
capitulo 5

Natalidade, Mortalidade
e DispersSo

Todas as quest6es na ecologia - embora cientificamente fundamentais e cruciais paru as
necessidades e aspirag6es humanas - podem ser reduzidas ao entendimento da distribuigi.o e
abundincia dos organismos e seus processos envolvidos - nascimento, morte e dispersZo -
que determinam esta distribuigao e abunddncia. Neste capitulo serio apresentados esses pro-
cessos, suas conseqiiOncias e os m6todos de monltori-los.

Conteridos do capitulo

J.l Introdugio
5.2 Ciclos de vida
5.3 Monitomndo rlratalldlade e mortalidade: tatrelas de vida e padrtes de fecundidade
1.4 Dispersio e rnigragio
5.5 O impacto da competigio intra-especifrca sobre as populag6es
5.6 Padr6es na hist6ria de vida dos organismos

Conceitos-chave

Neste capitulo, voc6:
) entenderd as dificuldades de se contar os individuos, mas a necessidade de faz€-lo

para entender a distribuigtro e a abund2ncia dos organismos e suas populag6es
) familiarizar-se-6 com a variagdo dos ciclos de vida existentes e os padr6es de

nascimentos e mofies exibidos por organismos diferentes
) conhecerl a natureza e impotincia das tabelas de vida e os padr6es de fecundidade
) conhecer6 o papel e a importancia da disperslo e migraglo na dinimica das

populag6es
) entender6 o impacto da competigi.o intra-especifica sobre os nascimeritos, morles e

movimentos dos organismos e, consequentemente, sobre suas populagOes
) entenderl que os padrOes na hist6ria de vida dos organismos, que estio relaciona-

dos com os tipos de hibitats em que estes vivem, podem ser reconhecidos, apesar
das limitagOes existentes
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o que 6 uma
populagSo?

natalidade,
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5.'r IiuTRoDUEAO

osec6iogclstentamclescrevereentencleradistribuigiioezrll..-1.
cllncia dos organisrnos. Fzrzem isso pzLra pocler controlar uma espir-:

,.r1*.p.rp.rtor, (aitn prag:r) ou conseflar ulna esp6cic ameagacla '-'

"ii"O", 
cru simplesm",-tt pntqtt" sio fascinaclos pelo mundo QUe cr-i

rocieia e qr.lert:m entencler os fltc^s que o governam' A maior pane

clessa fag'.rnlro, 
"r-t,..,",-t,o, 

envolr'e esiuclat as muclangas no tamanho

;;;".-""1. Geralmente, 6 utilizaclo o termo populaqfo para clescre-

;".'.; grupo cle inclivicluos cle uma esp6cie que esti sob investigagio'

o qr-re rczrltnente constitui u'la popt'ltrilo' contudo' clepencle da esp6-

.i."a.,objetivcldoestuclo.EmalgunsC-.lSoS.oSlimitescleumapoplt-
laqlo sio '.1p21rentemente reais: urira esp6cie de peke ocurpanclo .um

p"qr-,",-t., lago, por exemplo Ern outros casos' os limites slo cletermina-

clos pelo pr6prlo investigaclor' Assim, 6 possivel estuclar a populzrE:io

.1" ,ii.leos clo lirnoeiro que habitam uma folha' unta in'ore' um pomar

ou Lim conjunto cle pomares O que 6 comum no Llso clo terfiao poptL-
';;;r;;;ii 

esra 6 cfufinicla pelo ,-,i,-.ro cte inclivicluos que rr compoe,

clie pocle aumentar ou diminuir no tempo e no espaco'

C)s processos que modilicam o tamanho popuiacional sio: nata-

]iclacle, mortalidade e os deslocamentos para dentro e para fbra dos

limites populacionais (clispersio)- A maior preocupaEiro dos ec6logos

6 entender as causas que modificam o talrlanho popr-rlzrcional'. uma

vez que a ecologia niro 6 apenas uma ciCncia que tenta entencler os

fen6menos naturais, mas p'i'-tcipalmente prediz€-1os e controll-los'

N6s poclemos, por exemptt', qt'"t"t reclttzit o tamanho populacional

c1e coelhos que'podem "it" 
t"tt"tdo s6rios danos a uma plantagao'

Isso pocle ser feito aumentanclo-se a taxa cle mortaiiclade por introdu-

zir utn vitus na populagao our clecrescenclo a taxa de natalidade' me-

diante a oferta cle um alirnento que contenha um Contrzlceptivo' Po-

clemos tarnll6m forgar a emigraqlo, trazendo rnais cies a lrea ou

evitar sua imigrag:io por meio cle capturas.con'i armadilhas'

Similarmente, uma agdo consen''acionistzr pode querer aumenfar

os nfimeros popr-Llacionali de esp6cies raras, ameacadas c1e extingio.

Na d6cada de 1970, os nirmeroi populacionais da lguizl americana'

da Ziguia-pescadora e c1e outras esp6cies c1e aves nos Estados Unidos

.,-,rrJq".^ a cleclinar rapiclamente' Isso cleve ter acontecido devido

ao cleclinio de suas taras c1e natalidacle, do aumento das taxas de

mortalidade ou porqlle essas populaEocs estavam normalmente

manticlas por imigraqlo e este pzrrimetro populacional diminuiu ou

f,r.qr. oi incli,rid.ros emigraraln e nio mais retornaram' E raro o

cleclinio ser funcio .ir, .".lt''qao das taxas de nataliclacle Na ddcada cle

\970, o inseticida DDT foi ztmplamente utilizado nos Estados Unidos

(seu uso hoie 6 proibiclo) e foi abson'ido por peixes e outras presas

dasaves.sr.iaacumulagionosteciclosafetouzrfisiologiadasavesa
;"; ;; ,, ."r."t de seus ovos se tornarem tio finas que os lilhotes

morriamanteslnesmocleecloclirem.osconselvacionistasconsegtti-
ram reclrperurr a populaqio c1a lguia americana ('Haliaeetus leu-

cocephalis) ar'rmentanclo suas taxas de natalidade' illntamente com a

proibigio clo uso do DDT'
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5.1.1 O que E um lndividuo?

_ Uma populaqho compreende um grupo cle individuo s, mas pata organisrnos unitirios ealguns tipos de organismos esta definigzo nem sempre 6. claruqrrrrto mJdutarcs 
l

39 q": entendemos por um individuo. para muitoi organismos nio
h5. problemas. um coelho tem duas orelhas, dois orhos Jquatro mem-
bros. Uma aranha tem oito,pernas, independentemente do seu tempo
de vida. Um coelho, ainda que viva muito, nZo desenvolver1 um
terceiro olho. A morfologia geral de tais organismos e o seu desenvol-
vimento ontogen6tico slo pievisiveis e ctJenninados. Estes sio cha-
mados de organismos unitarios.

Aves, insetos, r€pteis e manfferos .sio todos orplanismos .nitlrios.
N6s poderiamos (pelo menos em teoria) creterminar o nfimero de ovelhas
em u1n campo contanclo toclas as p2itas e clir.idinc'lo-as por qllatro. Iror6m,
nio hl como fazer algo similar com populagoes cle ,r.gnr-rirrrr,,, ruc,tcJu-
lares,'.ttis como l.ores, arbustos e e1vas, corais, esponjas e muitos
outros ihvertebraclos marinhos. Esses organir-o, ..".."- pera proclu-
gio repetida de m5dulos (folhas, p61ipos, etc.) e quase,.-pr. formam
uma estrutura ramificada. Tais or€;anismos apresentam uITIa arquitctura
peculi:rq sendo muitos enraizados ou fi_xos, nio m6veis (Figur:i 5.1). A
esftaltlrra e o proElrama preciso c1e desenvolvimento nio sio prel,isi-
veis, mas sim irtdeterminadcts. Pocleriamos contar todas as fblhas em
uma floresta, m:rs isso nlo nos possibilitaria cleterminar o nfmero de
l.ores. Poderiamos cont,lr todos os polipos efll uma pafie cle um reci-
fe cle cora1, mas isso nio nos permitiiia saber a respeito clo nr.imero cle
ovos feftilizados (zigotos) dos quais aquera pate do recife foi crerivacla.

Em organismos modulares, entio, necessitamos distinguir entre o
genet, o inclivicluo do ponto de vista gen6tico, e o mddr-rlol cletermina-
da estruturzr (p. er., reproclutiva) que se repete. O genet 6 o inclivicluo
que inicia a'ida como um simples zigoto unicelJlar e vive at€ qr-re
todos os sells col,ponentes modularei'estejam mofios. Llm ruocJulo
inicia sua vida como urn organismo multiceluiar independente cle outra
estfl-1tura modular, e completa seu ciclo c1e vida, cla mituricracle ) morte,
mesmo embora :r forma e o desenvolvimento do genet como um todo
sejam intletc|minados (p. cx.. follrrs dc ,,r, grr-^"a tirn urn delerni-
nado tempo de exist6ncia ou longeviclacle). ileralmcnte pensamos em
organismos como unit:irios quando escfevemos ou falamos a respeito
de populag6es, talr,-ez porqlle n6s mesmos sejamos organismos unitdri-
os e tamb6m porque hi mais esp6cies formadas por ciganismos uniti_
rios do que modulares. No entanto, os organismo. ,roilrh... nio sdo
incomuns. A maioria da biomassa vi.ua da Terra, e boa pafie da existen-
te nos oceanos e mares, 6 formada por organismos modr-rlares: flores-
tas, caillpos, recifes de coral e turfeiras. Nesses e em muitos outros
casos, distinguir individuos pode nio ser uma tarefa ficil.

5.1.2 Contando lndividuos, Nascimentos e Mortes
Mesmo com indi'iduos unit1rios, os ec6logos t€m enormes pro-

blemas t6cnicos quando tentam qr-rantificar as populaqO.. ,o ,-rutr.._
za. Muitas questdes ecoldgicas permanecem sem resposta der..ido a
esses problemas. por exemplo, sd 6 possivel controlai uma certa po_

organismos modulares
formam suas pr6prias
populag5es de m6dutos
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;i"tfifrJ;Jor"rda) e animais (i direita) modurares, sendo mostradas as semerhangas na morfologia entre eles (a) organis-

mos com crescimento em partes: lentilha d'5gua tr",,* ip.itoJottn o c'nningham' "Visuals unlimited") e Hydra sp' (@

Larry Stepanowicz, "Visuals Unfi*it"&1. (b)-Organismosiirt"r"nt" ramificados nos quais os m6dulos estao dispostos

como ,,p6ndulos": um ramo vegetativo de uma pianta supeiior(lonrtera iaponical com folhas (muitos m6dulos) e um ramo

reorodutivo (@ "Visuals unri.lY#i'f,i".-;;id;;;;;ii'ia"Iiooa"f ti""6d'lo' alimentares e reprodutivos (@ L' s'

lill,"rilijJ''Irl;rdil'u;ii;ii;J;1.'t.l-oisrnitros estoloniferos.cujas col6nias se espalham lateralmente e permanecem

tigados pelos ,,estot6es" o, ,iiornur, indivi"duo A" rorungrin;i Giig",ia 1e gxnaldlndo por meio de estol6es (@ Science

VU, Visuats Untimited) 
" 
,rr'.;il;i; aJr,iJtoia" rrr, iuia-iror€; (o-lonn D Cunningham' Visuals Unlimited) (d) col6nias

de m6dulos firmemente oirporilr, ,t* moita de su*irii" irin..nralrs (@ Gerald e Buff corsi' Visuals Unlimited) e um

segmento do coral ru*nariJ-iiiior.,itO 
-Orr" 

e. rteethim, Visuals Unlimited). (e) M6dulos acumulados em um suporte

n6o mais vivo, porem p"o,it"nt", um carvalho Quercii iinui no qual o suport^e est5 constituido de tecidos mortos

derivados de m6dulos anteriores (@ Silwood park, Visuajs ifli'ririi"ai'" uma gorg6nia coralinea na qual o suporte esti

constituido de tecidos calcificidos'de m6dulos anteriormentl ,irot (Cl Daniel W. Gotshall, Visuals Unlimited)'

r
t.,1't*'
{ I
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as dificuldades
do censo

estimativas
de amostras

representativas

QUESTAO
NAO.RESOLVIDA:
Em organismos

rnodulares, o que
devemos contar?

as dificuldades
especiais de

quantificar os
nascimentos-..

pulagio superpopulosa (dita praga) quando se reconhece que ela

lsta .soL, taxas cle nataliclacle mdxim:rs. Isso s5 pocle ser rcaliza<lo

monitorancl0-se acrurzLclamente os nascimentos ou o total cle incliviclu-

os cla populzrqlo, tarefa nio muito fhcil em amb21s zrs situac6es.

S. q.riseti"-os saber qlrantos peixes existem em Lim lago' pocleri-

:rmos lazer uma .lcrllfacle contallem total colocanclo utna substincia no-

cir,zr* .1 eles e posteriormente contando toclos os inclivicluos moftos.

Por6nl, a16m cla questio mor'.rl em'o1r'icl''r nisso, os ec6logos geralmente

clescjam estuclar por um iongo perioclo uma popr-riagio ap6s terem

".',,r"riaclo seus indivicluos". As vezes, podc ser possi\rel crapturar e man-

ter toclos os inclirricluos r.ir,.os, contf-kts e, clepois soltl-los novamente

-tintrc as avcs, po1'exeurplo, pocle ser possivel marc2ll'indivicluos jovens

com an6is nos t2Lfsos c posteriormente reconhec6-1os indiviclualmente

(exceto irnigrantes) em uma populaqao resiclente em um peqLleno bos-

que. tamtiin nao 6 nnito clificil crontar o niimero cle gr:rndes mamife-

ros, tais como cen:os e outfos herbir,,oros, enl Llma ilha isolada. Por

outro l..rclo, 6 muito lrais clificil cont2rr qllantos lemingr:es (roedores clrr

genero Len'tmui) existen en1 Llm campo na tunclra, porqr-le eles vivetli

iro" pna" do ano (e se reprocluzem) sob a nere! Nlesruo 6 6L'n51r (con-

tagem total) c1o nfirnero il" p"*,rut eristentcs eil, um21 cidacle nio c

uma krrefa fhci1, pois muitas podem qlreler "escapar" clesta contallel11

por problemas lcgais (irnpostos ott sen'iqos de imigraqio)'

os eccilogos, assim, .sio quase senlpfe fbrcaclos a utilizar estimrrti-

\r21s CIO niir]1ero cle inclividr.ros en1 Lrma popul';rgio, e1I \rez cle fazer su;L

crontagem totzrl. Eles poclem estr.lnar o ntirnero c1e alideos em um pon-nr.

po. 
"irrp1o. 

contanclo o nfimcro de a,rostr:rs representativas de fblhzrs.

estimar-rclo ap6s o nfimero cle fblhas pof metfo quaclrado dc terreno

p'.1ra, croltl is.so, cstimar o nutncro c1e zrfideos por metro quadraclo, Inl
outras oczrsioes sao r-ttilizados rn6todos mais compleros (Quaclro 5'1)'

E relcrtiuan'tente ficil contar o numero de plantas em unl calnpo oll

cle cracas em Llnla superficie rochos2r, porque essts orgxnism()s pcrnltl-

necem e1r uma mesmlr posigio, qllesc eomo que esperando p:rra se-

rem contaclos, pois sio s6sseis. Mas o quc n(rs contamos em uma flo-

rest:r? Quancl,, i,-,, i.ore pocle ser consiclerada como Llm indi'idut"

Devemos incluir /Ln ores jovens e pliintulas? Devemos incluir as semen-

tes cxistentcs no solo? Ten-ios cle lncluir indivicltlos em que todas as

pafies pareccm mofias, exceto um ou clois ramos que ainda mantem

i,1l1^ o., duas folhas -u,ivas-l Um silvicultor poderia tomar uma clecisio

arbitrfuta em contar apen2ls zitwores acima cle Llm celto tamanho: por

exemplo, indivicluos com troncos meiores que 20 cm cle DAP (cliime-

tro ) zrltura clo peito). Contudo, pafa um entomologista, interessaclo em

uminseto"p."gr"quesealimentadasfuvores,poclesermaisimpofian-
tc szrber o ,rft-".o cle folhas em vcz de o nilmero dc troncos'

Comopoclemosqllantiric2llosnascimentos?Estudantesclegen6-
tica comumente pens;rao na formagao de um zigoto como senclo o

ponto inicial de iicla cle um individu.. Por6m, cssa 6 uma fase muites

iezes neo conhecida e extrenarlente dificil de ser estudacla. Para

*N. de T. A sr:bstincia rotenona muitas vezes 6 utilizada em ambientes aqr'r:iticos
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rssa 6 uma fase muitas
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muitzrs espicies cle animais e plantas, simplesnlente nio sabcmos
quantos embrioes morrcm antes clc "nascerem", levanc10 em consicle-
ragio, por exemplo, qlle no coelho estima-se que no minimo 50% clos
embri6es lnol'l'em aincla no ritero e qlle em muitas plantas superiores
pal'ece quc crefca c'le 50% clos embrioes siro abortzrcl0s antcs mesmo
qlle a semente esteia tot:rlmente maclurzr.

