
Competig6o lnterespecifica
A ccxnpeticio intercspccllica € urn clos fcn6mcnos rnais funclamentais cur tco-,rg;-1. .. < -.::.-.
nio apenas l clistrillr,rigiro lltual e o sucersso clc csp('cies, rnas t:rml16rn sLur eroluc:,i. L,. :t:-r-:
rnuitas vczcs 6 extremarrente cliticil estebelecer a cxistCncia e os efeitos cli:i ar,lt:r(.-..;
interespccific:r, scnclo necesslilio, pal'r trnt(), unr ursen'.rl cle t6cnicas clc obsen tclio. crlc-r-
ruentagiLo e rloclel:rgcrn.

6.1 Introdugio
6.2 Efeitos ecol6gicos da competigio interespecifica
6.3 Efeitos evolutivos da cornpetigio interespecifica
6.4 Competigio interespecffica e estrutura da comunidade
6.5 Qulo significativa 6 a competigZo interespecifica na pr6$ica?

Neste capitulo, r,oce:
constat:rriL a clificr-rlcl:rcle de clistingio entl'e o pocler e a importi"ncia c1a compcticio
irrtelcspecificra em principio e na priticzr
clistirrgr-rir:'r nicho fr.rndamcntal cle rricho rcalizaclo
interpretari o Principio de Exclusio Cor.npetitiva e compreencler,i suas limitagOes
apreciarl o p:rpel potencial dos ef-eitos cvolutir.os c1a compcticio nzr coexistOncia
de esp6cics e :r cliflculclacle err satisfazO-lo
compreenclerir a naturezzr cLt complemcntariclacle cle nicho e a importinci:r da escala
cm comunid:rcles estrr-rturaclas pela competicrio interespecifica
constzltar,l as dificulclades n:r cleterminaqio cla preponclerlncizr cla competigio cor-
rente n2l rratureza, bent como n:r clisting:io entre efeitos clzi con-rpetiqio em lelac-rio
ao mef() acrllso
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duas quest6es
distintas -

as conseqii6ncias
possiveis e reais

da competigSo

6.1 TNTRODUCAO

Tendo sido apresentad^ a conpetigdo intra-especifica nos capi-
tulos anteriores, nao 6 dificil deduzir o que 6 competiqao intercspecifica.

Sua ess6ncia baseia-se no fato de que individuos de uma esp6cie

sofrem uma reduqlo na fecundidade, sobrevivancia ou crescimento

como resultado da exploraqlo de recursos ou interferencia de indivi-
duos de uma outra esp6cie. Tais efeitos competitivos sobre os indivi
duos provavelmente ir}'o afetar a dindmica de populaglo das esp6cies

em competigio, que, por seu turno, podem influenciar as distribui-
q6es das espdcies e suas evoluqOes. As distribuigOes e as abunddncias

das esp6cies, certamente, determinam as composigoes das comunida-
des biol6glcas das quais fazem parte. A evoluglo, por sua vez, pode
por si influenciar as distribuig6es e dinimicas das esp6cies.

Este capitulo diz respeito, ent1o, aos efeitos tanto ecolSgicos quan-

to evolutivos da competiglo interespecifica sobre individuos, popula-
g6es e comunidades. Mas e1e tamb6m abordati uma questao mais

geral em ecologia e, na verdade, em ciOncia - que existe uma diferen-
qa entre o que um processo pode fazet e o que faz, neste caso, uma

diferenqa entre o que a competig2o interespecifica 6 capaz de produ-
zir e o que realmente produz na pritica. Essas sio duas quest6es

distintas, e devemos ter o cuidado de mant6-1as separadas.

