desse valor.
Que efeito isto terd no crescimento populacional? Considere
um simples processo de nascimento (sem mortes), no qual a

populaqSo cresce exponencialmente de acordo com N (I) :
N(0)e''. Agora suponha que o produto bt resulte em 0,5, isto 6,

uma m6dia de meio filhote por adulto por intervalo de tem-
po. Um modelo determinista prev6 uma populaqdo no tempo
t igual a 1,65 vez a populaEdo inicial (e0'5). Assim, se a popula-
g5o inicial fosse de 500 individuos, um nfmero ap6s o inter-
valo f seria de 824. Se a populaqdo inicial fosse somente de 5
individuos, contudo, o ntimero de individuos no tempo I teria
uma m6dia de 8,24, mas poderia variar de uns poucos 5 (sem

nascimentos ocorridos) at6 20, apenas por acaso (l Fig. 15.18).

A extingdo estocdstica de populagdes
pequenas
As taxas de natalidade e mortalidade dependem de diversos
fatores ecol6gicos, mas se um indivfduo especifico morre ou
dii h luz com sucesso um ou mais filhotes durante um inter-
valo, isso depende muito de sorte. Com uma probabilidade
anual de mortes de l/2, por exemplo, alguns individuos vi-
vem e, em mddia, um numero, igual morre. Existe uma proba-
bilidade finita, contudo, de Que todos os indivfduos numa
populaqSo morram, assim como de que 10 de 10 jogadas da
moeda darSo coroa com uma probabilidade muito pequena,
mas finita.

Os te6ricos t6m dedicado uma atengSo consideriivel para
a probabilidade de extinqSo de populaq6es. Eles deduziram
express6es matemiiticas para probabilidade de extingSo no
tempo t, que 6 escrita como po(t). po representa a probabilida-
de de que a populagSo terii 0 indivfduo. A probabilidade de

poo:[#],

Devido ao termo entre colchetes ser sempre menor qrt

extinqdo 6 sensivel d taxa de natalidade b, d taxa de

dade d e ao tamanho da populaqSo N. O modelo mais

plers para probabilicladc de extinqdo estoctistica 6 o

qual b e d sio iguais - isto 6, os nascimentos equililr:.
mortes, e a variaqSo m6dia no tamanho da popuiaqac' .
-, para o qual

probabilidacle cle extinqAo diminui com o aulrelrto cla

lagdo e aumenta com um b maior (e d, indicando uma
tuiEdo mais r5pida da populaqSo. Note que a

de extinqSo tamb6m aumenta com o tempo (t). A
probabilidade de extinqSo do periodo de tempo d com

manho populacional N 6 mostrada na I Fig. 15.19 para

populaqio na qual b : d:0,5. Existem valores razo6r c '
mortalidacle adulta e recrutamcnto em Lrrla populaqicr
tebrados terrestres. Vemos, por exemplo, que, para ur:
pulaqdo com 10 individuos, a probabilidade de extinqi
em l0 anos,0,B2 em 100 anos e virtualmelnte cert.l li

1.000 anos, dado que b e d n6o variem com o ta
populagdo. Para uma populagio colrl um tamanho in,.
1.000 individuos, a probabilidade de extinqSo 6 de 01

mil6nio; ela se torna virtualmente certa (0,999, ndo
num milhSo de anos.

Extingdo estocdstica com depend6ncia
de densidade
A maioria dos modelos de extinqSo estociistica nAo

mudangas dependentes da densidade nas taxas de

7 a tn

O A A I(

a \ltvr
L

0

r:10

I Fig. 1 5.1 I A probabilidade de extingio aumenta com o tempo
diminui em fungio do tamanho inicial (M. Neste exemplo, as

natalidade e de mortalidade sio iguais a 0,5.