Para os ec5logos, enteo, na prlttica 6 quase sempre irnpossivcl
consicierar a fbrmagio dc um zigoto como o ,'momento,, clo nasci-
mento de um inclir,'icluo. Erl zrlguns c:rsos, 6 imposto um ponto c1e
pafiicla menos l6gico. Ilm ornitSlogo poclerizr consiclerar o momento
do nascimento de um individuo quando este eclocle clo ovo ou L1m
mastozo(ilogo consicleraria um zrto de nascirnento quanclo o embriio
6 "expulso" do i,rtero e da placenta. o botlnico consicleraria a gern-ri-
nag2io de Llma scmente como o n:rscirnento de uma pllnt.la, entbora
a germinaq:io seja apenas o momento em qLle um embriio desenvol-
vido recomeea a crescer ap6s um perioclo cle clormOncia. precisamos

uErooos DE MARcAGAo E REcApruRA pARA EsriMAR o TAMANHo popuLAGroNAL

Uma estimativa do tamanho populacional pode. em
alguns casos, ser feita por meio da captura e marcagio
(utilizando-se tintas, an6is nos tarsos, etc.) de uma
amostra de individuos, para posterior soltura dos mes-
mos. Em um momento subsequente da amostragem,
a proporESo de individuos capturados e marcados for-
nece uma estimativa do tamanho total da populagio
(veja Figura). Por exemplo, capturamos e marcamos
'100 individuos de uma populagSo de pardais, Iiberan-
do-os de volta A populagSo de origem. Se uma amos-
tra posterior de novamente '100 individuos for tomada
.e a metade deles for de individuos marcados, poderia-
lngs considerar o seguinte: se a amostra 6 representa-
tiva da populagSo, a proporgao de individuos marca-
dos e n5o-marcados encontrada no segundo momen-

to amostral reflete a mesma proporEso encontrada no
primeiro momento amostral, onde marcamos 100 in-
dividuos. Desse modo, metade dos individuos foi
marcada, sendo a populaEso total composta de 200
individuos. No entanto, esta t6cnica de marcaEio e
recaptura n5o 6 muito simples de ser aplicada como
parece. H6 muitos problemas no processo amostral e
na interpretageo dos dados. Suponhamos, por exem-
plo, que muitos dos individuos que foram marcados
morreram entre a primeira e segunda amostragem. lsso
de alguma forma deveria ser apurado para que o m6-
todo pudesse ser modificado. Para muitos organismos
m6veis, contudo, esta 6 a ilnica t6cnica existente para
estimar o tamanho de uma populagao.

T6cnica de marcageo e recaptura para estimar o tamanho populacional de organismos m6veis (de uma maneira simplificada). (a)
Uma primeira amostragem da populagSo, de tamanho populacional descoihecido N, 6 tomada (r individuos) e marcada. (b)
Esses individuos s5o soltos e se misturam novamente ) populagSo N. (c) Uma segunda imostragem de individuos 6 feita. Devido) representatividade amostral, a proporEso de marcados (rn de um iotal de n individuos capiurados) dever6 ser, 

"rn 
.eair, 

"mesma daquela existente quando da primeira amostragem (r individuos sobre um total de M. Com isso, N pode'seiestimado.

I$r#ffi
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lembrar que metade ou mais de uma populagio poderl ter 1norrL..

antes mesmo de poder ser registrada como viva!
A contagem do nfmero de morlos 6 tao dificil quanto a de nasc,-

mcnto:. Co|po: rnorlos nAo prrmtncccm por mtrito lcmpo n2 nJturc-
zzr. Somente esqueletos de grandes mamiferos persistem por long..',.

periodos ap6s a mortt:. P1Xnru1as podem ser contadas e tnapeadas ei:-

um dia e no outro nio har,rr mais indicios c1e1as. Pequenos roedores -
animais de corpos mo1es, como lagartas e \,-ermes (anelideos), sio diger -

dos pelos precladores ou rapiclamente consumidos pelos decompositorc.
(Capitulo 11). Esses tipos de organismos nio deixam carcaqas pai,l
serem contaclas e nenhurna errid6ncia da causa de sua mofie.

Somente uma pequena fraglo de inclividuos de uma popul:rg:r,-

complet:r o ciclo total de vida, do nascimento ate a senesc6ncia .
morte. Os individuos que compietam este ciclo siro exceg6es. Existe:
rnuito rnais logrrtr' do qtre lrorboletls adultli. mLrilo ntris girino' *
qlle sapos ou ras.

Se quiscrmos entencler as fbrg'as qlle govcrnam a abuncllncia cir :

inclivicluos cm uma populacio, ptecisamos conhccer as f:rses cla r-iti-
clesses organismos onde tais forcas siLt.r n-rais significatirrzrs. P:rra is-so

nccc:sillrttt)s cntetltlcr os (\ cnl( ,s scqticn( i:li5 qtl( ( )( ( )rl'clll ( P,o\ cl-
nalr os ciclos cle vicla clos organismos.

Existe urn ponto crucial n:r r.,icla cle qualqr-rer organismo qr-lanclo.

se sobrevir.er por tempo suficiente, ele comeg:zr a se rcproduzir e, colr
isso, zr deixar prole. De urna rnaneira simplificurcla, o ciclo de vida c1.

um organismo (Figur:r 5.2) compreencie o n:rscitnento, scguiclo por
um perioclo pre-reprodutivo, unr periodo rcproclutivo e um perioclo
p6s-reprodutivo, cr-rlminando com a morte, rcsultado c1o processo clc-

senesc€ncia (ressaltando-se que outros fatorcs clc rnortalidade podet-n
atllar em qualqr-rer momento da vida). A hist6ria natural de toclos os

indivicluos unithrios pocle ser r.ista como variaccles em torno clessc

simples paclrao, embora o periodo p6s-reprodr-rtir''o (comum nos se-

res humanos) provavelmente nio seia comum.
Nguns organismos aprcsentam virias ou mr-ritas ger'.rg6es no perioclo

cie um ano, olitros apresentam 2lpenas uma ger:rc,:io por 21no (chamadas

esp6cies anuais), enquanto ()utr()s tcspecics pcrenes) t6r't't ut't't ciclo de
vida qr-re ultrapassa vlrios :rnos. Contuclo, par:r todas as espdcies exis-
tentes, urn perioclo cle crescit-nento ocorre :rntes c1e iniciar a 6poc:r
reprodutiva, climinuinclo cle intensiclade (c, em alguns c,rsos, o crcsci-
mento corpor:rl at6 ccssa completarnente), qu:rndo a maturagio re-
proclutiva se inicia. Crescimento e reprocluqio sio, assitn, clois compo-
ncntes clo ciclo cle vida de urli organismo que necessitam c1e recurso.s e
existe claramcnte Lun certo conflito entre ambos. Assitt-t, quanclo a plan-
ta perene Sparaxis grandiJloru inicia su;t fhse rcprodutiva no sudoeste
c1a Afiica do Sul. as florcs e os frutos slio produzidos a expensas de
folhas e raizes (Figura 5.3). Hi tan-rbcm muitos vegetais (p. ex., a

o conflito
entre crescimento

e reprodugSo
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rocleri ter morrido

quanto a de nasci-

l tempo na nature-
rsistem por longos
las e mapeadas em
lquenos roedores e

Lelicleos), slo digeri-
:los clecompositores
L\am carcaeas pafa
slla mo1te.

de uma populagio
L6 a senesc6ncia e

r erceqOes. Existem
rito mais girinos c1o

:r :r abundincia dos
cer as fhses da vida
iJlcativas. Para isso,
e ocofrefil e govcr-

organismo quanclo,
e reproduzir e, com
. o ciclo de vida de
rento. seguido por
llivo e um periodo
Lcio do processo c1e

rloltalidacle poclem
rratural de todos os
)es em torno clesse
i o (cotnum nos se-

geragOes no perioclo
r poi ano (chamaclas

es) t€m un-r ciclo cle

1es as esp6cies exis-
de iniciar a 6poca

Ilrns casos, o cresci-
do a maturagio re-
assim, dois colnpo-

:ssitam cle recurso.s e

.su-n, quanclo a Plan-
oclutiva no sudoeste
ziclos a expensas de

r-egetais (p. ex., a
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FIGURA 5.2
Um padr5o da hist6ria de vida
para um organismo unit5rio. O

eixo horizontal (x) est6 dividido
entre as diferentes fases de vida
do individuo. O esforgo repro-
dutivo est5 plotado no eixo ver-
tical (y).

FIGURA 5.3
AlocaEdo percentual de nitrog6-
nio para diferentes estruturas da
planta perene Sparaxis gran-
diflora, na Africa do Sul, ao lon-
go do seu ciclo anual, onde a
produE6o de frutos ocorre na
primavera (setembro a dezem-
bro no Hemisf6rio Sul). A cada
ano, a planta cresce de um cor-
mo, que ela substitui durante a

esta@o de crescimento, sendo
alocada energia para as partes
reprodutivas a expensas de
raizes e folhas, no final da esta-
g5o de crescimento. As estrutu-
ras est5o indicadas A direita, ilus-
trando uma planta no inicio da
primavera (segundo Ruiters e

McKenzie 1994).

eep6cies iferr6paras
e sem6lparas

final da morte devido
reprodugSo )senesc6ncia

Fev.
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cled'.r1eira, Digitalis sp.) qLrc in'"estem seu primeit'o ano de r''icla no
crescilnento \relleteti\ro c, clepois, floresceiu c llt()rre1r no seEaunclo oll
ultimo ano (as ch:rmaclas plantas "ltienais"). Por6m. sc as flores c1css21s

csp6cies siLo remor.'iclas antes que slt:rs selrientes sejam procluzicl:rs,

essas plantas em ger2rl sobrevivetl no ano scgtLinte, qllanck) suas florcs
novamente produzem scmentes cle moclo mais \-igoroso. Assim, parece
ser o cllsto cle prover a prole (sementcs), e n.llo a produglLo clas flores,
o fator 1etal par:r .r planta. Da mesm:r fotma, mulhercs grirviclas sio
orientaclas a aumentar a ingesLr cal6rica et-tt t-ttztis cla metacle clo consu-
mo normal: quanclo a nutricio estir inaclequacla, :r gral'iclez podc ctLusar

tl:rnos :r sltiJc tla m:rc.
Entre csp6cies anuais e pcrcrnes, hh algumas - espicies iteropatas -

que se reproduzern repetidamente. clevotando zrlguns de scus recursos
durante um evento reprocl-rtivcr, solrrevivendo par21 e\rentos reproclutivos
futuros (se solrreviver at6 lzi). Os seres humanos sio exemplos cle

organismos iter6paros. As esp€cies semelparos, por outro laclo, corno as

plantas bienais antes mencionadas, aprescntaln epenas um epis6dio

$"
ffi

il

ffi
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reprodr-rtivo e1n suas

futura, de moclo que
vidas, nio alocando recursos para sobreviv6nci;

a reproduglo 6 rapidamente segtiida pela morte

bancos de sementes

as "anuais" ef6meras
de desertos

5.2.2 Ciclos de Vida Anuais

Em l:rtitucles temperadas, com sazon"rliclade l>em matcada' :r maio-

rla dos organismos anuttis gcrmina ou nasce qllando as temperaturas

iLumentaln. na plimar''era, Jrescenclo rapiclamente e se reprocluzindo'

e morrenclo, entao, antes do final do r.erio. o gafanhoto europeu'

ChofihipptLs bntnrtetLs.6 exemplo de ut'tlzr esp6cie anual iter6para'

n1e ecloile de seus ovos no final cla prirlavera e p.rssa por quatro
-r,agi.r, 

iur,cnis cie ninfas antes de se tornar adulto em meaclos clo

".ra"o 
e morrer no m6s de novembro (or:tono)' Durante a fhse aclulta

,as fameas se repl.oduzern rcpeticlamente, e etrr caclzL evento reprodtrtir,o

h1 a produEiocle uma massa contendo cerc:r de 11 or''os'

Muitos vegetais, ao contrdrio, siLo espdcies sem6lparas: aprt:sentalll

um evento repentino cle floragicl e procluqio de sementes' para entitr

lllofreremcmseguida.Este6un)CaSoComllmentreefl.,.lsdaninhas
cle ireas cultirrf-u,els. Outros, colno a tasneira*, sio iter6p'.rros: continuat]-t

a cresccr c a procluzir no\ras flores por toda a estaqlo quente' rltc

morrerem em vi.tu,de clas prirneiras giadas que ocorrem no inicio clo

im.erno. Elas ntorrem com suas gemas'

A maioria das esp6cies anuais despencle parte do ano como unlll

fase clormente de sernentes. esporos' cistos ou o\ros' Esszr fase c1e

dorm6ncia pocle permanecer vilvel pot' nruitos anos Existem regis-

tros confilveis de sementes ci:rs erv-as Chenopodittm ctlbum e Spergia

aruensis que permanecer.lm vilLveis no solo por cerc"1 cle 1 600 anos

Similarmente, os o\ros sccos de camardes marlnhos permanecem rtii-

veispornluitosanosepoclem,assim,serestocaclos'Issoslgnilicr
que, se quisermos ,r..r,-r.n, o t"i'po de vida c1e utn organismo clesdc

sua fbrmacio como zigoto, rnuitos Vep1etais e animais ditos "anulis

vivernmuitomaiscloqr"r,,-tano'Nutnerosaspopulagoesdesetner-i-
tes dormentes no solo formanl o que chamamos de banco de setnert-

/e.s. Ern lreas agricolzrs, t6m sicio encontradas muito mzris c1e 86.001

selrentes vil-,,eis por rnetfo quaclrado de sokr. Esp6cies anr-rais que

t€m se tornado localmente extintas podem rapidamente reaparecer e

germinar c1e no'u'o, ap6s o revolvimento do solo'

As fases clormentes c1e semcntes, espofos ou cistos s:io tarr-ib6r]-L

necesslrizrs para muitas plantas e animais efGmeros que l'ivem em dr'r-

nzrs e desefios, completanclo muitas vezes seus ciclos de vida em me-

nos de oito semanas. Eles clepenclem do estlgio clormente para persis-

tirpelorestodoanoesobreviver)sinternpdriesdebai:xastempefatll-
ras no inverno e 21os periodos cle seca prolongados no verio' Et.tl

ambientes de cleserlos, ..1s raras chnr,'as nio sio sazonais e somente elll

CefiOs2lnosqr.rezrquanticlacledeprecipitaqio6necessirriaparaestitr-itt-
1ar a germinaEao d! plantas ef6meras, rnuito pequenas e coloridas'

-N. de T. Esp6cie do g€nero Tanacetum, peftencente d falrrilia Asteraceae



rllrsos para sobrevir,Oncia
rente seguicla pela mofie.