O modo como essas quest6es diferentes podem ser colocadas e

respondidas ser6 tamb6m diferente. Encontrar o que a competiqio interes-

pecifica 6 capaz de fazer 6 relativamente simples. As esp6cies podem
ser forgadas a competir em experimentos ou elas podem ser examina-

das na l:raf:reza, em pares ou em grupos escolhidos precisamente por-
que parecem mais propensos a competir. Por outro lado, descobrir a
importincia da competigio interespecifica 6, realmente, muito mais difrcil'

Serd necesslrio questionar o quio realistas foram nossos experimentos,

o quZo caracteristicos eles foram em relaglo ao modo como as esp6cies

interagem t1a flatJreza, e qulo caracteristicos foram os pares e grupos

de esp6cies em geral utilizados paru compataqlo. Como ficarl eviden-

te, esta 6 apenas uma das tantas areas da ecologia, e da ciCncia em

geral, em que respostas distintas ainda ntro estlo disponiveis.
Nio obstante, comegaremos com alguns exemplos sobre o que a

competiglo interespecifica pod.e produzir.

5.2 EFEITOS ECOLOGICOS DA COMPEnCAO INTERESPECiTICe

6.2.1 CompetigSo por Silicato entre DiatomSceas

A competiglo entre duas esp6cies de diatomdceas (vegetais

unicelulares) de igua doce, Asterionellaformosa e Synedra ulna, que

necessitam de silicato para a construglo de suas paredes celulares
(veja Seglo 3.5), foi investigada em labotat6rio. As densidades
populacionais das diatomlceas foram monitoradas, ao mesmo tempo
que o impacto sobre seu recurso limitante (silicato) era tambdm regis-

trado. Quando cada uma das esp6cies foi cultivada isoladamente em

um meio liquido, ao qual os recursos eram continuamente adiciooa-

dos, estabeleceu-se u
silicato se manteve i

6.1a, b). Entretanto, i

centraglo de silicato:
por Asterionella. Des
das juntas, somente l
tragtro a um nivel de
produqio de Asterior

Desse modo, em

viver isoladas no h6bi
q5'o Synedra excluiu
do recurso limitante c
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clos, cstabelcceLl-sc ur.na clcnsiclade popr-rl:rcional estlr.el, enqLranto o
silicato se manteve a 11m21 concentragio c-()nstante e b:rixa (Figr-rrzr
6.1a, b). Entret2lnto. ao utilizar este recul'so, Synerlra recltrziu a con-
centraqzio c1e silicato zr um nit el mais baixo c1o clLrc aquele prol.ocaclcr
por Asteriortella. Desstr forma. cluanclo as clu:rs esp€cies fbrarl cultiva-
das jtrnt:rs, somcnte S.yneclra sobrevir.eu. pois ela m.rntevc .r concen-
tragio a um nivel dem:rsiedarncnte baixo pa1'a a sobret ir.6ncia e re-
prodr-rg'icr cle As te riortel/a (Figura 15. 1 c).

I)esse r-r-roclo, erlbor:l antb:Ls :rs espi:cies tenh:rm siclo c:rpazes de
vir-cr isol:rclas no l-rirbitat clc laborat6rio, cluanclo submcticlas ir con-rpcri
ctro S.ynedra excluiu Astefionella, pois fbi um exploraclor r.nais eficaz
clo recurso lirnitante compartilhaclo. Um resultzrclo semelhzrnte fbi obti-
do para urla lagartix:r insetivora, c1e h:'rltito ltotllrno, Hemidoctylus
frenahtl un-ra inr-usora clos hlbitats urbanos c1a bacia ckr p..rcifico, oncle
6 rcsponshr.el pelo dcclinio popr-rlzrcional clur lagartix:r natir.a
Lepiclodctctl,,hs lugttbris. Petrcn e Case (1996) rreriflc:rram que as clietas
clas cluas lagartlras se soblepOem slillstancialntcnte e qLlc os insetos
siro um recurso limitante p:rr:r arnbzrs. Quanclo confinacl:r experirnental-
mente, a inr,asora (. c.npaz de esgotzrr os recLrrsos clc insetos a niveis
mais bakos que a 1:igartixa nativa c. croltto conseqiiOncia, esta frltirla
sofre reducOes na concligio corporal, fecunclidacle e soltrcviv€ncia.