...com o aumen: l

do tamanho
populacional \,

Para qualquer dado
inten alo de

(
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ade. Naqueles que o fazem, a extinqSo se toma ex-
te rara, exceto nas pequenas populaq6es, porque,

rme uma populag6o declina abaixo da sua capacidade
suporte, as taxas de natalidade comumente aumentam, e

de mortalidade diminuem. Isso aumenta muito a probabi-
de que uma populaqSo pequena crescerd em vez de de-
ainda mais. Correspondentemente, deveriamos consi-

se os modelos estociisticos dependentes da densidade s6o
tes para as populaq6es naturais. A resposta 6 que eles

por diversas raz6es.
Primeiro, os padr6es de uso da terra e fragmer-rtagio clc ha-

sdo tais que muitas esp6cies agora existem como cole-
de subpopulaq6es excessivamente pequenas, freqtiente-

tdo isoladas que seu desaparecimento final n5o pode
impedido por imigraqSo de outras populag6es. Segundo,

g6es ambientais variantes t€m mais probabilidade de
ir a fecundidade de populaq6gs aprisionadas em man-

isoladas e faz6-las se aproximarem do abismo da extin-
Terceiro, quando espdcies ameagadas competem por re-

ser usurpadas por seus competidores. Neste caso, altas
populacionais de uma esp6cie podem deprimir

populaq6es de outras esp6cies. Finalmente, as po-
pequenas muitas vezes apresentam uma dependdn-

positiva com a densiclacle, em vez cle negativa, clcvido aos
de endocruzamento e problemas de localizaqSo de par-
e assim seus nrimeros podem dedinar por completo mais

Extingdo estocdstica com taxas variilveis de cresci-
mento populacional. AvariaEio no tamanho da popu-
Iagio reduz o tempo esperado para a extingio de uma
populagio.

e extinqeo de populag6es

as populag6es minguam at6 ficarem pequenas, elas
tomam mais suscetiveis d extingEo, particularmente quan-
estSo geograficamente restritas e pouco alimentadas pela

5o. De fato, a extingSo ocorre t6o freqiientemente em
grupos insulares, que podemos determinar sua pro-

ilidade a partir de registros hist6ricos. Estes dados con-
as previs6es te6ricas dos modelos de extinqSo esto-

.iica. Por exemplo, as listas de espdcies compiladas em 1917

-s5B para a\rcs nas Channel Islands, ao largo da costa clcr

cla Calif6rnia, revelaram extinq6es dc populag6es insula-
clurante o intervalo de.5 I anos entre os censos. Sete clas

esp6cies desapareceram da Ilha de Sta. B6rbara (5 km'em
mas somente 6 de 56 esp6cies desapareceram da ilha
, a Ilha de Sta. Crwz(249km') (novos colonizadores de

tes esp6cies substituiram algumas das esp6cies que se

inguiram em cada ilha). Numa base anual, esses nrimeros
extinqAo poclem ser expressos como 0,10/o e 1,7orb da avi-

por ano, respectivamente, com uma taxa de extingSo e
ho da ilha inversamente relacionados. As proporqdes

subpopulaq6es insulares desaparecidas nesse intervalo

Ntimero de
casais reprodutores
por populag.lo 4-10

ProporqSo de
popr,rlaq6es
extintas 0,50

11-50 31-60 sobre 60

0,09 0,15 0,o2

fiil:T.iTlT.:Hfl:: tr"I";.,ffi1i"'ff1ff,ffi ;:: ffi Qesumo

Os desaparecimentos de populaq6es de ilhas isoladas dra-
matizam o papel da extinqSo das subpopulag6es na dinAmi-
ca das metapopulaq6es. A taxa de exting6o, que influencia o
nrimero de equilibrio de manchas ocupadas, depende do nri-
mero de individuos numa subpopulaqSo e, assim, do tama-
nho da mancha que ela ocupa. Estas consideraq6es realgam
a interagSo da dinAmica espacial e temporal nos processos
populacionais e nos lembram que devemos compreender a
estrutuxa espacial de populaq6es se queremos manejS-las in-
teligentemente.