, .1. llern mlrr'ltJa, :t rtt:tin-
' quanclo as temperaturas
:rente e se reprodr-rzindo,

-,. O gafzLnhoto ellropell,
esp6cie anual iter6para.

\ era e passa pol' quatro
.r' adulto em metrclos clo

io). Durzrnte a fase :rdulta
.:r,l:r er (nlL) reprorlLlli\ o

-:t c1e 11 ovos.
,s sem6lparas: apresentam

.lc relDentcs. parl cntio
-im entre en-as claninhas
slio iter6paros : continLlam
jr a estacio quente, at6

-Lle ocorrem no inicio c1o

: parte clo ano como uma
i oll ovos. Essa fase cle

.:r.r. .lnOs. Iixistcrn rcgis-
loditn')'L albtr,m e Spergula
ror cerca de 1.600 anos.

:,r1nhos permanecem r''il-
estocaclos. Isso significa

r cLe um organismo clesde
e animais clitos "anr:ais"

rs populagdes cle semen-
.r-nos cle banco de semen-
-rs muito mais de 86.000
r1o. Esp6cies anuais que
-:rpiciamente reaparecer e

.o1o.
cs ou cistos sao hmb6ln
'meros que vivem em du-
u-s ciclos de vida em fire-
lt' , dormentc parr pe|sis-
:ries cle bakas temperatu-
clongaclos no verio. Em
ro sazonais e somente em
€ necessiria para estimll-
pequenas e coloridas.

5.2.3 Ciclos de Vida mais Longos

Hd um marcado ritmo sazonalnasvidas de muitas esp6cies de plantas
e animais de ciclo de vida mais longevo, especialmente quanto d ativi-
dade reprodutiva: um periodo anual de reproduqZo (Figuru 5.4.a). O
acasalamento (ou a floragio paru as plantas) 6 comumente desencadea,
do pelo fotoperiodo - nfmero de horas do dia com luz - que varia
continuamente ao longo do ano, fazendo com que a prole nasga em
6pocas do ano, nas quais os recursos sio provavelmente mais abundantes.

Em populag6es de esp6cies perenes, as geragOes se sobrepOem e
individuos de diferentes idades podem se acasalar. A populaglo 6
mantida em parte pela sobreviv6ncia dos adultos e em pafie pelos
nascimentos. Um estudo sobre o chapim-real*, Pantrc major, por exem-
plo, mostrou que dos 50 ovos que eram liberados em uma estagao
reprodutiva de 10 adultos, somente em 30 deles os jovens consegui-
am se emplumar e somente tr6s deles sobreviviam pata se tornar
adultos at6 o ano seguinte. Essas tr6s aves de 1 ano, reunidas com as
de 2 anos, formam as aves entre 2 e 5 anos que sio as sobreviventes
daquelas 10 aves anteriores (Figura 5.5).

Nas regi6es timidas equatoriais, onde, a16m do fotoperiodo, ocorre
uma pequena variagtro anual na temperatura ambiente e na precipita-
glo pluviom6trica, encontramos esp6cies de plantas que produzem

Fundamentos em Ecologia 193

Epoca de floraEso em desertoc.
Como as chuvas s5o rams e irn-
previsiveis, uma densa e espe-
tacular vegetaESo, composta de
plantas anuais, se desenvofue
rapidamente apos chuvas tor-
rencias. Essas plantas comple-
tam seus ciclos de vida, da ger-
minaESo at6 a produESo de se-
mentes, em pouco mais de um
m6s (Doug Sokell, "Visuals Un-
Iimited" @).

reprodug6es repetidas
e sazonais

repr.odug5es continuas

famflia Asteraceae.
*N. cle T. Ave d:r Orclem Passeriformes. Familia P:rridac.
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Esquemas simPlificados de his-

torias devida de organismos quL

vivem por mais de 1 ano. (a)

Uma esp6cie iter6Para que se

reoroduz sazonalmente uma vez

por ano. A mortalidade n5o 6
previsivel em uma certa tase,

ocorrendo, no entanto, mals em

torno da senesc6ncia. (b) Uma

esp6cie iter6para que se repro-

duz continuamente ao longo do

ano. o padrSo de mortalidade
e similar ao anterior. (c) Uma es-

o6cie sem6lPara que Passa boa

oarte de sua vida em fase Pr6
ieprodutiva, seguida de uma

faie explosiva de reProduESo e

de mortalidade subseqiiente'

(b)

+ Fase+
juvenil

I ano

'l ano

-. - - -iriE- 3rnot ' 4anos 5anos

t---------l-
tl OnOS mg6g

o

UO
o

TemPo (idade)

flores e fi'utos por qu2lser todo o ano - e esp6cies ani1n21is e1n continlla

t"pt".f.tr:a" que subsisteln clesses recLlrsos (Figura 5''tr b) 
^Hl 

vdrias

.rie.i"ta" figueir:rs (Fictts), por exemplo' que procluzem frlltos con-

tinlr:unente e se tornam, assim, ulna f;nte alirnentar clisponivel para

aves e primatas. Bm climas lnais sllzonais' mesmo os seres hutn:rnos

,. ,.pridur"m continuamente ao longo cle todo o 
"lno' 

embora mlli-

i^.r.uru, esp6cies, baratas, por exemplo' tamb6rn o faeam em ambien-

tes mais estiiveis, criaclos pelos pr6prios humanos'

En-i um esqlrema .or-r,.u.,,.,r-ri" ie longeviclacle e fecunclidacle, un]

,"g.r,t .,., ,rrirri t p.,a. Jespender quase iocl' a slla vida em Luna fase

pr6-reprc,clt tiva (juvenil), para ter Lrma atividacle reprocfuti\ra intensa'

:;;t,iL de mofie (ligrra i 4 t) Pc'cl"lrros obsen'ar semelparidacle e1r

plantas bienais. mas tambdm em algumas esp6cies que 'u'ivem por muito

nuis cle clois anos. O saLn?io clo Pacilico 6 um exemplo cllssico Esse

peixe desova em rios. Ele passa a primeira f-ase cle slla vida iuvenil nil

lgua cloce e, depois, migt" p"t:t o mar, mr-ritas vezes percorrenclo rnilha-

,J" J. ,ritt rt. Quanclo oi saim.es estao maduros sexuaimente' retornan-I

aos mesmos fios nos qllais nasceram' Nguns maturam e fetornam pafa

se reprocluzir somente dois anos ap6s, outros lnaturaln mals vagafosll-

lnente e retornam ffes, qllatro o'-r cinco anos clepois' Na 6poczr reprocluti\-3'

Fase reProdutiva ...... - -.. "..--- -....,

esp6cies sem6lParas,
GOmo o salm50

e o bambu



Va ---------------------|

a poplllacao cic salmio 6 contposta por indivicluos de diversas geraqdes.
Pordm, toclos eles sito sem6lparos: eles cleixario seus ovos e clepLris
morreriro; o objetir-o cle sc reproduzir 6 lcta1 par21 o inclivicluo.

H/r excmplos rnuito mais dr:rrl/rticos de esp6cies qLle possLleln
r-rma longevidacie ampla. m:ts se reprocluzem apenas uffra vez. Muiras
esp6cies de bambus fonnam densos clones de partes a6reas quc per-
manecert vegetativas por muitos anos: enl algumas esp6cies, cerca cle
100 anos. Os individr-ros cle bambus, entao, florescem toclos simulta-
nea.mente. Nlesmo qu:rndo partes clesses clones jh se tornaram fisiczr-
lnente separaclas, elas aincla florescem :ro mcsmo tempo.

Os organismos de esp6cies longev:rs que possltem a mesma idacle
nao necessariamente tGm o mesmo tamanho - sobrctr-rdo em organismcts
modlllales. Alguns inclividuos adultos e com n'rais iclade poclem ser int-
pedidos cle crcscer e clc se desenvolver pela agio de precladores ou
competiclores. A iclacle muitas vezes niLo pocle ser usada coruo um bont
indicador da f'ecuncliclade. chadcs Dars,in estlldou uma populaq:io c1e

32 abetos-anOes ern um campo zrbanclonaclo de cerca c1e 83,5 m2 e en-
controu um inclivicluo de 26 anos - repetidan-rente pastejaclo pelo gaclo e
ainda vivo, por6rn de tamanho pcqueno para se reprocfuzir. Uma anllise
que classifica os merlbrc>s de unla populagio de acordo collt sell tama-
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Uma tabela de vida diagram6ti-
ca para uma populagio de Pa-
rus major, proxrma a Oxford, ln-
glaterra. Os jndividuos vivem
por v5rios anos; assim, a popu-
lagao existente em um determi-
nado ano ser6 a combinagSo
dos sobreviventes de anos an-
teriores e de jovens que nasce
ram naquele ano. O tamanho
populacional (nos retAngulos)
est5 indicado por hectare; a
proporESo de sobreviventes de
uma fase a outra est5 indicada
nos triAngulos; o numero me-
dio de ovos produzidos por fe-
mea e mostrado no losango su-
perior (segundo Perrins, 1 965).

tamanho 6 importante

5 anos I

r/a ---"-"--------
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rLnimais cm continua
'.u'a 5.,1.b). Hh r,frias
rrochlzem f'n-rtos con-
:ntar clisponivel para
:ro os sefes huntanos
) o ano. embora mui-
r o fag:rm en-r ambien-
as.

le e fecr-rnclic1ade. Llm
,rl:r r-id:r em uma fase

reprodutiva intensa,
'ar semelparidade em
qr:e r,-ivem por muito
ren'rplo cllssico. Esse

le sr-ra vida juvenil na
:s percorrendo milha-
erualmente, retornaln
lram e retol'nam pafa
.rurarn mais vagarosa-
\a €poca reprodutiva,
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nho 6 freqiientemente mais iltil
reproduzirio (Frgura 5.6) do que

para sugerir se eles sobreviverlo
a que os classifica pela idade.

ese

FIGURA 5.5
O efeito da idade (em anos) e
do tamanho (medido pela 5rea

foliar) sobre a probabilidade de
Rhododend ron la p po n i cu m int-
ciarsua fase reprodutiva. As rela-
qoes matem6ticas foram padro-
nizadas por meio de regress5o
logistica. Observe que a proba-
bilidade de reproduEao aumen-
ta com o tamanho da planta em
todas as idades. Al6m disso, as

plantas de idade mais avanEada

tendem a iniciar a reproduESo
mais rapidamente porque tam-
b6m s6o maiores. Contudo, para
qualquer tamanho analisado, a

probabilidade de reproduESo
tende a diminuir com a idade,
fazendo deste um parAmetro
menos correlato do que o tama-
nho corporal (segundo Karlsson

e Jacobson, 200 1 ).
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5.3 $IONITORAIUDO NATALIrrADE E MORTALIDADE:
TABELAS DE I'IDA E PADR6ES DE FECI'NDIDADE

As seg6es anteriores ressaltaram os diferentes padr6es de nasci-

mentos e mofies em diferentes esp6cies. Por6m, avaliat padrOes 6 ape-

nas o inicio. Quais slo as consequ2nclas desses padr6es em casos es-

pecificos, em relaglo aos seus efeitos do crescimento descontroiado,

por exemplo, ou de declinio populacional at6 a extinglo? Pata tanto,

n6s necessitamos monitorar esses padroes de uma forma quantitativa.

Hf diferentes maneiras de se fazer isso. Para quantificar a sobrevi-

v6ncia, podemos acompanhar o destino de individuos da mesma coofie

dentro de uma populaqio, ou seja, todos os indMduos que nascem em

um determinado periodo .IJma tabela de uida cle coor"te, assim, registra

a sobreviv6ncia dos seus membros ao longo do tempo, at6 o riltimo

morrer (Quadro 5.2). lJma abordagem diferente 6 necess6ria quando

nlo podemos acompanhar todos os individuos de uma coolte, mas

sabemos as idades de todos os individuos vivos (distribuigZo etAia da

populaqlo). Podemos, nesse caso, em um iinico momento amostral,

descrever os ntimeros de sobreviventes de difefentes idades, construin-

do assim otna tabela d.e uida estatica (Quadro 5.2).
A fecundidade dos individuos tamb6m varia com a sua idade

e, para entender totalmente o que este acontecendo com uma popu-

laqtro, 6 necesslrio sabermos quantos individuos de diferentes idades

contribuem com novos individuos (nascimentos): isto pode ser des-

crito pelo que chamam os padr1es de fecund.idade especificos por idade'

t_- i
t' ):,.,1 ,, li-.'7-^-J
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les sobrevivedo e se

z pela rdade.

3,5

i)

iLIDAIIE:
INDIDAT'E

es padr6es de nasci-
saliar padrdes 6 ape-
radrOes em casos es-
nento descontrolado,
exinglo? Para tanto,
a forma quantitativa.
quantificar a sobrevi-
fuos da mesma cool"te
duos que nascem em
coorte, assim, registra
tempo, at6 o riltimo
6 necessdria quando
de uma coofie, mas
distribuiglo etAia da
r momento amostral,
tes idades, construin-
).
Lria com a sua idade
rdo com uma popu-
de diferentes idades
): isto pode ser des-
eqrccfficosporid.ade.

CONSTRUINDO TABELAS DE VIDA DE COORTE E ESTATICA

j
Na figura abaixo, uma populaESo estS representada
por uma s6rie de linhas diagonais, cada uma signifi-
cando a "vida" de um individuo. Conforme o tempo
avanCa, a idade de cada individuo 6 representada pela
linha, que avanEa da base at6 o topo, morrendo em
algum momento "do tragado". Em alguns casos, os
individuos podem ser classificados pela sua idade
(como aqui), mas em outras situaC6es 6 mais apropri-
ado dividir a vida de cada individuo em diferentes
est5gios de desenvolvimento.

Como representado na figura, 3 individuos nasceram
antes do tempo t0, 4 durante to, e novamente 3 durante

^1,. Para construir uma tabela de vida de coorfe, n6s
fdcaremos nossa atengao em uma coorte particular (neste
caso, para aqueles que nasceram no tempo to) e

monitoraremos o desenvolvimento subsequente desta
coorte. A tabela de vida ser5 construida registrando-se
o nfmero de sobreviventes ao inicio de cada intervalo
de tempo. Assim, 2 dos 4 individuos sobreviveram at6 o
inicio do tempo t1; somente um destes estava vivo no
inicio de t, e nenhum individuo dessa coorte se encon-
trava vivo no inlcio de tr. A 1a coluna de dados de uma
tabela de vida de coorte compreende uma s6rie de n(-
meros decrescentes: 4, 2, 1, 0.

Uma forma diferente de construir uma tabela de
vida 6 necess5ria quando n6s n5o podemos acompa-
nhar uma coorte, mas podemos registrar todas as ida-
des dos indivlduos de uma populaESo em um perlodo
determinado (mediante, p. ex., o desgaste dos dentes
em esp6cies de cervideos).

I-"*.l
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Per[odo

Nascimento *

Podemos, ent5o, como mostra a figura, direcionar
nossa atengSo para a populagSo total durante um de-
terminado periodo de tempo (no caso, t,), registrando
o nImero de sobreviventes nas diferentes classes
et5rias. lsso pode ser vdlido se assumirmos que as ta-
xas de natalidade e mortalidade s5o constantes no tem-
po. Esta 6 chamada uma tabela de vida esftitrta. As-
sim, dos 7 individuos que esteo vivos no periodo t,, 3
realmente nasceram durante t,, 2 nasceram em perio-

t2 t-

Tempo

dos anteriores e 2 no tempo to. A primeira coluna des-
ta tabela de vida compreende, ent5o, os valores de 3,
2, 2, 0. Levando-se em consideragSo esta coluna, isso
significa, primeiro, que este conjunto de valores repre-
senta a sobreviv6ncia durante todo o periodo (taxas
constantes de natalidade e mortalidade ao longo do
tempo) e, segundo, que uma tabela de coorte tipica
ter-se-ia iniciado com 3 individuos, decrescendo nos
intervalos subsequentes de 2, 2 e 0.