(a) Asterionella isolada (b) Synedra isolada

10s

104

103

102

4050-0
Tempo (dias)

Asterionella

Synedra
Silicato

105

104

CompetiESo entre diatom6-
ceas. (a) Astenb, el I a fo rmosa,
quando cultivada isoladamen-
te em meio de cultura, esta-
belece uma populaE5o est5vel
e mant6m o recurso (silicato)
em nivel constante e baixo. (b)

Quando Synedra u/na 6 culti-
vada sozinha, acontece o mes-
mo, por6m ela mant6m o
silicato em nivel ainda mais
baixo. (c) Quando cultivadas
juntas, em duas repetig6es,
Syned ra conduz Aste rio nel I a i)
extinESo (segundo Tilman et
al., 1981).
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Saluelint.ts ntalma ("Do11r,' Varclcn") e S. lettcctntaerzis ("u'hite-
spottccl cl-rarr") sio pei:xes sah-rtoniclcos ntorfologicart-rentc simllares e

:lP:lI.cntl(lo:. .\: tlttlts e\P((it-\ \Ju cn(( )l)lr:lJ:t\ ittntas cttt tnttilot ri:t-

chos cla Illu Hokkaido. no -fapio, mas os esp6cin'res cle S. malmcr cn-
contralr-se clistribr-ridos em 2lltitucles miLiores (em clirecict ) nascente) c1o

que os cle ,s.leucontaezA Nas altitucles internledi,u'i2ls. llli uma zona de

sobreposicio clas clr.tas espdcics. Em riachos oncle urna cLrs espEcies n:-ro

est,1 prcscnte, a outra cxpurncle sua (listril)Lliqiro. A tetl-tpelatr:ra cla iLgr::r,

ul fator abi6tico ccxl conseclir€ncias profurnd:rs na ecologia cle peixes,

eumcrnta ';L jusante. Taniguchi e N:rkano (2000) Lls.l1',1111 experimentos
concluziclos em ri:rchos estabeleciclos ern lahorat5rio para tcstar a hip6-
tese c'le que, eln tcmperatul'ns tr-t'.ris aitas (12"C, em con-Ipar:rcio a 6"C), S.

lettcontctenis clomin:rria ern intcleg'ires rglcssivas. asseguraria micrcr
hirbitats n-rais r".rnLrjosos (de onclc fbrragear os insetos aqulticos) e cres-

ceria rnais r:'rpiclo, quanclo comparacl'.r i S. mahno. Eles atgr-tmentararn
qr-re rr1 crescirnento clifcrcncial, por fim, fbrgaria os indir-icluos cla csp6-

cie suborclinacla (S malntci a emigrar ou lltorl'er. Elcs tan-rbdm lcvan-
taram a hip6tese de quc o inverso selia r-criflcaclo solt temperatur:r bzrixa.

Quanclo zrs esp6cies fbram ar'':rliaclas isolacl:rmente, as temperatu-
ras r-nais :rlturs lcvar:Lrn a 11111 alrmento clo nivcl de agressirt em ambas:

entret2rnto, ta1 ef'eito foi invcrticlo pal'21 .t. mdlnTa qlranclo na prescnEa

cle S. lettcorndel?r-s (Figura (r.2a). Como t'eflexo clisso, indilicluos c1e S.

tnctlnTct foram impediclos cle entrzll"em locais favoriveis ao forrageiu,
quandcr na presenca de S. leucoructenis(Figora 6.21t).

Quanclo isolaclas, I taxa cle crescitlcnto de ambas zls esp6cies
nao fbi inf'luenciacla pcla ternper,rtura. Contudo, quanclo as cluas es-

p6cies estavan-r presentes, o crescimento cle S. mttlmcL diminuiu co1tl o
aumento cl:r temperatLrra, enqll2rnto o cle S. leucomaelzl-s aut-ttentou
(Figura 6.2c). A16m clisso, S. nxalma crescell rn:tis r-rtgrtros.lmentc na
prcscnQa cle S. leucomaenis, para as duas temperaturas, por6m a

diferenqa foi muito maior ) temperatLlra r-nais a1ta.