1. A maioria das populaq6es flutuam, seja em resposta a
variaq6es no ambiente, seja porque elas tdm propriedades
oscilat6rias intrinsecas ir sua dinAmica. Devido aos seus meca-
nismos bem desenvolvidos de homeostase, as espdcies com
tamanhos corporais maiores e vidas mais longas tendem a

responder mais lentamente ds variag6es em seus ambientes.
Uma exceqSo not6vel ocorre no ciclo regular de populaq6es
de pequenos mamiferos nas latitudes do norte.

2. A estrutura etiiria de uma populagSo freqtientemente
indica heterogeneidade temporal no recrutamento de indivi-
duos. Por exemplo, as plAntulas de certas esp6cies tendem a se

estabelecer em florestas principalmente ap6s uma grande per-
turbaqSo, como inc€ndio, seca ou tempestade. Assim, os pro-
cessos populacionais podem ser mais esporiidicos do que uni-
formes ao longo do tempo.

5. Os modelos de tempo discreto de populag6es com de-
pend€ncia de densidade mostram que as populag6es tendem
a oscilar quando perturbadas. Para r entre 0 e l, o tamanho de
uma populaqSo se aproxima do equilibrio (K) sem oscilaqSo.

Para r entre 1 e 2, o tamanho populacional sofre oscilag6es
amortecidas, e por fim se estabelece em K. Quando r excede 2,

as oscilag6es no tamanho aumentam de amplitude atd que ou
um ciclo-limite estiivel seja atingido ou a populaqSo flutue
irregularmente (caos).

4. Os modelos de tempo continuo podem produzir varia-
q6es populacionais ciclicas quando as respostas dependentes
da densidade sio retardadas no tempo. Definindo o retardo
de tempo como r, encontramos que estas populaq6es n6o apre-
sentam oscilaqSo quando o produto rr se situa entre 0 e e 1

(0,57), apresentam oscilaq6es amortecidas quando rr se situa
entre e I e q/2 (1,6) e ciclos-limites com periodo de 4t ou mais
quando n excede q/2.

5. Muitas populaq6es de laborat6rio apresentam oscilagOes

gue surgem de retardos de tempo na reposta dos individuos d

densidade. Esses retardos de tempo est6o relacionados com o
periodo de desenvolvimento do ovo at6 o adulto, e podem ser

intensificados por armazenamento de nutrientes. Em popula-
im estSo inversamente relacionadas com o tamanho da
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g6es de laborat6rio de moscas-varejeiras de cameiros, A. I. Ni-
cholson experimentalmente distorceu um retardo de tempo, e
dessa forma foi capaz de eliminar oscilag6es populacionais.

6. As populag6es que s5o subdivididas em subpopula-
q6es discretas que ocupam manchas de habitat adequadas
s5o denominadas metapopulag6es. A dinAmica das metapo-
pulaq6es depende ndo apenas dos processos de nascimento
e morte nas manchas, mas tamb6m da migraqdo de indivf-
duos entre as manchas. Quando a taxa de extinqSo de subpo-
pulag6es 6 pequena comparada com a taxa de colonizaqSo
de manchas ndo ocupadas, uma metapopulaqSo existe como
um mosaico variante de um nfmero de equilibrio de man-
chas ocupadas.

7. A dinAmica de pequenas populaq6es, como uma subpo-
pulaqSo numa mancha especifica de habitat, depende em
grande extensdo de eventos fortuitos. Os modelos estociisti-
cos demonstram que a probabilidade de extinqdo devido ds
flutuag6es rand6micas no tamanho da populagSo 6 maior nas
populag6es menores.

PRATI CAN DO ECO tOC IA----.-{
TESTE SEU CONHECIMENTO

As Populagdes e o Projeto de Reservas Naturab

Vimos como a migragio de individuos 6 impor-

, tante para manter o movimento entr€ as subpo-
pulag6es numa metapopulaqio. Esses movimen-
tos permitem que os individuos mantenham co-

nex6es entre as populagdes-fonte e as populagdes-poqo e promo-
ve o fluxo g€nico. A forma como a migragSo, o fluxo gGnico e as
rdagdes fonte-poqo s5o alteradas por fatores antr6picos, como
destruigEo de habitat e mudanga de clima, d uma consideragio
importante no projeto de reservas naturais. Se voc€ esiivesse en-
tarregado de projetar uma reserva natural, poderia prever varia-
SSes nas distribuigSes geogrificas ao longo do tempo? poderia

voc€ estar certo de que as frooteiras de uma r€serva criada in-
cluiriam as demandas de habitat de uma espdcie no futuro?