L-J#
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Provar,-elmente :r tabela de vida mais ffcil de construir 6 r-rma tabe-

la cle r.ic1a de coorte para esp6cies anuais, porque nio hl sobreposiqio

c1e geraEoes, senclo possivel acompanhar uma coofie clescle o primelro

nascimento at6 a morte clo irltimo sobl'evivente. Uma tabela c1e vida

simplificada estl apresentada na Tabela 5.7 para o gafanhoto elrfopeu.

chotbtpprLs brtu.nteus. A primeira coluna refere-se aos estlgios de de-

senr.olvinrento clo inseto ("idades"). A segunda coluna mostra os clados

brutos do estudo, coletados no campo. Eia registra o nfimero cle inclivi
duos sobreviventes no inicio de cada estzigio de desenvolr'imento'

TAEELA 5."I
Tabela de vida de coorte para o gafanhoto Chorthippus brunneus. As colu-

nas s5o explicadas no texto (segundo Richards e Waloff, 1954)

Nimero de
sobreviven-
tes ao inicio
de cada
estiigio

Est5gio (x) o*

Proporg5o
da coorte
original so-
brevivente
ao inicio de
cada est5gio
I

Prole total
produzida
em cada
estAgio
F,

NImero
m6dio de
prole pro-
duzida por
individuo
em cada
est5gio
mx

Prole
produzida
pela coorte
sobrevivente
para cada
est6gio
l"-,

Ovos (0)

1 o lnstar (1 )
2o lnstar (2)

3o lnstar (3)

4o lnstar (4)

Adultos (5)

44.000
3.513
2.529
1.922
1.461
1.300 22.617

1.000
0,080
0,0s8
0,044
0,033
0,030 17 0,51

:F
Ro=Ll,m-= q =O,St

IJmavez que os ec5logos estao interessados em comparar as dinl-
micas de duas ou mais populaq6es (na presenqa e ausCncia de um
poluente, por exemplo), 6 necesslrio padronizar os dados brutos, obti-
dos no campo. Isso 6 apresentado na terceira coiuna da Tabela 5.1,

denominada (, onde / 6 definido como a proporglo da coofie original

sobrevivente ao inicio do esrigio (ou tamb6m classe de idade) x. o
primeiro valor desta coluna, lo, 6 enttro a proporgao dos sobreviventes

no inicio desta etapa de desenvolvimento (ou ao nascer). Obviamente,

em qualquer tabela de vida este valor sera 1,00. De fato, a populagao

inicial de gafanhotos apresenta um nlimero inicial de 44.000 ovos' Os

valores da coluna l, para as etapas subseqtientes sao expressos como

proporqdes desse mimero. Somente 3.513 individuos sobreviveram at6'

alcanqar o primeiro eshgio de ninfa. Com isso, o segundo valor da

terceira coluna, 1,,, seri a proporqeo 3.573/44.000 = 0,08 (ou seia, somen-

te 0,08 ou 8% da-coorle sobreviveu at6 esta etapa de vida), e assim para

as demais colunas. Para uma tabela de vida completa, as subseqr.ientes

colunas deverio ser usadas com os mesmos dados para se calcular a

198 Townsend, Begon & HarPer

uma tabela de vida
de gafanhotos...
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cor-rstn;ir 6 ur-na tabe-
nio hl sobreposiqio

cfie clescle o prilneiro
Uma tabela cle vida

r gafanhoto elrropeu,
,e aos estdgios de cle-
riuna mostra os claclos

:r o nfimero de inclivi-
clesenvolvimento.

rus brunneus. As colu-
off,1954)

rmero
idio de Prole
ole pro- produzida
zida por pela coorte
lividuo sobrevivente
t cada para cada
t5gio estiigio
, t,m,

0,51

.1r comparar as clini.-
:l e aus0ncia de um
rs dados brutos, obti-
oluna da Tabela 5.1,

=io cla coofte original
iasse de idade) x. O
:lo dos sobreviventes
nascer). Obviamente,
De fato, a popr-rlagio
1 de 44.000 ovos. Os
sao expressos como

r:os sobreviveram at6
o segundo valor da
tl.O8 (ou seja, somen-

-1e r.icla), e assim para
let:r, as subseqtientes
os para se calcular a

proporg:io .la coofte oriEainnl qlre mon'eu em cacla cstllgio e 2l respecti\-:L
Lrxa cle mortzrlidade para cacla est:'igio ou iciade dc clcscnr-oir.-imento.

A Tabela 5.1 t:rmbdrn apresenta os clzrclos cle fecuncliclacle par..r os
gafanhotos (colunzrs ,i e 5). A coluna.l rlostr:r o nilmero total de ovos
procluziclos por cracla estligict 1,, (s:rbenclo-se qLle sontente o cst,lclic)
:rclulto proch-rz clescenclentes). Con-i isso, os 1.300 aclultos sobreviven-
tes proclrrziran 22.6'17 o\os. A qr-rint:r coluna cont6m os v2llores cle
7r.r: o nlimero ln6clio cle or,os pt'odurzidos por cada inclir,icluo. No
prescnte caso hir solrentc um Linico vtrlctr: rn,='22.617i7.300 = 17.

Na ess6ncia c1e urna t:rbcla de vic1a. as cohLrlrrs /, t solrrcvir t-nci:r)
e ,?. (capacicl:rcle cle laerar n()\'os clescenclentes) s';ro combinadas par:r
express2rr a potencialic'lacle na qr-ral lutta popula!',ro aumenta ou clc-
crcscre em nfirneros clc inclivicluos no tempo. Ncstc c:rso, 0,03 cla coofle
original scrlreviverll at6 a icl:rcle aclLllta, tenclo cacla trm dcsses sobler-i
ventes procluzido 17 ovos en-r r-neclia. Assim. o nfimero mdclio cle ovos
piqduzidos ao final cl:r coorte, por ()\,os prescntes ao inicio clesta
croofie. foi 0,03 x 17 : 0,51 or.os. Essa 6 uma n'rec]icla pela qllal estil
poptrlacio te1r, neste cas(), clininlriclo errl urna geraqao. Chamamos
isso cle taxa reproclutiua l[qttidct representada por R No cxcmplo
CitirJo. cnls(), R = {),i1.

Dackrs dc pl:rntzrs anuais poclem sc1'cstu.lados e qnantificac'los cla
mesma maneira. Assim, uma coorte inicial de 996 sementes c1a pl2rnta
ano'il Phlox dntmmonclil foi :rcompanliacla. descle a gcrminacict. com

TABELA 5.2
Tabela de vida de coorte para a planta anual Phlox drummondii. As colunas
s5o explicadas no texto (segundo Leverich e Levin, 1 979)

nados
mata)

lntervalo de
idade (dias)
x-x'

0-63
63-124
124-184
184-21s
215-264
264-278
278-292
292-306
306-320
320-334
334-348
348-362
362-

Total

N[mero de
sobreviventes
no dia x

i: -. -
996
668
295
190
176
172
167
159
154
147
105
22
0

Proporg6o
da coorte
original
sobrevivente
no dia x

'r*
1,000
0,671
0,296
0,191
o,177
0,173
0,1 68
0,1 60
0,1 55
o,148
0,1 05
0,022
0,000

F m lm

53,0 0,33 0,05
485,0 3,13 0,49
802,7 5,42 0,80
972,7 9,26 0,97
94,8 4,31 0,'10

2.408,2 2,41

:,FRo=Il,m"= 
a =2,+l

uma tabela de vida
para uma planta anual
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€urvas logaritmicas
de sobreviv6ncia

EGURII 5.7
PadrSo de sobreviv6ncia de uma
coorle de Ph lox dru m mond i i ffa-
bela 5.2). (a) Quando 1,6 plotado
em relaESo i idade, a maioria
dos individuos 6 morta em ida-
des iniciais de vida, por6m n6o
hd uma clara definiE5o do risco
de mortalidade nas diferentes
classes et6rias. (b) Por outro la-
do, uma curva de sobreviv6ncia
produzida com log(l) em rela-
g5o i idade, demonstra que nos
primeiros 6 meses devida h6 um
risco maior de mortalidade, se-
guido por um periodo extenso
de maior sobreviv6ncia e, entdo,
novamente por uma alta mor-
talidade, nas semanas finais do
ciclo de vida.

o ciclo de vicla reltniclo em sucessivos periodos cle 30 a 60 dias (Tabe1-,

5.2). Em contr2lste com os gafanhotos. cuia poplrlaqiro decresceu cle tu:'

ano para outro. est,L popr-rlag-o mais que dobrou e proclLlziu rnais se-

mentes no final do zlno cie estuclo clo que o nflnlero cle sementes prc-

sentcs no inicio. Ressalt'.r-se, contuclo, qur: essas scrmentes nio florat:-

produziclas em Lllr finico estlgio (ou icl:rdc, como nos gafzrnhotos). n'r:r.

sim em r.irrios. Com isso, R (.: 2,17 no exel]lplo) 6 a som:r de toclos c..

proclutos l,nt., represcntado pelo simbolo : (R = \/,ru,,)
E tamb6rn possivcl estuclar () paclrao detalhaclo do cleclinio no n1r-

mero c1e sol:rreviventes p,tr21 a coofte clt: Pblox. A Flgtira 5.7.a, por exelll-
pkr, clemonstra o nftmero de sobrer,'iventes relacionados ii popr-r1ag:iL

original - os valoLes ( - plotaclos em relaqao is classes c1c ic1acles Lltiliz:.-

clas. Contuclo, isso pocle gerar ul-Iu cordusiro. Sc a popr-rlagio original .'
cle 1.000 inclivicluos e e1a clecresce a mehde (500) no pniximo intcn-a1i

c1e tempo) entaio este decr€scimo pareceria mais intenso e1r um grificr
colr'ro mostrado na Figur:r 5.7.a, em relaqio I Llm decr6scimo cle 50 par:'.

25 indivicLuos na pr6xima etapa. Contudo. o risco cle rnortalidade para o:
inclivicluos 6 igual em antbos os lnten'a1os. Entretanto, se os valores de i
sao transfbrmaclos ern r,alores logaritrnizaclos - log(/) -, como na Figurr

5.7.b, entao esta car.icteristlca de quer para cacla inten'alo a populagrc'
cstl clecrescenclo pela metacle 6 p:rssir.'e1 de scr eviclenciada. As cttl'Lo-'

cle sobreuiuAncia s;ao, clesta fbrm'.r, representaqOes grlficas que rclacitl-
nam os valores cle log(f em relag::io )s iclacles cle uma coolte. A Figr-rra

5.7.b clemonstra um ripiclo cleclinio no nftmero de individuos entre .):
prirneiros 6 mcses cle rrida, perm:rnccendo a taxa cle mofialidade, apo'
esta etapa da vida, relativamente estlvel e menor at6 o fin:rl da estaEao.

qr.ranclo todos os sobreviventes da coofie estr-rdacla encontram-se mofios.
Ambos os exemplos mostrzrdos possibilitam etidenciar como as L1-

belas de vida sao fiteis para caracterizar a "safide" de un-ia popr-rlagio -
qr-rantificanclo o qltanto ela estl crescenclo ou clecrescenclo no tempo -
e identificar quais as etapas no ciclo cle vida dos indivicluos, quanto i
solrrer.ivOncia or-r ) natalidadc, sio os periodos criticos para esse alimell-
to ou declinio. Estudos clessa natr-rreza sio frlndamentais para consen'ar

200

Dias

3oO U,>

300100 200
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300
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especies arneag:adzrs olr controlal' esp6cies supcrpopulosas conheciclas

populafir'iente como pragas.

5.3.2 Tabelas de Vida para PopulaS6es
com Gerag6es SobrePostas

Muitas clas esp6cies que estuclamos t€m 6pocas reprodutil'as
repeticlas (ou reproclugio continr.rzr, como nos humanos), fazenclo cont

qlle a constr-r-re:io de uma tabela c1e vicla seia algo mais complicado,
pois nessas popula-c6es hl inclir.iduos cle r'lrias classes etlrias coexis-
tinclo ao meslro tempo. Construir umzr tabela c1e vicla cle coorle 6. irs
vezes, possivel. .Pol6m, a16m do fato de existir geraqOes sobl'epostas, o

fato c1e trabali-rar com esp6cies rnuito longcr-as torna impossivel a cons-

tr-r-rgio clc uma tabelzr clesse tipo.
Uma outrzL abordagem € construir una "foto instantinea c1a popu-

liglo" em Llma tabel'r cle vicla estftica (Quaclro 5.2). No gera1, os claclos

sito os uesmos cle uma tabela de vida de coolte: Ltm,r s6rie de clif-erentes

nfirneros de individuros em cliferentes c121sses etirrias. Por€m, hl dif-cren-

gas importantes qlle ievzrm a utilizar um:r tabela cle vicla estzitica conl
mais cautela: os claclos podcm somente ser trat:rclos e intcrpretaclos c1a

mesma forma se os padrdcs cle mortaliclacle (or-r sobrevir'€ncia) c nzrta-

liclade especificos por idade perm:rnecerem praticamente constantes

entre os nascimcntos clos inclit icfi-ros mais novos ate os muis velhos - e

isso rararnente acontecc. Nlo obstante, anllises irteis poclem ser f-eitas

se houver a possibilidade cle se coml:tinar clados de uma tabela de vicl:r

est1tica fumll distribuigdo etaria: os nfimeros em clif-erentes classes c1e

idadd com alguma informaelo aclicional. Isso 6 ilustrado por um esttl-

do de cltras populagdes de uma esp6cie arb6rea, Acacict btttkitii, no sul
da Austrllia (Figuta 5.8). Embora as diferenqas nas distribuicdes drs

(a) Lago Paddock,5rea sul (b) Reserva,5rea norte
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uma tabela
de vida est5tica -
ritil, se empregada
com cautela
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lnrcio do lnicio do
pastejo por JJ pu*"1o pot

coelhos ovelhas

1925 1825 1725

Ano de origem

Exclusao do pastejo por ovelhas
(mas nao por coelhos)

I lnicio do pastejo
I (ovelhas e coelhos)

1925 1825 1725

Ano de origem

FIGURA 5.8
DistribuigSo et5ria (e, com isso, tabela de vida est5tica) de 2 populaE6es de Acacia bu*ittii em

duas locilidades no sul da Austr6lia. (a) PopulaG6es no Lago Paddock foram pastejadas por

ovelhas de I 865 at6 1 970 e por coelhos de I 885 at6 1 970; (b) populaE6es encontradas em uma
reserva foram cercadas para excluir as ovelhas em 1925 (mas n5o excluiram os coelhos). O
efeito do pastejo desde 1865 6 evidente no decr6scimo do recrutamento de novos individuos
em ambas as populaE6es. Tamb6m, os efeitos do cercamento ap6s 1925 s5o igualmente claros,

mostrando que a proporEso de novos individuos aumentou dramaticamente. Os efeitos do
pastqjo pelos coelhos sobre os novos individuos ap6s o cercamento podem, contudo, serdetecta-
dos, por exemplo, na diferenga entre as classes et5rias de 1 925 a 1940 em comparaESo com as

de 1845-60, embora estas tenham sobrevivido 75 anos a mais (segundo Crisp e Lange, '1976).



Uma classificaESo das curvas
de sobrevivGncia, plotando-se
log(1,) em relaESo ir idade,
acima, com os riscos de mor-
te especificos por idade cor-
respondentes, abaixo (segun-
do Pearl, 'l 928; Deevey, 1 947).