Uma mortaliclacle dcpenclente c1o tamanho fbi ci'iclenciacla em ambas
as especies para cacla temperatlu'a. os pekes que lnofrefam cfam [Ie-
nores do que os sobrevir''entes (F'igura 6.3). Aos 72 dias, as densiclades
cle peixes sobrer,-iventes cram muito recluziclas nos experitlentos oncle
ambas as esp€cics est21\,21m pl'esentes. Entretanto, ) temperatura mais
alta, um maior nrimero cle inclivicluos c1e .t. lettcrlntaenis sobreviveu at6

esse clia e estes er:rm muito maiores do qr-re os pollcos solrreviventes de
S. malma. Ligeiras \,,Intagens erl tamanho, provavclmente adquiridas
por S. lertcomaenis no inicio do cxpcrimento, fbram subseqtientemcnte
ampliadas conlo resultaclo cla competiqio interespecifica. A ten-tpemtura
mais alta, 2 a 7Oo/t, clos individuos de toc'las as populaqoes sobreviveram
at6 o 191" clia, exceto para aqueles cle S.rualma que se erlingr-riramna
pre\enca tE S. lattcotnaattis.

Os resrLltaclo:i sio consistentes com a hip5tese cle que o limite
altituclinal inferior cle S. n'Lalmcr nos riachos japoneses crzr clevido )
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Simpatria

Salvelinus malma

Salvel inus leucomaenis

Alopatria

Baixa Alta
Temperatura do tratamento

competicrao mecliacla pcla temper,ltllra, favorecenclo S,lettcr.tttitrettis.
Por outro lzrclo, os resultaclos naro sLlstentam .1 asserc,-:io c1e qr-re ct

Iimite superior c1e .!. letLcorncterils 6 tamb6m cleviclo a clifelenc-rrs cor.r-r-

petitirras mccliadas pela tcmpcratllra (isto €, S. mctlma nlio sobrepllla
S. leucomaerzz-s em qualcluer clos experirnentos. ntesnto 't tempel'atu-
ras lnais baixas). Estuclos aclicionais scrio necesslilios. para iestar as
hip6teses c1e que essc limite superior podc scr cleviclo. por exentplo,
aos efcitos cle tempcraturas aincla mais baix2is (:rs ter.nperaturas dct
riacho 2ltingem niveis inferiores aL temperatura experiruentai c1e 6"C
clurante os periodos frios clo ano) ou ) menol resist€ncia de 5.
lettcctmaenis ) inaniq:io dur:rnte os periodos longos cle escassez de
alimento sob baixas tempcratluas.

(a) (a) FreqLi6ncia de encontros
agressivos iniciados por indivi-
duos de cada esp6cie de peixe
durante um experimento com
duragSo de 72 dias, realizado
err canais de riachos arlificiais,
com duas repetigoes de 50 in-
drviduos de Salvelinus malma
barras claras) ou de 5. /euco-

raerrs (barras escuras) isolados
oor esp6cie (alopatria) ou em
conlunto de 25 individuos para
cac3 c)pecie rsimpatria); (b) fre
o-='c a de {orrageio; (c) taxa
escec flca de crescimento em
co-a'^.+^to do corpo. Letras
d '=-i-:e. ed cam d;ferenqas
s g- 'c,: .l: e.r'e as medias
co":i : c - l:-'rras' 6" 13n,guchi
e r'la<a': 2000.

wenis ("white-
)nte similares e
em muitos ria-
'- S. malma en-
, ) nascente) do
6,uma zofia de
as esp6cies nao
:ratLlra da dgua,
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r experimentos
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[ra}a;o a 6"C), .t
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Alopatria
DistribuiEoes de frequ6ncias do
comprimento dos individuos
ouando as especies foram culti-
,:c;s soladas oujuntas, a tem-
c:raruras baixa ou alta. por
quatro periodos. Os resultados
de Salvelinus malma sao mos-
trados acima da linha zero e os
de Salvelinus leucomaenrs, abai-
xo desta. Areas mais escuras
correspondem aos individuos
que morreram durante o peno-
do experimental (de Taniguchi
e Nakano, 2000).
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Esse exemplo e o anterior ilustram cliversos pontos cle importin-

geral.