Re+d Noss, atualmente da Conservation Science, lnc., runhou
o termo sn6dulo" (nodo) para se referir a uma irea geogrdfica de
alta biodiversidade e o termo icorredorr. para designar uma fuixa
de terra selvagem que permita aos organismos se moverem entre
oe nr6dulos. De acordo com o modelo clissico de rrctapopulag6es,
os corredorrs precisam ser apenas largm o suficientr para permi-
tir a migragio. A vis6o contrastante de Noss d que os organismos
is vues tGm que usar os corredores como urn habitat tempor,irio
at€ que mais n6dulos s€ tornem disponiveis. Mais ainda, os requi-
sitos ffsiros para o proieto de corredores variarn de acordo com
us tipm de espdcies que os usam. Alguns corredores podem ser
tio simples quanto tubulagSes qu passagens sob as estradas que
perrnitam a anfrtios cruzdJas sem arrisrar suas vidas. De fato,
cimaras automrdticas mostraram que estes etfineis selvagens" sio
usados por uma grande variedade de esp6dm. As aves podem
precisar apenas de sitios de passagenr continuamente distribuidos
entresubpopulaqSes, masa rnaioria dos mamiferos demanda uma
faixa confnua de habitat para migragffo. Devido aos diferents
aminhm pelos quais oe arpnismos usam o espa(o do habitat r
suas diftrentes *nsibilidades is bordas do hahitat e i perturba-
gflon alguns anirnais precisam de corredores rnais largos do que

cutros" Os linces precisam de corredores de mais de 2J
largura, enquanto os lobos no Alasca precisam de
at6 22 km de largura.

Estudos experimentais de corredores e seus impactos
tapopulagdes podem ser dificeis por causa do tamanho
chas de paisagens necessdrias, diferenqas em fatores
croclima, solo, encosta e assim por diante) e influ6ncias
dades humanas. Portanto, 6 muitas vezes fitil empregar
de modelagem para estudar o efeito dos corredores na
metapopulacional. fsta abordagem se torna
rosa se os modelos puderem ser combinados com
de campo. Cilhert et al. (1998) usou manchas de musgo
ecossistemas-modelo e amostrou populag6es de
em manchas com diferentes graus de conexio com
chas para testar a hip6tese de que os corredores podem
manter a riqueza de espr6cies.

TESTE SEU CONHECIMENTO

1. Quais sio as duas conseqiiGncias possivelmente
corredores para conectar subpopulaq6es?

2. Consulteo artigo de Gilbertetal. atrav6s de
logy on the Webem hlQ://vvvvw.

Quais sio os leneficios de usar manchas de
ecossistemas-modelo? Como os autores

conectividade entre as manchas de musgo?

3. Consulte a i r l: i i ,rl.l, tirada do artigo de Cilbert et al.

Que percentual de esp6cies foram perdidas das "ilhas de

I irri I i.1ii Efeitos do manejo de conectividade sobre a
ilhas de musgo experimentais. (a) A riqueza de esp6cies locais
individuais de I O cm. (b) Percentual da riqueza de espccics
em predadores. Segundo F. Cilbert, A. Conzalez e l. Evans-Freke, Proc
London, Series B 265:577-582.
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corredores em comparaqio com ilhas de musgos isoladas?
que pode voc6 concluir acerca do impacto da fragmentagio

os predadores versus nio-predadores?

4. Visite a pdgina da lnternet da Conservation Scien-
ce, lnc., atrav6s de Practicing Ecology on the Wehem
http://www,whfreeman.com/ricklefs. Examine a lista
de clientes e os relat6rios que eles publicaram. Por que

ag6ncias ou companhias contratariam uma companhia como
Conservation Science, lnc.?
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