6a ndrPer

classes etatias entfe as populagoes sejam 6bvias, as raz1es que fazem

com que essas clistribuigoes sejam diferentes nao o sao. Felizmente,

informagOes adicionais fornecem impofiantes descobertas'

evlvet

As tabelas cle vicla fornecem itformaqoes cletzrlhad:rs sobre orga-

nismos especiflcos. Por6m, os eccilogos buscam encontral' generalicla-

des - pacliercs na 1ongeviclade e mortaliclade cluc podem ser semelh.rn-

tes entre \.1rias esp6cics. com isso, as crl.ln'as cle sobrevivencia podem

ser clir,'ic'llclas ern tr6s tipos birsicos, reconheciclos clescle 1!28, qr-ranclcl

pzLssamos a saber quc os riscos cle molte de acordo com a iclacle poclem

Lstar clistribuidos entre os lltilis cliferentes ofganismos (Figura 5.9).

r Tipo I - Descrevc a sitllaq,io na qll.tl .r mofialic'ladc este concentfa(la

enr iclacles mais avanq.Lclas. no telnpo miximo de r''iclzr cle um

organismo. Este tipo 6 talr''cz mais tipico etr humzrnos c1e paises

de.senvolr,iclos e anirnais cle estirnagio ou cr-riclaclos em zcxrl6gicos.

e Tipct II - Descreve u11l2r tzrxa de rnortaliclacle constante c1o nas-

cimento at6 as idaclcs rnais at,angaclas. Eremplo clesta sitrlaqitr

pode ser a sobrevivGncia cle sen-rentes enterr:rclas no solo'

* tipo III - Descreve ulna alta mortalidacle inici:rl, lr,2ls um. elet acla

taxa c1e sobreYivancia posterior. Esse p:rclrao 6 tipico cle csp6cies

qr-re produzern prolc extcnsa. Apes:rr cle uma baixa sobreviv€ncir

inicial, os individuos que ultrapass.tlr ess2ls idades criticas apresen-

tan'r bai-xtts, por6rn constantes, riscos cle mortalidade. Esse paclrio

p:rrece ser o mais colrLlm entre plantas e ;rnimais na natureza'

Esses tipos clc cun as c1e sobrer''iv6ncia sio irteis generalizaqoes,

mas, n,l prltica, os paclrOes de sobrer.'il'0ncia sao bct-n mais comple-

xos. Por exemplo, uma populaqio de Eropbilct t)er17q um:r planta

anual qr-re habita clunas. sobrevive se€+tndo Lrltla Cur\ra clo tlpo I qr-ranclcr

Tipo I Tipo ll TiPo lll6nkL
o
o
E
o

.2E

ldade +

-'F--

t\
l\
l\"-l---""-*-
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.o 6 tipico de esp6cies
tabatxa sobreviv6ncia
dades criticas apresen-
tahdade. Esse padrlo
animais na natuteza.

riteis generalizagOes,
o bem mais comple-
z uerna, uma planta
rrva do tipo I quando

Tipo lll
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os individuos estao em densidades baixas; apresenta uma culva do
tipo II (pelo menos em idades mais avangadas) em densidades medi-
anas, e uma culva do tipo III nos estdgios iniciais de vida quando
encontrada em densidades mais altas (Figura 5.10).

s.4 DTSPERSAO E MTGRACAO

Nascer € apenas o comeqo. Se apenas estuddssemos esse par2metro
ecol6gico, muitas quest6es nio seriam respondidas. Do local de nasci-

mento, todos os organismos se locomovem a outfos lugares, e eventual-
mente conseguimos localiztr-los. As plantas crescem onde suas semen-

tes caem, mas estas podem se deslocar por meio do vento, da igta, de

animais ou da movimentagao do pr5prio solo. Os animais locomovem-
se a procura de recurso e abrigo, mesmo se esse deslocamento signiti-
ca mover-se 1 cm em uma folha, onde seus ovos podem ser deposita-
doq ou, por outro lado, de um hemisf6rio a outro. Os efeitos destes
movimentos sio variados. Em alguns casos, eles agregam individuos
de uma populaglo; em outros, os individuos estao constantemente se

1.000

padr6es de
distribuigSo espacial

FIGURA 5.1O
Curvas de sobreviv6ncia (1,,

onde ln : 1.000) para uma
planta anual de dunas, Erophila
yerna, monitorada em 3 niveis
de densidades: alta (55 ou mais
plAntulas por 0,01 m'?); media-
na (15-30 pl6ntulas por 0,01
m'z); baixa (l a 2 pl6ntulas por
0,01 m'z). O eixo x (idade) estS
padronizado levando-se em
conta o fato de que cada curva
significa a m6dia de sobreviv6n-
cia de v6rias coortes, as quais
apresentam tamb6m diferentes
longevidades m6dias (em m6-
dia, 70 dias de vida) (segundo
Symonides, 1983).
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FIGURA 5.11
Tres padroes gerais de distri-
buigSo espacial que podem ser
exibidos pelos organismos nos
seus h6bitats.

a percepgSo de um
padrSo depende da

escala espacial

densidade e
adensamento

reclistrilrr.rinclo e, e1r ()Lltros, os inclil'iduos espalham-se. diluinclo sua

clensiclaclc. TrCs paclrOes csp:Iciais qtte rcsttltan-t destes movimentos -
agrellaclo, 2ro acaso e regular - estio illlstl'aclos na Figllfa 5.11. Cla|a-

,-ri"r-ti., clcslocamentos e distriblllcio espaci'.rl (este erronezlmente cle-

nominaclo clispersio) est2io intimzrmentc re1'.rcionaclos.

Tecnicamente. o tcrfito clispersiin clescrel,'e .L mancira pela qual o:
inclir.icluos afast:u-r-r-sc Llns c'los outt()s, tal como qLlanclo as sefilentes sl1l-

crarre2ld'.1s para longc da pllnt:r-mie ou jorrens le6es Vio ) procura ci.'

seus pr6prios territ6rios. MigrttEcio, pol' outro 1ado, refcrc-se 21 urrl mo-
r.imento direcional em mass.t pelo qual os indivic1uos sc clirigem c1e r-it't.

1oca1 :r outro. O termo descreve clcsde o movitlento cle r-tm enxarle cle

guf:rnhotos at6 peqllcnos movimentos cle organismos intefiidais, indo c
.,'indo cl-ras vezes por dia. seguinclo o rnovimento das mar6s, ern nir-ei.
preferenciais de exposigeo ott itttc-rslo nt. ondas.

Nosso entendimento da clispersio e migraqao, e clrs distribuiEOes

espaciais resultantes, esti dctemrinado pcl'.r escala espzrcial nzr qr.r:rl

estamos trabalhando. Por excurplo, considcrc a c'listrilruiQio dc um alicleo
que r.ivc t:m ufila espfcie particular c1e dn'ore em L1n12l floresta. Em uma
escala zrmpla, os aficleos pareceriam estar agregaclos cltt manchas flo-
restais e inexistentes etn /rreas tnais altertas. Se :rs amostragens fbsser-n

rnais focadas somente nas zireas florestadas, os aficleos ainda poderian.r

estar :rgreg:rdos. lnas somente eil1 torno de sua pr5pria planta hospe-
deira. Entrct,lnto, se as amostra.Lgens fcrssem tom:rdas em L11na menor
escala, o tiurtanho cle uma fblha, pol exemplo. os animais pocleriar-r.r

pareccr estar aleatorirurentc clistribuickrs sobre e ari-ore comt.r uur toclo.

Em nm espaco utilizzldo pelo afideo (1 cmr) a distribuigiio podc pzrrecer

mais regular do que aleatitria, pois os inclivicluos existentcs e1r ulna
lolha poderiam cstar evitando-sc Llm ao outro (Figura 5.12).

O exemplo anterior tarnb6m ilustra a difcrenqa entre "clensidacle

rn6clia bruta" e o aclensamcnto sentido pelos incliviciuos em uma po-
pr-L1acicr. A densidctde medicr bnttcr € simplesmente o niimero total c1e

inclividuos divicliclo pela hrea total cle hibitat - clepenclenclo de como
o ec6logo clefine este hlbitat. Para os afidcos, se forem clefinidas :rs

irreas florestaclas e as atlcrtas, esta clensiclacle serl muito baixa, senclo

t-rt

l:f-" -J- |t-ll-t

I : -tI --:- Flt*-ll'_tt- + Il'r'It*--tl- *'I
l- i*-l
Agregado

n1l
L.l

Regular

n!
Ao acaso



ado

Llham-se, diluindo sua
destes movimentos -
na Figura 5.11. Clara-
ste erroneamente de-
nados.

-

.*
t

i rlurneira pcla qr-ral os
.i:Lnclo as sementes sio
:,-res r.iro ) procura cle

:rr. lefere-se a Lrm mo-
rlros se ciirigem de um
rrto c1e um enxame de
:los interticlzris, inclo e
, cias mar6s, em niveis

:o. e clas distribuigOes
c:r1a espacial na qual
,:r.ibuiqio de un'r afideo
r,rrl:r floresta. Em uma

.iclos em manchas flo-
r: alnostragens fbssem
ficieos ainda pocleriam
pr'6pria planta liospe-
r:rdas em uma menor
os animais poderiam

:irr orc cotno um toclo.
,r'ibuigio pode parecer
r-s eristentes em uma

'igura 5.12).
rnca entre "clensidade
rln icluos em Llma po-
nte o nfmero total cle

-iepenclendo de como
.e fbrem definidas as

r'i nuito balxa, sendo

maior se incluirmos apenas as manchas florestadas. Contudo, ser6

muito maior se definirmos apenas a plaflta hospedeira desses insetos.

A densidade m6dra bruta da populagio humana dos Estados

Unidos 6 algo em torno de 75 pessoas/km2. Ainda existem grandes

6reas onde a densidade 6 muito menor que este valor, e htr ireas
onde a densidade 6 muito maior. Devido d grande concentragao em
6reas urbanas e arredores, a populaq1o humana dos Estados Unidos
realmente apresenta uma densidade m6dia ecol6gica em torno de

3.630 pessoas/km2. Tal valor leva os individuos a tentar encontrar
maneiras de escapar dos seus vizinhos. O adensamento ou grande
concentraqio de individuos em um mesmo local 6 provavelmente
uma forga seletiva da dispersio e migraqao, mais importante do que
valores m6dios de densidade populacional.

5.4.1 A Dispers5o Determina a Abund6ncia

A dispersio pode ter um profundo efeito sobre a dinimica de
uma populaglo. Isso foi visto em um estudo sobre Cakile edentula,
uma planta anual de verlo que vive em lreas arenosas (dunas) na
Baia Matinique, Nova Esc6cia. A populaglo distribui-se mais densa-

mente na regiio central das dunas e menos densamente nas diregOes

para o mar e pata o interior do continente. Somente na Area perto do
mar, contudo, foi verificada unla alta produgio de sementes e uma
taxa de mortalidade suficientemente baixa para a populagio se man-
ter ano ap5s ano. Na regilo central das dunas e em direglo oposta )
zona costeira, a taxa de mortalidade excede a produglo de sementes.

Com isso, dever-se-ia esperar que pafie da populaglo que estivesse

nessas zonas se extinguisse com o tempo (Figura 5.13). Por6m, a
distribuiglo espacial dessa planta nlo se modifica, mesmo com essas

diferentes taxas de mortalidade e natalidade. Ou seja, o grande nrime-
ro de sementes que sio produzidas na zona costeira 6 dispersa para
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FIGURA 5.'I2
EstSo os afideos distribuidos
ao acaso, regularmente ou
agregados? Esta resposta de-
pende da escala espacial na
qual se est5 trabalhando.

um exemplo de planta
de dunas

mffi



206 Townsend, Beg

Em direESo ao mar
Em direg5o ao continente

o
.6

N* Densidade *
I .. . lmortalidade +
(N*, onde natatrdade = .l 

emigraqao
\L

N* Densidade+

l) (I' ""* {"ffi,[tg;".1 = mortaridade)

a
6-o
'6
aa

Esperado sem migrag5o
de sementes

Com migragao
de sementes em
diregao ao conti-

nente - padrao real

de densidade
obseruada

Em direSSo ao
continente

lntermedi5rio

[::y"H;::' sr5ricas das variaE6es nas taxas de mortaridade-e-:*,19:*^?::15*#:.:3f*1i:T"'ffH.":"'.';T 0" "
oradiente ambientat, d"rd" a#:t;;'*ffi#;;; il#";;;;[;;st'i"d": Diferentemente do padr5o encontrado em

6utras 5reas, a produE€ro de sementes foi prolifica na.6rea ptO'-i*" '" 
*"t A"natalidade' contudo' declinou com a densidade das

plantas, e quando este p"ra,n"iro ," igrli" ii p"ra"t p.pr];i;;L i;o'tulid'd" + emigraE6o)' uma densidade de equilibrio

pode ser atcangada p"ru poprrlEio, AEG; sd; s.5) 
'd;;; ;it .oniin"nt"it 

" 
intelmedi5rias' as mortes sempre excede-

ram os nascimentos a partrr de iementes locais, por6m ,t p"p,;;;;;*tiitii'um aeuiao a imigraEso - o movimento da grande

maioria das sementes produzidas proximas ao mar- Com it;;;J;; i' nliufiJua" Iocal mais i imigraEso pode contrabalangar

a mortalidade nessas 5reas, resultindo em especificas A"ntii.A"l'a" 
"qrliiUiio 

tt"g,nao Keddy, 1982; Watkinson' 1984)'

as regia)es n-i:lis intt:riores cl.IS (lllnas' que germinaut tnais rapiclatnente

C1oqueaSSClIcnteSproclllziclaspelasplantas,.lcltlltasresi(lentes.A
.ti.trilr..,iqa,, e alruncllncitt cle Cctiile for..irn cliret'.rmente afetaclas pela

clispers'.ro clas senlentcs, realizacla pela zrgio dos ventos e das ondas'
-'^-' 

Hi. por.lcas popr.rlaqdes ,'r, q.rnit a clinirmica 6 t'.io fbrternente af-e-

tacla pcla imigraqno c()mo efli Cakile, pois o 1rzris co1llu1n 6 que os

pr<l..,..,r. c1e imigraq:ao el emigracio ocorrem concomitantelnente' Nos

Estaclos llniclos, pcrr exemplcr, cercra de 40% cla populagio resiciente

(e, torno c1e ceni mil6des i1c pcssoas) t6m suas origens nos I2 ,ri1l'rOes

cle imigrantes qr-le entraram no pais entl'c os anos c1e 1870 e 1920'

E c1iflcil quantiflc2rr os nascinlentos €r moftes qlle ocorl'enl em L1m2l

populzlEao, sendo iElualmente clilicil cleterlninaf as taxas cle imigrag:io c

Iriig-ia" n possivel clcterminar que clas 5 000 sementes produziclas

po.irr* ervt. Tcntaceturn urlgcu.e.3.000 esturriro :r I m2 junto i planta-

.a., -,, 6 in.rpossir,el cletermin,.rr para clncle irito :rs clutras 2.000 se-

nrentes restante^s. A clisperszio pocle ser alnda m:ris importante clo quc

irnaginamos. Em alguns casos. cromo no exemplo cle clakile,6 a clisper-

sio contintia que u]antdrn a abunclincia cl:r popul:rqiro. Em otttra's sitr-l"r-

geres, as 1or-rgr.i clistlncias pcrcorriclas por-por.tcos inciiviclu.s pclclcm ser

responshveis pela distrlbr-rig:io de uma esp6cie Somente pollces se-
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mentes dispersas para novas ireas iniciamuma nova populagio. Muitas
vezes, os ec6logos t6m feito assefiivas precipitadas, segundo as quais
os individuos que chegam em uma populagio slo substituidos pelos
que saem dela. Isso pode ser totalmente equivocado. Mais ainda, os
imigrantes e emigrantes nio somente influenciam os ntimeros de uma
populaglo, mas tamb6m afetam a sua composigio (p. ex., em idade ou
g6nero). Uma taxa maior de emigrantes ocorrerd em densidades eleva-
das, e esses individuos que saem da drea de ocupaglo de uma popula-
g2o nio representam uma amostra aleat6ria. Muitos sio individuos jo-
vens, sendo os machos mais freqientemente dispersos do que as f6me-
as. O compofiamento dos humanos prov6 bons exemplos para ilustrar
essas generalizag6es.