Esp6cies em compctilrfo t'ocxistern numa dacl:r escala espaci-
a1, mas apresentam clistribuiqdes clif-erentes, quando consi-
deraclas numa escala de resolugio mais finzr. No cxcmplo dos
peixes, clcs coexistialr no mesmo riacho, mas cada Lim estava
mais on mcrnos confin:rdo ) sua zona altituclinal pr5pria.
Por corr-rpetigao interespecifica, as espdcies sio geralmente ex-
cluiclas clos locais onde pocleriarn existil pcrfcitamcntc bcm,
caso nio houvesse este tipo cle compcticio. No exemplo. S.

nta,lma poclc viver na zona de S. lettcctmaenis, por6rn somente
quanclo nel:r nio 1-r:'r inclivicl-ros c1e 5. leu,comctettis (cle maneira
similar, Asterionella pocle l'ivcr cm culturas cle laborat5rio -
mai somente na aus€ncie. de Synedra).
Poclernos clescrel,er isso dizendo que as concligOes e recursos
forncciclos pela zona de S. lettcon'taenis sict parte do nicho
funclamental cle 5. rualma (veja Segio 3.6 para uma explica-
q:i.o c1c nichos ecol6gicos), oncle os rcquisitos bz'rsicos para a

exist€nci:r clcssa espdcie sao contemplados. Por6m, t't. zc-tna cle

S. lettcc-,m,aerzls nio proporciona ttm nichct rectlizaclc) qllanclL)
inclivicluos desta esp6cie estao prcsentes (as cultulas de I';rbr,-
rat5rio preencl-iern as neccssidacles clos nichos funclarreni:.rs
de Synedra e Asterionella. m21s 21s c1o nicho realizaclo ::rDclr:is

de Synedra).
Desse moclo, o nic}ro funciarnental dc trmzr espdcie i- :r corlbi-
nagiro clas condicdes e recursos que penlitem a ela existir'.
crescer e reprocluzir, quanclo consideracla isolaciar-nente de
qualquer or-rtra esp6cie que posszr prejudicar sr,ra erist€ncia. Jl
o nicho realizaclo 6 a combinacio clas cor-rclicoes e recursos
que permitem a ela existir, crcscer e replocluzir na presenga de
outras esp6cies, que poclem prcjudical sua elst€ncia - espe-
cialmente competiclores interespecificos.
Por esszr razio, esp6cies em competiglio podem coexistir quando
ambas sio providas cle nichos lealizaclos por seu hibitat (no
caso presente, o riacho como ufir toclo propolcionou urn ni-
cho realizado para arnbos os perxes): Iras. mesmo em locais
que satisfagam iis necessiclacles clo nicho fundamental de urna
esp6cie, esta pode ser ercluida por outra, melhor competido-
ra, qlle nega a e1a urn nicto lealizaclo.
Finalmente, o estuclo com pelxes ilustra a importincia cle ma-
niptilaqOes experiment:ris. se clesejarmos descobrir o que real-
mente esti acontecendo em uma populaqio natural - a "natu-
reza" precisa ser "incitacla" parzr revelar seus segredos.
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Um estudo a respeito, focahzando esp6cies competidoras nlo
por interferancia direta (como no caso dos peixes salmonideos), mas

pela exploraqao de recursos compartilhados, foi realizado com duas

esp6cies de mamangavas, Bombus appositwse B.Jlauifrons, nas Monta-

nhas Rochosas do Colorado (Inouye, 1978). As abelhas vivem na mesma

irea, por€m B. appositusfottageia principalmente nas flores da espo-

ra (oilpb iniwru barbeyi) e B. Jtauifrons principalmente nas do acdnito
(Aconitun't. columbianum). Entretanto, cada esp6cie parece apresen-

tar tal especralizaqtro somente na presenga uma da outra' Quando
uma ou outra era removida, a esp6cie femanescente rapidamente mo-

dificava seu comportafitento, no sentido de incluir muito mais fre-

qiiancia de alimentaglo sobre a flor menos preferida anteriormente, e

p..*r...", por mais tempo em cada visita (uma indicaglo de au-

Jnento do sucesso de forrageio) (Figura 6.4).