5.4.2 O Papel da MigragSo
' , Os movimentos em massa das populagOes, chamados de migra-

g2o, ocorrem quase sempre de regiOes com baixa quantidade de recur-
sos para ireas mais produtivas, incluindo recursos para os jovens. Du-
fante o dia, o fitopl2ncton, em lagos, encontra-se em zonas mais pr6xi-
mas da superficie da igoa em funglo da luz necess iia paraa fotossintese.
A noite ele se desloca na coluna d'igaa para zonas mais profundas,
mais rica em nutrientes. Os caranguejos migram segundo os movimen-
tos das mar6s, pois se alimentam de matlria org2nica que 6 transporta-
da pelas ondas. Os pastores de rebanhos de ovelhas ou cabtasiazem
uma pritica secular de mover seus rebanhos, em ireas montanhosas,
para altitudes mais baixas ou mais altas, de acordo com a estaglo do
ano, onde os recursos estao mais disponiveis para os animais.

Os movimentos a longas distincias, feitos por muitas aves migrantes,
ligam lreas que apresentam grande abundincia de alimento, por6m
apenas por um tempo muito limitado. Sio 6reas com periodos alterna-
dos de recursos abundantes e escassos, nio possibilitando supofiar
populag6es numerosas residentes. por exemplo, as andorinhas, Hintnclo
n6tica, migram sazonalmente do norte da Europa no inverno, quando
os insetos voadores comeeam a se tornar escassos, para a Alrica do Sui,
onde 15. suas presas comegam a se tornar abundantes. Em ambas as
ireas o suprimento de presas necessdrio para suportar um cefio mime-
ro de aves residentes 6 muito baixo. A fartva de alimento sazonaT
supofia as populagOes de migrantes, que sio, por stlavez,responsiveis
pela diversidade da fauna local nessas regi6es.

5.5 O IMPACTO DA COMPETT€AO TNTRA-ESPECiFICA
soBRE AS POPULAq6ES

O conceito de competiglo intra-especifica fot apresentado na Se_
gZ.o 3.5 porque sua intensidade 6 basicamente dependente da disponi-
bilidade dos recursos. Essa quest2.o reaparece aqui, pois seus eieitos
sio expressos pelo t6pico central deste capitulo - taxas de natalidade,
mortalidade e dispersio. Individuos competidores que nio encontram
recursos de que necessitam para crescer podem morrer, enquanto os
sobreviventes podem reproduzir-se mais tardiamente ou dekir menos

)ensidade +

?
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rk&
--'t$4

J.-

em 3 5reas ao longo de um
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adensamento, e
n5o a densidade -
especialmente em

organismos modulares

-. natalidade e
' mortalidade

dePendentes
da densidade e

capacidade de suPorte

FIGURA 5.14
ProduESo relativa m6dia de
gemas (gemas novas Por ge-
mas existentes) de Betula Pen-
dula, expressos (a) como Pro-
duqSo bruta e (b) como Pro-
duE5o liquida (nascimentos -
mortes), em diferentes zonas
de interfaces entre as 5rvores,
segundo representadas na fi-
gura: .alta; omedia; obaixa.
As barras representam erros-
pad16o (segundo Jones e Har-
per, 1987).

descendentes. Como individuos m6veis, estes podem tamb6m se dis-

persaroumigrarparaoutroslocai.smaisfavoriveis.Exemplosnosquai,s
udi.'a-i.,deumaesp6ciepodeserentendidaSemosefeitosdacom.
petiqao sao muito raros.

AintensidadedacompetigZoporrecursoslimitantesestamuitas
vezes relacionada com a densidade de uma populagio, embofa- essa

p.tt, "a" ser uma boa medida para entender como os individuos

estlo posicionados no espaqo. Os organismos modulares' s6sse1' 
113

paricularmente sensiveis a competiqlo pelo espaqo entre seus vlzl-

nhos mais pr6ximos: eles nao podem "escapar" uns dos outroJ por

disperslo ou migraqlo. Desse modo, quando individuos de Betula

peidula crescem em pequenos adensamentos, os ramos cujos lados
'estlo tocando os de juffas lrvores sao menos vigorosos do que os

que nlo t6m vizinhos pr6ximos (Figura 5'14)'

A inexata relaglo entre densidade e adensamento' nao obstante' foi

vistanaSeqlo3.5,naqual,sobreumaamplavariedadedesituagOes'
enquantoadensidadeaumenla.aCompetiqaogeralmenleredyz'acapaci-
dacie individu a! cle natalidade e aumenta a chance de mortalidade' sendo

este efeito chamado clepenclente d.a d.etcsidacle. Assim, quando as culvas

das taxas de natalidade e mortalidade slo plotadas em relaqao ) densi-
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dem tamb6m se dis-
r. Exemplos nos quais
m os efeitos da com-

imitantes este muitas
,ulaqZo, embora essa
como os individuos
>dulares, s6sseis, sZo
)ago entre seus vizi-
uns dos outros por

ndividuos de Betula
)s ramos cujos lados
qigorosos do que os

nto, nlo obstante, foi
riedade de situagOes,
mente reduz a capaci-
le mortalidade, sendo
im, quando as culvas
; em relaglo i densi-

)45
'amos (anos)

dacle c ambas olr uma clessas sio clepenclentes clzr clensiclacle, cl:rs der,cm
apresentar paclrdes opostos (Figurzr 5.15a-c). oncle as ta*rs cle nataliclacle
e mortalicl:rcle igualam-se, hl te-ncl6ncizr pam cllle a populacio permaneqa
const,lnte no tempo (igr-roranclo, por conveniCnci:r, eniigraciro c imigra-
cio). Esszr clensiclacle 6 cham:rclu cle capcrciclctcle cle sultofie c 6 conhccicra
pelo sirnbolo K Em clcnsicl:rclcs ab:rixo cle ( os nascintentos tenclem :r

excccler 2rs moltes e, co111 isso. a popr-rlaq:io aumenta. Fil clensiclacles
acim:r cle ( sio as troltcrs que exceclcm os nascit-nentos e, clcsse m<tclo.
a popr-rl:rqio clinrinui em nfimcro c1e inclit-icluos. Existc, por conseqtiOn-
cia, Lrma tend6rrci..r geral para qLre a clensiclade flutue em torno clesse
r,:r1or, ,( por influ6ncia cla con'ipctigio intra-especifica.

Dc fato. ent virtucle cl:r vari:rbiliclac'le natural cntre as popr-rlacdes.
,rs tlix,ls c1e n:rt:r1ic1:rc1e e mortalicl:rcle sio tlelhor representaclas por
amplas linhas, e 1( 6 visto collo Llma faixa cle densiclacles, nio como
um r-alor [rnico (F'igura 5.15c1). Assim, a competiqio intra-especifica
nito mantdnt as popr-rl:rcOes naturais em niveis previsit.eis c constan-
tes (Al, rlas pocle atuar sobre uma sdrie c1e situ:rgdes em r,:irios niveis
cle densiclacle. fazenclo com que a der-rsiclacle r.arie menos sollLc r-ul
cleterminaclo tempo. Pelo fato cle mzrnter a clensicl:rcle clentro cle ccr-
tos lirnites, pocle-se clizer que a competiqio intl'a-crspecificzr ajucl:r :r
regular o tam:rnho clas populagoes.

E claro que grl.rficcts colro os :rprescntaclos na l'igur:r 5.15 sio gran-
cles generalizagires. X,luitos organisrlos, por exemplo, apresent:rm ciclos
cle vicla sazonzris. Ilm trm:L 6poca c1o ano os nascimentos ultrapassam as
n-ro1tes, senclo seguiclos por periodos cle alta mortalidacle clos juvenis.
Nluitas plantzrs, por exemplo, morrem como pllntulas logo ap6s a germi_
nagio. Com isso, embore os nlscimcntos possam se igu:rI:rr )s rlofies em
determinaclos anos, nm:r popr-rlag:io clita "es6\'e1,, ile .rm ano a oLltro
clernonstra tnudanc-as num6ricas clr:imlticas entte as esLrce>es c1o ano.

-K

Natalidade
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rcgulag6o populaclona!
pela competigio -
mas n6o uma 6nica
capacidade de suporte

FIGURA 5.I5
Taxas de natalidade e mortali-
dade dependentes da densida-
de que levam d regulaqSo do
tamanho populacional. Quan-
do ambas as taxas se mostram
dependentes (a), ou quando
apenas uma delas apresenta
comportamento de depend6n-
cia, enquanto a outra se mos-
tra independente (b, c). Niveis
de densidade nos quais essas
curvas se cruzam s6o chama-
dos de capacrilade de suporte
(K). SituaE6es mais reais s5o
mostradas em (d), em que as
taxas de mortalidade e natali-
dade s5o amplas e, assim, a po-
pulaq5o apresenta uma faixa
('K') na qual flutua ao longo
da capacidade de suporte.

Densidade
,K,

Balxa

-K



Qu'.rnclo as popul:rgoes estio em niveis baixos de clensiclacle.

poclern crescer em numcro rapidamente (car-rs:rnclo problemas reais -
11les1no entre esp6cies que esta\-am anteriormente ameagaclas cle

ertincio. cle acorclo Coln o Quaclrg 5.3) -. e o ac'lensamento crescrente

pocle fhzer com qLle zls taxas cle natalidaclc e mortalicllcle clependen-

tes c1a clensicl:rde cotncce[r a fazer cfeito. En] essancizr, as popul';rqOes

qLle estao em ltaixas clenslcl'.rdes 6rescem pela sirnples multiplicage,.'

ern intcnalos sr.lcessivos cle tempo. Isso 6 explic2ldo como um cresci-

mento exponencial (Figura 5.16 c Quach'o 5.4) e a t'.rra de aLlnlento

populacional 6 cligr conTo tdxd. itttit'tsecct de cutntertlo natural (deno-

minaclo por d. Qualque,'r populaglLo que experimenta essc tipo cle

crescimento poclerir ttltrapasszrr :r quzrnticlacle clos rccursos, por6tl a

taxa cle crescimento tende a sc recluzir em funqio c1a competigic-'

conforme a populaEao aLllnentil. cheganclo 1 zero quar-rc1o a popul:r-
gio alczrnc'.r tl slla cap2rciclacle dc stlpolte (uma vez qlle 'as taxas de

n:rtalicladc se igualam is taxas clc rnortalic1acle). Lfuna rcpentin:r rechr-

g-io na t:rxa intrinseca de ar.rmento, enqLlanto a clensicl:rcle :rprorima-
se c1a capacidade cle sltporte, fzrz corn que a poptll:rq--io cleuronstre

nio urn crescilnento exponencial, mas sil-tt "cm fbrma c1e S" ():-igr-rra

5.16). Esse padrio 6 muitas vczes denot'ttinado ktgfstico, u111:l vez qLte

podc ser clescrito por cste tipo cle equag:io (Quadlo 5.'1).

QUADRO 5.3 ECOnsidera96es
l,

O CRESCIMENTO POPULACIONAL DAS LONTRAS.DO-MAR

Estima-se que mais de 300.000 lontras-do-mar povoa- pescam os moluscos, principal fonte alimentar das lon-

ram o Oceano Paclfico, da Rrlssia at6 o M6xico. No en- tras, pois elas dependem deste tipo de pescaria para

tanto, devido i caga indiscriminada esta esp6cie de- sobreviver". Destrufda pelos caEadores de peles no s6-

cresceu em nrimeroi, chegando a umas poucas cente- culo XlX, a populagSo de lontras-do-mar tem retornado

nas de individuos em 1911. Desde essa 6poca, a esp6- ds costas americanas por meio de reintroduE6es feitas

cie apresentou um certo crescimento populacional, mas na d6cada de 1960.

nunca ultrapassando a magnitude de 100000 indivi- Essapopulag5otemcrescidocercade30vezesdesde
duos, al6m do que em muitos locais pr6ximos d costa a sua reintroduEao, expandindo rapidamente sua distri-

esses animais nunca mais foram avistados. O artigo buiESo ao longo da costa, tanto que alguns cientistas

apresentado a seguir, escrito por Craig Welch para um suspeitam que muitos grupos desses aljmatl estejam

jornal local (Philadetphia lnquirer, em Oa/| ,pOO1), colonizando Sreas que nunca haviam utilizado antes.
'aborda 

a situagSo desta esp6cie ao longo da costa de ...Enquanto as lontras permanecem protegidas por

Washington, nos Estados Unidos. lei no Estado de Washington, seus n0meros esteo au-

Lontras-do-marcontra a indrlstria pesqueira mentando em 10% ao ano' A populaESo hoje estii

As lontras-do-mar estSo desiparecendo de Lma for- estabilizada em 600 animais, cerca de 1/4 do que os

ma dr5stica ao longo da costa de Washington, o que estudiosos pensam que o ambiente pode sustentar

tem forEado bi6logos e analistas da vida selvagem a (capacidade de suporte)'

desencadear uma emblemdtica luta entre esses ca- No entanto' essa melhora ambiental traz tamb6m

rismSticos animais e algumas indristrias pesqueiras. complicag6es' Por n5o possuirem camadas de.gordu-
,,lsso 6 um caso cl5ssico de polarizagSo poliiica,,, diz ra, as lontras comem l/4 do seu peso por dia para

Glenn VanBlaricom, um p*"iro, de e'cologia marinha sustentar seu alto metabolismo' E isso inclui comer

da Universidade de Washington. "As pess6as adoram itens alimentares que fazem parte do card5pio das pes-

as lontras-do-mar, mas n6o seriam contra aquelas que soas - pepinos-do-mar' caranguejos' mariscos' mexi-

(Continua)
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rixos de densidade,
lo problemas reais -
?nte ameaeadas de
)nsamento cfescente
rtalidade dependen-
)ncia, as populaqOes
mples multiplicaglo
.do como um cresci-
' a taxa de aumento
,ento natural (deno-
imenta esse tipo de
S recursos, por€m a

rgdo da competiglo
o quando a popula-
vez que as taxas de
Jma repentina redu-
lensidade aproxima-
cpulaqlo demonstre
forma de S" (Figura
g[stico, uma vez que
d;ro 5.4).

',, )

fonte alimentar das lon-
le tipo de pescaria para
rEadores de peles no s6-
sdo-martem retornado
r de reintroduE6es feitas

cerca de 30 vezes desde
> rapidamente sua distri-
to que alguns cientistas
desses animais estejam

haviam utilizado antes.
ranecem protegidas por
seus n6meros esteo au-
A populagao hoje est6
cerca de 1/4 do que os
nbiente pode sustentar

ambiental traz tamb6m
rem camadas de gordu-
seu peso por dia para

no. E isso inclui comer
rrte do card5pio das pes-
guejos, mariscos, mexi-

QUADRO 5.3 {Continuag6o)

lh6es e caramujos. Al6m disso, esses animais se deslo-
cam tamb6m em 5reas com muito recurso marinho,
sobrepondo-se As rotas comerciais das ind(strias pes-
queiras que lidam com milhoes de d6lares.

Steven ieffries, que trabalha para o Departamento
de Pesca e Vida Selvagem dos EUA, disse que fatal-
mente essa situag5o n5o seria permanente e que em
poucos anos esse conflito comegaria.

(Todos os direitos reservados d Philadelphia Newspapers
lnc., 2001 @).

Os moluscos s5o uma impoftante fonte de renda e

subsist1ncia para pescadores comerciais e tradicionais.

... \
,-r : , 

.._.-,

Como vocd poderia contrabalangar as necessidades mi-
tuas da conservagSo e das atividades humanas (ne.ste caso,

a pesca)? Deveriam as lontras estar totalmente protegi-
das ou haveria algum tipo de escolha ou forma de con-
trolar sua expansSo e aumento populacional?

O caso em Washington 6 muito diferente daquele
existente em regiSes do Alasca, onde o n0mero de lon-
tras estA declinando, ou em Los Angeles, onde recen-
tes esforgos t€m sido feitos para a reintrodugSo da es-
p6cie. Tente sugerir algumas raz6es plausiveis para esse
quadro de diferentes situagoes populacionais em dis-
tintas regioes geogr6ficas.