Portanto, o experimento demonstrou que o nicho fundamental

de cada abelha incluiu ambas as flores de ambas as esp6cies; 6 a
presenga do competidor que restringe a cada abelha a amplitude de

nicho reaTrzado cle um tipo d" flor. Novamente, pofianto, as esp6cies'

coexistem no hlbitat como um todo, mas exciuem-se mutuamente de

partes particulares dele. Esse efeito de competiElo reciproca 6 quase
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Bimbus appositus e B. flavifrons forrageiam sobre flores da espora e do ac6nito se apenas uma dessas esp6cies de mamargau

est5 preserite em uma dada 5rea; mis quando em coexist6ncia, B. appositus, .dotada de prob6scida mais longa, exdui E

flaviirons da espora, enquanto B. flavifrons especializa-se em ac6nito, tornando-a menos atrativa para B. appositus-

B. appositus e B. flavifrons em coexist6ncia
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das prob6scidas de cada esp6cie. Embora seia capaz de forragear em
ambas as flores, B. appositus possui uma prob5scida mais longa, tor-
nando-a rnelhor capacitada a alimentar-se da espora, cujas flores apre-

sentam uma corola mais longa. Por esse motivo, B. appositus reduz o
n€ctar na espora a tal nivel que o torna nao atrativo pata B. Jlauifrons;
conseqrientemente, B. flauifrons se especializa em ac6nito, tornando-
o menos atrativo para B. appositus.

No caso das diatomdceas que usam silicato, descrito anteriormente,
Syned.ra, que mantinha o recurso em nivel mais baixo, quando o ex-
plorava isoladamente, sobrepujou Asterionella. No caso das mamangavas,

vemos que as duas esp6cies, ao explorar dois recursos (n6ctar emcada
uma das duas esp6cies de angiospermas), podem competir e mesmo
assim coexistir quando cada esp6cie mantiver um dos recursos a um
nivel que seja muito baixo para a exploraglo efetiva pela outra esp6cie.

6.2.5 Co'exist6ncia de Diatom5ceas em Competi€eo

Na verdade, um estudo adicional sobre diatomlceas tamb6m mostra
duas esp6cies em competiqlo coexistindo sobre dois recursos limitantes
compartilhados. As duas esp6cies foram Asterionella formosa (nova-

mente) e Cyclotella menegbiniana, e os recursos foram silicato e fosfato,
ambos capazes de limitar o crescimento das espdcies de diatom1ceas.

Entretanto, enquanto Cyclotella foi o explorador mais efetivo de silicato,
Asterionella o foi de fosfato. Desse modo, como podemos agoru pre-
vet em culturas com suprimentos relativamente balanceados de silicato
e fosfato, as duas diatomiceas coexistiram; Cyclotellaexcluiu Asterionella,
especialmente quando havia baixos suprimentos de silicato, e Asterionella
excluiu Cyclotella, em baixos suprimentos de fosfato (Figura 6.5).

Cyclotella
exclui

Asterionella

Cyclotella e
Asterionella

coexistem

Asterionella exclui
Cyclotella

40 60 80

ConcentraE5o de SiO, (pmol Lr)
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, Todo_s os exernplos descritos at6 agora enr..olverant pares de esp6cic-srclacionadas taxonomicarnente - cliatirrr"rdceas, pckes sarmonicreos oumanlang,l\?s. Isso pode levar:r uma icl6ia Jesttu.cjcla qlrant() e, pelcrlnenos, clois aspectos intpofientcs. Irrinteiro, :r cornpetictro pocle ocor_rer enffc grllpos maiores,cle csp6cies clo que somente Llnt p:lr _ poresse nt()ti\.(). 6 is r.ezes clenominacla competiqio ,,ciifirsa,,. 
Segr-rnclo, accxrrpctiqiro pode occ>rre1. entre esp6cies nio_:rparentaclas.

Esses aspectos suio 
.ilustracros por ul, trarralho s'bre con-rpetigaointerespecfica en'ol'c'ncro fbrmigas e roccrores graniv.ros ern clescftosclo sud.este clos Estaclos Uniclos. Nos rocais clo estuclo, somentc. cluasguild,s (grup,s de esp6cies que sc urlimentarn de itens sirirares e clemancira senrelhante) consomem senentes. os roedores e as fb,,igas.Com base no estudo cl. rrrrnen'o de.s scmente. ."ifrif^'p.;";;.,",

evidencior-r-se que zrs duas esp6cies exirria,r uma sobreposicio s€nificativaqurnto:lr) tnrnenh() (l:1.\ s(.lncnlr.\ qll(,(irn:rrrnitrn (Figr lllt 0.0t. 4.s f61,.,,1_
g21S Comefam Llma proporE:io ,raior das sementes menores, mas cr-r-i toclapafie o potencial cre cornpeticio pel0s recursos foi ,rLriro ,i,., .ro. .irr.
. Entretanto, confbrme indicacro anteriormente, o Llnico teste r-cr-dadeiro para cleterminar a ocorr.ncia cre compctiqao entre elzrs seriapor meio cla ma,ipulacio ci:r alrundlncia cre um cios competia.rr* .cle observaqir, cla respost.r cio outro. Assim, oito parcelas foramestabeleciclas em hhbitats semerhantes. E,r cruzrs, os roedores fbr:rmc'lptLrracloii e isolacros por uma cerca, para g:rrantir qlle solnente asformigas tivessem acesso )s sementes nlras conticrzrs. Em outr.as cruas,as fo,ligas for:rrl eliminaclas por repeticras :rplicacoes a.'f.rli.-iJ^.Em cluas pzrrcelas adicion;lis urnto as formigzrs qlranto os roed.rcs
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foram excluidos e, finalmente, duas parcelas foram mantidas como
controle, sem manipulaglo.

Quando um dos dois, roedores ou fonrrigas, foi removido, hour,'e
um aumento num6rico estatisticamente significativo da oulra guilda: foi
visivel o efeito depressor da competiglo interespecifica de cada gtlda
sobre a abundXncia da outa. A16m disso, quando os roedores foram
removidos, as formigas comeram tantas sementes quantas foram comidas
por roedores e formigas em conjunto - o mesmo fizeram os roedores,
quando as formigas foram removidas; somente quando ambos foram
removidos a quantidade de recursos aumentou. Em outras palavras, sob
circunstincias normais, ambas as guildas comem menos e atingem niveis
menores de abundincia do que elas poderiam atlnglr se a outra guilda
nio estivesse presente. Isso indica claramente que, embora coexistam no
mesmo hebfiAt, roedores e formigas competem interespecificamente.

6.2.7 O Priniipio da ExclssSo Competitiva
Os padrOes aparentes nesses exemplos foram tamb6m revelados

por muitos outros, e t6m sido elevados ) condiglo de um principio: o
"Principio da Exclus2o Competitiva" ou "Principio de Gause" (assim
denominado em homenagem ao eminente ec6logo russo). Ele pode
ser expresso da forma seguinte:

) Se duas esp6cies competidoras coexistem num ambiente estA-
vel, ent2o elas o fazem como um resultado da diferenciaqdo
de nichos, isto 6, diferenciag6o de seus nichos realizados.

) Entretanto, se nZo existe tal diferenciaglo ou se ela for obstruida
pelo hdbitat, entlo um dos competidores irl eliminar ou ex-
cluir o outro.

Embora o Principio tenha surgido a pafiir do exame de padrOes
evidentes de conjuntos reais de dados, o seu estabelecimento estava
calcado em um modelo matemdtico simples de competiqZo interespecifica
(e muitas discuss6es recentes sobre competiglo interespecifica ainda
existem), usualmente conhecido pelos nomes de seus dois (indepen-
dentes) criadores: Lotka-Voltera (Quadro 6.1).

Nlo h1 drivida de que existe alguma verdade no principio segun-
do o qual esp6cies competidoras poclem coexistir como resultado da
diferenciaglo de nichos, bem como uma esp6cie competidoru pode
excluir uma outra, renegando a ela um nicho rcalizado. Contudo, 6
fundamental tamb6m estar ciente do que o Principio de Excluslo Com-
petitiva ndo faz afirmaqtro.