.,
\. t:

A5 EQUAC6ES EXPONENCIAL E IOGiSTTCA DO CRESCTMENTO POPULACIONAL

Modelos matemdticos simples serSo aqui derivados (1/N).Na aus6ncia de competiESo intra-especifica (ou de
para populaE5es nas quais a competiEao intra-especi- qualquer outra forEa que aumente a taxa de mortalidade
fica est5 e n5o est5 atuando. Esses e outros modelos ou reduza a taxa de natalidade), essa taxa de aumento
matem5ticos sio uma parte importante do conheci- populacional 6constanteetSoaltaquantopossivel.Ela6
mento em ecologia (Capitulo 1). Eles nos ajudam a denominadataxaintrinsecadeaumentonatural erepre
entender e prever as pressuposiE6es que precisamos sentada porr.
fazer para explorar o comportamento dos sistemas bi- Com isso:

a construgeo de modelos mais complexos, que levam e a taxa liquida de aumento para a populaEao total 6'

em consiieragSo a competig 5o interespecifica e a desta forma' dada por:

predagSo. E importante ressaltar, contudo, que um dN/dt = rN.
padraoadvindodeummodelomatem5tico-porexem- Essa equaEdo descreve o crescimento exponencial
plo, o padrSo de crescimento em forma de S - n6o 6 de uma populag6o (Figura 5.16).
importante por si mesmo. Sem d0vida, a questSo a A competiEa6 intralespecifica pode agora ser adici-
respeito desse padrSo 6 que ele reflete alguns impor- onada. lsio 6ieito por meio da equag^o logistica, um
tantes processos ecol6gicos - e o modelo se tornar5 simples modelo matem5tico desenvolvido por Pierre-
tanto mais 0til quanto mais ele for capaz de demons- Frangois Verhulst (1804-1S49). O trabalho desse ma-
trar esses processos. temStico foi quase completamente ignorado, at6 ser

ComeEaremos com um modelo de crescimento po- redescoberto, em 1920, por Raymond Fearl, que o usou
pulacional em que n5o existe competiESo intra-especi- para modelar o crescimento da populaEao dos Esta-
fica, a qual serS incorporada depois. Ele ser5 apresenta- dos Unidos.
do na forma de equagSes diferenciais, descrevendo-se A equaE6o pode ser gerada pelo m6todo represen-
a taxa liquida de aumento populacional, representado tado na figura. A taxa liquida de aumento per capita
por dN/dt. lsso representa a velocidade na qual uma ndo 6 afetlda pela competiEdo quando N estS murto
populaESo aumenta em n(mero, ff, pelo tempo, t. pr6ximo de zero. Ainda dessi foima, ele 6 dado por r

O incremento total no tamanho populacional repre- iponto A). euando N se aproxima de K (capacidade de
senta a soma das contribuiEoes de cada individuo duran- suporte do hdbitat), r tende a se aproximar de zero
te um certo intervalo de tempo. Assim, a taxa m6dia de (ponto B). Simplificando, assume-se uma linha continua
aumento per caplta (ou por indivlduo) 6 dada por dNidt entre A e B; ou seja, assume-se uma reduEEo linear em

(Continua)
(Continua)
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r.:t
{

fr
r como resultado do aumento da intensidade da com-
petiE5o entre os individuos, entreN = 0 eN = K.

Com isso, com base em que para qualquer relaESo li-
neary = a + bx (sendo a = valorque intercepta o eixo

do x e b a inclinaEao da reta), temos que:

dN/dt(l/N)=r-(r/K)N
ou, reescrevendo de outra forma:

dN/dt = rN{1-(NtK)\.

Essa 6 a equaEso loglstica, e uma populagSo aumen-
tando sobre a influ6ncia desse modelo est5 represen-
tada na Figura 5.16. Ela descreve uma curva sigmoidal

.que alcanga um nivel est5vel de capacidade de supor-
te,,sendo uma das muitas equaEoes que representam
isso. Sua grande vantagem 6 a simplicidade. A despei-
to disso, ela teve um papel central no desenvolvimen-
to da ecologia.

NK

Um declinio linear idealizado da taxa liquida de aumento per
capita em relaEso ao aumento populacional (N) (ver texto).

-l=
ilr

FIGURA 5.16
Aumentos exponencial e em
forma de S (ou sigmoidal) do
tamanho populacional em um
determinado periodo de tem-
po. Esses padr6es descrevem o
crescimento esperado de uma
populaq5o na ausdncia (expo-
nencial) ou sobre a influ6ncia
(sigmoidal) da competigSo in-
tra-especifica, sendo gerados
por equaE6es exponenciais e
logisticas, respectivamente (ve-
ja Quadro 5.4).

dN

dt

d/v

dt

Tempo (t)

A curva c1e crescimento populacional em forma de S pode ser

mais bem entendida a partir dos estudos feitos em iaborat6rio com
animais de ciclo de vida curtos (Figlua 5.17e'). Nesses experimentos 6

flcil ter o controle das condiqOes e recursos ambientais. Na natureza,

externo ao ambiente c1o laborat6rio e da mente dos matemlticos, o
munclo 6 mais complexo. A complexidade dos ciclos de vida dos

organismos, em condiE6es e recllrsos qr-le tamb6m se modificam con-

tinlramente, ,Llntamente com o cerltet em mosaico dos hdbitats, traz

muitas complicagOes. Na natureza, as populaEOes muitas vezes osci-

lam entre as tend6ncias te6ricas do crescimento logistico (Figura i.17b),
embora nem sempre (Figura 5.17c).

Outra maneira de resumir o modo pelo qual a competigao intra-

especifica afeta as populaeOes 6 pela taxa liqttida de recnttamento
populacional - o niimero c1e nascimentos menos o nitmero de mortes

(K-N)
=rN'

K
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F!GURA 5,17
Exemplos reais de crescimento populacional sigmoidal. (a) Crescimento da bact6ria Lactobacillus sakei (medida como gramas de
niassa celular seca lMCl por litro) crescendo em um meio de cultura (segundo Leroy e de Vuyst, 2001). (b) Crescimento populacional
de ghus, Connochaetes taurinus, na regiSo do Serengeti, entre Tanz6nia e Qu6nia, ap6s uma reduEso populacional causada por
uma peste bovina (segundo Sinclair e Norlon-Grifiths, 1982; Deshmuckh, 1986). (c) Crescimento populacional de salgueiro (Sa/x
crnerea) em uma 6rea ap6s uma mixomatose ter efetivamente evitado o pastejo de coelhos (segundo Aliende e Harper, 1989).

cfl1 uma populagao sobre um ccrto intenialo cle tempo. Qu:rndo :rs

dcnsiclades est,io beixas, este p2lrametro popr-rlzicional scrir turmberl
menor porqne haveriL pollcos inc'lirricluos disponiveis tanto p2rra o
zLcasalamento qllanto pera 'J probabiliclacle de morte . O recrutamentcr
liquido tarnb6rrr serl baixo cm densiclzrdes muito m:ris elevacl2rs. quan-
clo a c:rp:rciclacle c1e supofte 6 atingiclzr. Este parimetro scri rlilximo,
ent,io, cm clensiclades intermedilrizls. O result2ldo procluzir/r uma cur-
va "cm fbrma c1e sino" (Figura 5.18). Novamente, c1aro, cle acorclo com
a cllly.1 te(>rica logistica. dados |eais da n:rturezzr mrnca segllefi] uln.l
Iinha continua [nica. Porcim, 2r cLl11':L "er-n fbrma cle sino" ref-lete a

cssoncia c]o resr-rltado da competicio intra-especiflca sobre a natlrlicla-
clc c 2r mortalidade clepenclentes d:r clensiclacle.

Os gnus, antilopes africanos
do g6nero Connochaetes, for-
mam densos rebanhos de pas-
tejadores em planicies abertas
e savanas, movendo-se conti-
nuamente entre Sreas produ-
tivas.

5.6 PADR6ES NA HIST6RIA DE VIDA DOS ORGANISMOS

Uma das maneims pelas quais n6s podemos tentar entender o mundo
que nos cerca 6 encontrar padr6es que se repetem no tempo e no
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FIGURA 5.'8
Algumascurvasderecrutamentoliquido.(a)Trutas.de6mesesdeidade, Salmotruta,lnglaterra,entrel96T,el9S9(segun-

do Myers, 20ol; de a.oroo.orn'Elliott; i99-4). (b) uma populaEso experimental das moscas-das-frulas' Drosophila

melanogaster(segundo p"ri, rgizi. ilii""" arq"J narengui, no"estuSrio do Rio T6misa, lnglaterra, entre 1962 e 1997

(segund"o fox, )O-Ot. @ Crown ,opirigit, reproduEso permii-ida por CEFAS, Lowestoft, Reino Unido)'

espa(ro. Com isso, nao queremos clizer que o munclo se simplifica oll

q.,. p.r.l. sel.hcrmcticamente construido e entendido, mas que facilita a

ciescriqio o1-l previs,ro c1e cleterminaclas sitr-rag6es. Nesta seqiLo final clo

czrpitut, descicveremos de forma simplificacla os paclroes que li:lzrrlanl

crs mais variaclos tipos cizr list5ria cie vida dos organismos e ser.ts cliferen-

tes tipos cle hibitats.
Frimciro, entio, precrisalnos fetornar ao qlte jl fbi :rborclado; quc

em qualqLler momento n21 \'ida cle um or€l:lnismo, par'1 que cle cresga e

se feproduza, h/r umlr qltanticlade limitacia cle energia a ser llast,r oll uma

Cefia-quantidacle clisponivel cle rccurso a sef consumiclo. Por ess.r fazao.

um cefio compromisso Qrade-olfl entre ak)car mais energia para o cr---

cimento ou pafa 21 fepfocluQao deve ser estabeiecido. Especialmer- .
quanto ) reproch-rqao, pode haver um elevaclo custo, tanto que o cre:- -

mento pode at6 cessar completamente quLanckl o inclivicluo inicia .-..-

ehpa e; seu ciclo c1e vida' Em rnuitas florestas, por exemplo, hir :l:-

em que ocorre Lrma superprodugao de sementcs. os :rn6is de cl'e','
mento que se fitrmam nos troncos das /rn-ores nesses anos se toln-.

menos cnnspicuos (Iigura 5.19). Poclemos, cle outl2t m'.1neifa, analis:'-:

compromissos zrssunriclos por um organismo em relaqilo ao crescit: :'
e reproclugeo; ele pocle cfescc-r vigorosamente, "driblanclo" a cotl1p.-..

eao com seus rrizinhos, podenclo com isso retarclar oll fedllzil sua atir-i-

clade reprodr-rtirra. Mais aincla, o uso dos recursos para e reprodr:Eacl

pocle tamb6m trazef Llm risco ) sobrevivancia subseqiiente (como no

salmio e na cledaleira, clescritos anteriormente), ou simplesmente rcclll-

zir a capacidacle cle novamente se reproduzir no futulo'
A i.eproclucio precoce pocle procluzir algumas recolnpensas

interessantcs, particularmente porque a pr6pria prole pocle tamb6rn

iniciar sua reproclue,ao mzris ceclo. PopulagOes c1e individuos qlle se

reprocluZem cedo na vicla pOClem CfeSCer cm nt'lrnerO extrelnamente

repiclo no tempo - mesmo se isso significa procluzir uma prole total

i4"*...
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FiG{JRA 5.19
Uma correlagao negattva entre
o tamanho da pinha e o incre-
mento do crescimento anuaJ
para uma populag5o do abeto
de Douglas (Pseudotsuga men-
ziesrr) (segundo Eis et al., 1 965).
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rntre 1967 e 1989 (segun-
ts-das-frutas, Drosophila
rterra, entre 1962 e 1997
do)-

rdo se simplifica ou
1o, mas que facilita a
Nesta seglo final do
)adr6es que ligariam
ismos e seus diferen-

6 foi abordado; que
)ara que ele cfesqa e
taaset gasta ou uma
nido. Por essa taztro,
enefgia pa12 o cfes-
cido. Especialmente
), tanto que o cresci-
rndividuo inicia essa
)r exemplo, hd anos
Os an6is de cresci-

sses anos se tornam
maneim, analisar os
ageo ao crescimento
jblando" a competi-
ou reduzfu sua ativi-
pata a reproduglo

seqiiente (como no
simplesmente redu-
rturo.

]mas fecompensas
rrole pode tamb6m
: individuos que se

nefo extfemamente
Lzfi uma prole total

0 400 800 1200 .t600 2000200 600 1000 1400 1800
Numero medio

de pinhas por drvore

lrcrnor para cada individuo. Esse efeito 6 observado consicleranclo_se c)
ciclo dc 

'icla 
cla mosca-das-tiutas (Drosopbilcr). Uma f6mea procluz cer-

ca dd 780 o\ros ao longo de tocla a suur vidzr. Dobrar o nfimero cle ol..s
procluziclos clar:rrnente faria aumcntar a taxa intrinseczr de aumento
populacional, por6m este massi\.o alrmcnto cla ativiclacle rcproclutiva 6
acompanhaclo de um gr:rnc'lc risco de mofie p2rr21 o incli'idr-xr. Assinl,
que outras muclancas no ciclo de vicla de uma Drctsopbikt pocleria.r
apresentar urn ef'eito similar na taxa intrinseca cle aumenio popul:rcion..ri?
Isso pocleria ser conscguido cncurtancio-se o perioclo jtrvenil, ftzenclct
conl qLlc os inclir,-iduros se reprocluzissem m:ris cedo (precisarizrmos cle
1,5 dia a menos sobre um totar de l0 dias em ,-r6dia). De maneira
inversa, a ,nxa cle crescimento podc' scr climinuicla retarcranclo-se o
inicio cla reproclugio. LJma maneira pera qr-rar a taxa c1e crescimento
para populzrcOes humanas pocle ser recluzicla (Capitulo 12) 6 rneclizrntc
o clesencorzrjamento clo casamento c cios p:u-tos precoces.

Retornanc'lo aos paclrdes obsen aclos na hist6ria c1e vicla clos organisr .ri::!.i.:iil.1i i rl :i;l
tnos, esp6cies qr-re t€rn a capacicrade de se rnuitiplicar rapiclam"r-rli" ,-r,,
tempo - produzinclo um nfrncro elevaclo clc clescencientes em fases
iniciais cle seu ciclo cle vida - obtOrn sucesso enr :rmbientes qr:e sao
efomeros, c:rp:rcitando os inclivicluos tamb6m l coronizer r.rr-o, hirri,rr,
rapidar,ente e a explorar nov()s recrul'sos. Essa rlpida multiplicac-io 6
ulll:r CJrtl(tensticlr tlr t it.los tlc vitllr tle orglnisrnos I(rrestrr.\ cltrc tt_rloni_
zamireas perturbadas (p. er.,muitas plantas anr-rais) ou coloniz:rm nor,os
arnbientes rec6.r suryickrs, tais com. clareirzrs, e cie organismos aquziticos
que vil'em cnr crorpos c1e ag-ra tempor:irios. Essas siro csp6cies nas quais
as popr-rlaqoes zlumentarn ern nr1mero :rpds algurn tipo dc distirrbio ou
sio clitas opoltunistas. Ehs possucrn proprieclides na hist6ria cle 

'iclaque.sio fzrvorecidas pela scleqio narurar enl Lris situ:rq:oes. Sio cham:rcras
espdcies r estrategistas, porque clespenclem grande parte da sua vicla
pr6ximo ) fase exponencial do crescimento populacional (euaclro 5.,i),
sendo rseletivos os hlbitats em que aparecL.m e sio fzrr,.orecicras.

organism.s que possllem um paclrio clif'erente na 1-rist6ria de 
'idasobrevivern em hlbitats oncle hl intensa competiqi. pelos recr-rrsos

limitaclos. Esses indiviclllos qlre obtOm sllcesso ern dckar seus descen-
dentes serio aqueles qlle consegr-ririo obter uma rnaior oferla cre recur-
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r,Ketamanhoe
nOmero da prole

evid6ncias para o
esquema r/l(?

FIGURA 5"20
Evid6ncia da relaESo custo x
beneficio entre o nrimero de
prole produzida por ninhada e

o valor adaptativo individual
da prole: uma correlagdo nega-
tiva entre o tamanho da Prole
(medida pelo comprimento fo-
cinho-Anus, C) e o nrimero de
ninhadas produzidas para uma
serpente australi ana, AustrelaPs
ramsayi (r2 = 0,63; P: 0,006).
Foram usados os valores residu-
ais de prole e tamanho de ni-

nhada: valores obtidos a Partir
do tamanho maternal, uma vez
que ambos os par6metros s5o
positiva mente dependentes
deste (segundo Rohr, 200'l).

sos. Sllas populaqrOes 2lprcsentzlm-se geralmente lgregaclas e os orga-

nislnos ir11lestem t-I1ais no crcscimento (etn vez c1e na reprocluq:io) or-L

gastanclo bOa pafie cle sue rncfgix flrlll Colllfetircnl unS COm oS olttros

Eles sio chzrnr:rc1os c1e esp6cies Kestrategistas porque su'.ls poptll2lqoes

despcnclem a maior pafie cle sr.ras viclas e1n ulna fase K-domin.tnte c1o

crescimcnto popul..rcional (Quaclro 5.4) - "crescenclo" contra os linitcs

clos r-ecr-Lrsos ambientais - e os l-rlbitats nos quais cles estao llefalmente
firvoreciclos tamb6m sio ctramaclos dc K-seletivos'

tJma distingio aclicional entre esp6cics re Kcstf2ltellistas crncrontf2l-

sc no tamanho e nfimcro de prole proclllzicla. Esp6cies /'estratellistas

geralmente procluzem clescenclentes c1e temanho pequeno, por6m ntt-

ir"..rr,r., enqr-rankr K cstrategistas geram uma prolc pequena em nfi-

lreros, mas cic turmanho crorporal rnzrior. Esse 6 tim ,utro exemplo cle

compromisso (trade-ctfJ) na hist6ria cle r.icla c1c LUl] tlrganismo; cotno

e1c tem Llma quanticlacle limitaclzr cle fecursos pafa a repr()dll9eo. x

selegito natural influenci.arl.1 em colno eles serao alocaclos. Em ambien-

tes lncle o rhpido cfescillento 6 possivel, aquelcs inclivicluos que

procluzcm um inaior nfrmero clc clescendentes pequenos seri() f:ryore-

ciclos. Neste c:LSo, o tzrmanho da prolc pode nio ser impofiante um'L

\rez que nio haveriL colrpeticao entre os jovens. contuclo, em ambien-

t", or-r.1. os inclivicluos estao 2ldensados, a Competigalo pelos recllfsos

scrtL maior, o quc favofecrere a prole mais provida clc recLlrsos aclvincios

clos pais. A proclugio cle uma prole bem adaptacla requer, por outro

laclo, uma festric,Lo quzrnto ao nfimefo de clescenclentes proclllzidos
(\'(r. p. cx.. I Figur':t i.2Ul.

o conceito i K pocle ccftalnente sef iltil em descrever alElllma-s

dif'erengas gerais entre organismos dif-erentes. Por exemplo, entre plan-

tas € possir.el dcscret er uln nflmero uruito amplo de relaq'Oes gereis

(Figr-rri 5.21). As h.ores cle uma flofesta sao bons exemplos de esp6cies

K seletivas. Elas competem por lttz- na Copa, s(]nclo oS sobrevi\rentes

.rqueles inclivicluos que alocam SeLls recursos para o crescimento, Ltltra-

pissancb seus vizinl-ios. Geralmente retardam 21 reproduqao 21t6 seus
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rgregaclas e os orga-
I na rcproclLigio) ou
:t Lins com os oLltros.

-llle slras populaEOes
ise K-ciominante clo
c1o" contra os limites
:1cs estio geralmente

\trategistas cncontfa-
per:ies r estrategistas
pequeno, por€m nu-
r1c peqrlena em nrjr-

r:l outro cxcmplo cle

.il orgzrnismo; como
rla :r reproclugiLo, a

Iocaclos. Em an'rbien-
.les individuos que
.iuen()s serlo favore-
ser impofiante Llm21

.onrr-rc1o, em ambicn-
:ti-c'io pelos rccursos
-ie recursos advindos
Ja lequer, por outro
:nclentes procfuziclos

:L clescrerrer :rlgumas
exemplo, entre plan-
o c1e relagOes gerais
,remplos c1e esp6cics
Lclo os sobreviventes
o crescimento, r-rltra-

reprocluEio at6 scus
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FIGURA 5.21
De maneira geral, as plantas
demonstram alguma conformi-
dade com o modelo r/K. Por
exemplo, arvores sao relativa-
mente K-est.ategistas (a), pos-
suindo alta probabilidade de
apresentar reprodugdo ite.o-
para, alocando pouca energia
5 reprodugdo; (b) oossui semen-
tes relativamente grandes; e (c)

s5o mais longevas, iniciando
mais tardiamente o processo
reprociutivo (segu ndo -{arper,

1977; de acordo com Salisbury
1942; Ogden,1968; Harper e
White, 1974).
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galhos estarem em posieao favorlvel no dossel. Uma vez estabelecidos
e possuindo uma vida 1onga, alocario uma menor, mas constante ener-
gia ) reproduQao, produzindo, por outro lado, sementes de grande
tamanho. De maneira contratia, em hlbitats perturbados, abeltos, as

plantas tenderlo a mostrar caracteristicas mais restrategistas: uma maior
alocaglo na reprodugiio, com sementes pequenas em tamanho, por6m
numerosas, reprodugio precoce e ciclo de vida mais curlo (Figura 5.21).

Por outro lado, parece haver muitos outros exemplos que nlo se

enquadram no modelo r/K. l'elas suas limitagOes, hl muitas criticas ao
modelo. Mas 6 igualmente possivel utilizi-lo como um conceito
relativamente simples que pode ajudar e fazer sentido em cleterminadas
situag6es. Nio obstante, nlo podemos assumilo integralmente. Como
todas as tentativas de simplificar e classificar o mundo que nos cerca, a

distinlIo entre esp6cies r e K estrategistas tem sido reconhecida mais
como conveniente (e iitil) ) criaqlo humana, em vez de uma boa descri-
gio acerca do mundo real.
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RESUMO

Os ec6logos tentam descrever e explicar a distribuiESo

e abund6ncia dos organismos. Os processos que mo-

dificam o tamanho populacional s6o natalidade' mor-

talidade e os movimentos de dispersao (emigragSo.e

imigraEao). Uma populaEao compreende um grupo de

individlos, mas em alguns casos, especialmente. em

oiguiit.it modularesl ndo est5 claro o que significa

um indivfduo.- 
oi eiOtogos lidam com enormes problemas quando

eles tentani quantificar populaEoes na natureza Eles

qrrt" t"apt" estimam, mais do que contam' H5 pro-

blemas especificos na contagem de organismos mo-

dulares e na quantificaEso do n(mero de nascimentos

e mortes.

As hist6rias de vida de todos os organismos unitSrios

oodem ser vistas como variaE6es em torno de um pa-

dr6o simples e sequencial' Alguns organismos apre-

sentam v5rias ou muitas geraE6es em um ano' ou pre-

,irir"f *"nt" reproduzem:se uma vez ao ano (anuais)'

eLutros ainda (perenes) apresentam um extenso.ciclo

de vida de v5rios ou muitos anos Algumas especles'

chamadas iter6paras, reproduzem-se repetidamente;
ouiras, sern6/paras, apresentam um rinico epis6dio

reprodutivo em suas vidas, seguido rapidamente pela

morte.
As esp6cies anuais, em sua maioria, germinam ou

eclodem na primavera, crescem rapidamente, repro-

duzem-se e morrem, entao, antes do final do ver6o' A

maioria despende parte do ano em uma forma dor-

mente. exisie um marcado ritmo sazonal nas vidas de

muitas esp6cies mais longevas. Em ambientes com
pouca variaqSo sazonal, algumas esp6cles podem se

reproduzir ao longo de todo o ano; outras possuem

,m longo period6 n6o-reprodutivo e uma explosiva

fase reprodutiva, curta e letal'

As tabelas de vida podem ser 0teis instrumentos para

se identificar os ganhos e perdas de uma populaq6o'

Uma tabela de vida de coorte acompanha a sobrevi-

v6ncia de um grupo de individuos de uma rinica coorte'

Quando n5o 
"podemos fazer isso, pode ser possivel

construir uma tabela de vida estStica, por6m com al-

gumas ressalvas. A fecundidade dos individuos tam-

66rn t" modifica com a idade, descrevendo-se os pa-

droes de fecundidade especificos por idade'

Os ec6logos procuram encontrar padroes de sobre-

viv6ncia e irortalidade que se repetem entre as dife-

rentes esp6cies. Alguns instrumentos 0teis s5o as cur-

vas de sobreviv6ncia (tipos l-lll), embora na natureza

estas curvas sejam geralmente mais complexas'

Disoers5o e a maneira como os individuos afastam-se

,ni aot outros. MigragSo envolve o deslocamento

Jii"..rur de um graide-ntmero de individuos de u19
espe.ie de um lu{ar a outro. Os movimentos dos indi-

viduos e sua distribuiqao espacial estao intimamente

relacionados. DispersSo e migraEso podem ter um pro-

fundo efeito na composiEdo e din6micas populaclonars'

0 impaeto da coffipetiq*o infra-especifiea
sobre as PoPxlaqoes
Dentro de uma ampla variaEso na densidade' a com-

oeticao entre os individuos de uma populagao geral-

*"ni" redu, as taxas de natalidade na medida em que

a densidade se eleva e, ao mesmo tempo, aumenta as

iu*ut a" mortalidade (ou seja, ambos os par6metros

sio dependentes da densidade). Desta maneira' a.com-

olti.iSlnttu 
"specifica 

tende a manter a densidade

[."i]*i"n"f dentro de certos limites e, com isso' pode

i"r-*p*tar"l (pelo menos em parte) pela regulaESo

do tamanho das PoPulaqoes.- -quando 
as populag6eJ encontram-se pouco densas'

elas- tendem a Lxibir ciescrm ento exponencr'al No entan-

to, sendo a taxa de aumento populacional reduztda pelo

aumento da competiE5o entre os individuos' a popula-

.io t"na" a exibir um crescimento em forma de 5 ou

iiitiiio. A competigSo intra-especifica tambem tende a

p6duzir uma curva em forma de sino representando a

iuii tiqriau de recrutamento populacional - o nfmero

de nascimentos menos o n0mero de mortes em uma po-

pulaESo, sobre um certo intervalo de tempo'

Fadrcles na l'li$tsri;:t c*e uida drls *rganiom**

H5 comumente uma quantidade limitada de energia

ou aloum outro recurso disponivel para um organls-

,o.6t..t e se reproduzir. Poder5 haver, tamb6m' um

.rtto 
"Oi.ion"l 

na reproduqio. Por6m, populaEoes de

indiv(duos que se reprodu2em cedo no seu ciclo de

vida podem crescer, em nfmero de individuos, extre-

mamente r5Pido.
O potenciil de uma esp6cie de se multiplicar rapida-

menie 6 favorecido pela seleEso natural em ambientes

"tern"rot, 
capacitando tamb6m os organismos a. colo-

nirur", novos hSbitats rapidamente e explorando no-

vos recursos. Tais esp6cies tdm sido chamadas de r es-

trategistas. Em h5bitats com intensa competiESo pelos

recu;os limitados, os individuos que conseguem deixar

dlsiendentes s5o aqueles que capturaram uma quanti-

dade maior de recursos, muitas vezes porque nasceram

maiores dou cresceram mais r6pido (do que se repro-

duziram): seo chamados de K estrategistas O conceito

rlK pode ser 0til na interpretaceo e comparaESo de or-

ganismos muito diferentes em forma e comportamen-
io, neo sendo, no entanto, utilizado em todas as situa-

E6es ecol69icas.

21a Townsend, Begon & HarPer
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QUESTOES DE REVISAO

s individuos afastam-se
volve o deslocamento
o de individuos de uma
s movimentos dos indi-
cial estSo intimamente
rEao podem ter um pro-
nSmicas populacionais.

i nira-esp*ci fiea

r na densidade, a com-
uma populaESo geral-

Iade na medida em que
mo tempo, aumenta as
ambos os parAmetros

. Desta maneira, a com-
a manter a densidade
imites e, com isso, pode
n parte) pela regulaESo

ntram-se pouco densas,
t exponencial. No entan-
pulacional reduzida pelo
os indivlduos, a popula-
vnto em forma de S ou
rccifica tamb6m tende a

Je sino representando a

opulacional - o n(mero
r de mortes em uma po-
lo de tempo.

l des *rgxniomcs
de limitada de energia
nivel para um organis-
er5 haver, tamb6m, um
, Por6m, populaE6es de
r cedo no seu ciclo de
ro de individuos, extre-

Je se multiplicar rapida-
o natural em ambientes
l os organismos a colo-
nente e explorando no-
sido chamadas de r es-
tensa competiEao pelos
s que conseguem deixar
rapturaram uma quanti-
vezes porque nasceram
ipido (do que se repro-
strategistas. O conceito
eo e comparagSo de or-
forma e comportamen-
zado em todas as situa-

1. Compare o significado da palavra individuo para
organismos unit5rio e modular.

2. Em uma amostragem de marcaESo e recaptura
de uma populaESo de borboletas constantes no
tempo, 70 individuos foram capturados e mar-
cados em um primeiro momento amostral, sen-
do logo em seguida liberados. Dois dias ap6s,
uma segunda amostra foi tomada, totalizando
'123 individuos, nos quais 47 estavam marcados.
Coloque as pressuposiE6es que voc6 precisa as-
sumir para estimar o tamanho populacional des-
sas borboletas.

3. Defina esp6cies anuais, perenes, sem6lparas e
iter6paras. Tente dar um exemplo de animal e de
vegetal para cada uma das quatro possiveis combi-
naE6es desses termos. Em qual dos casos 6 dificil
(ou impossivel) encontrar um exemplo e por qu6?

4. Compare tabelas de vida de coorfe e estiitica e dis-
cuta os problemas de construi-las e interpret5-las.

5. Os dados abaixo s5o de uma tabela de vida e de
fecundidade para uma coorte de uma populaESo
de pardais. Encontre os parAmetros que faltam para
completar a tabela abaixo:

6. Descreva o significado de distribuiEoes espaciais
de organismos que sejam agregada, ao acaso ou

regular e, em linhas gerais, apresente exemplos e
processos comportamentais que levam a cada um
dos tipos de distribuig6o.

7. Por que a densidade m6dia populacional hu-
mana nos Estados Unidos 6 menor do que a densi-
dade que as pessoas em geral sentem ou experi-
mentam? Este 6 um paradoxo que pode ser aplica-
do a outras esp6cies? Por qu6? Sobre que condiE6es
isso pode n5o ser aplicado?

B. Compare organismos unitdrios e modulares em
relaE5o aos efeitos da competiESo intra-especifica,
levando em consideraESo o individuo e uma po-
pulaESo deste.

9. Qual o significado de capacidade de supofte para
uma populaESo? Descreva em que momento ele
pode ser identificado e por que em, (1) crescimen-
to em forma de S. (2) equaESo loglstica e (3) cur-
vas de recrutamento liquido em formato de sino.

10. Explique por que um entendimento dos compro-
missos na hist6ria de vida de um organismo 6 cen-
tral para entender aspectos evolutivos deste. Ex-
plique os contrastes esperados em caracterlsticas
de vida exibidas por esp6cies r e K estrategistas.

= QuestSo-desafio

Est6gio (x)

Ovos 173
Jovens rec6m eclodidos 107
luvenis 64
Adultos de lano de idade 3l
2 anos 23
3 anos 8
4 anos 2

ProporgSo da coorte
Nimeros de individuos original viva no
ao inicio do est6gio x (n,) inicio do est6gio x(1,)

Nfmero m6dio de ovos
produzidos por individuo
no est5gio x(m,)

0
0
0
2,5
3,7
3,1
3,5
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