Ele nd.o afkma que, sempre que obserwamos esp6cies em coexis-
t6ncia com nichos diferentes, 6 razoivel concluir que isso 6 o principio
em operagZ"o. Cada esp6cie, quando examinada de forma pormenori-
zada, apresenta seu pr6prio e tinico nicho. A diferenciaglo de nicho
ntro prova que existem competidores em coexistAncia. As esp6cies po-
derZ.o nlo estar competindo por nada e poderlo nunca t€-lo feito em
sua hist5ria evolutiva. H6 necessidade de proua sobre a exist6ncia de
competiqao interespecifica. Nos exemplos anteriores, isso foi proporci-

,
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onado pela manipuiaqio experimental - ao remover uma esp6cie (o
um grupo de esp6cies), as demais aumentaram em abundinii, or ro
breviv6ncia. Por6m, a maioia dos casos, mesmo os mais plausir-eis- :

respeito da coexist6ncia de competidores como resultado da difererrci
aglo de nichos, n?.o foram sujeitos ) prova experimental. Assim. qu*
importante 6 o Principio de Exclusi.o competitiva napritica? Reto#re
mos essa questlo na Segio 6.5.

Parte do problema 6 que, embora as esp6cies possam n2o ega
competindo atualmente, seus antecessores poderlo t6-1o feito, de ra
forma que a matca da competigio interesplcifica tenha ficado regis
trada nos nichos, compofiamento ou morfologia de seus descendL
tes atuais. Essa questlo ser6 abordada na Segio 6.3.
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QUADRO 5.1 Aspectos quantitativos

o MoDELO DE LOTKA-VOLTERRA DE COMpEilqAo INTERESPECiFICA

O modelo de competiEao interespecifica mais larqa_
mente usado e o de Lotka-Volterra (Volterra, ,tg16;
Lotka, 1 932). Ele 6 uma extens5o da equaE6o loglstica
descrita no Quadro 5.4. Suas virludes sio (diemelianga
da logistica) a simplicidade e a capacidade de esclarl-
cer a respeito dos fatores que determinam o resultado
de uma interaEdo competitiva_

Dentro da equageo logistica: o' 
= ,r(" - ')drK

o termo-particular que modela a competiEdo intra_es_
pecifica 6 (K - N)/K. Dentro desse termo, quanto maior
for N (maior serd a populaE6o), tanto maioi sera a foica
da competigSo intra-especifica. A base do modelo de
Lotka-Volterra consiste na substituiEdo deste termo por
outro que modela tanto a competiE5o intra-especiiica
quanto a interespecifica. No modelo, denominamos N
o tamanho da populaE6o da primeira especie e ru- o Ol
segunda esp6cie. Suas capacidades de suporte e'taxas
rntrinsecas de crescimento slo K", K", r. e r-.

Por analogia com a logistica, eiperarhos ilue o efeito
tota/ da comp-etiEdo sobre, digamos, a esp6cie 1 (intra-
e inter-especifico) seja tanto maior quanto maL ele_
vados forem os valores de N, e de N.l porem neo oo_
demos simplesmente colocd-ios junt5s, jd que os eiei_
tos da competiEio das duas esp6cies sobre, esp6cie'I n5o s5o provavelmente os mesmos. Entio. suoo_
nha que individuos da esp6cie 2 tenham, entie eies,
somente o mesmo efeito competitivo sobre a esoecie
l.equivalente a um simples individuo da esp6cie 1 . O
eterto competitivo total sobre a esp6cie i (intra- e
interespecifico) ser5, entao, equivalente ao eieito de
(/V1 + N, * 1/10) individuos da esp6cie t. A constanie

(1/l0, no presente caso) 6 denominada coeficien!:
d.e competigao, slmbolizado por o(rz (alfa um dois
Assim, multiplicando N, por oi2, fa2-se a convers5c
deste para um n(mero 'de N, e{uivalente, e a adicE:
de tV. a o,rN, nos dd o efeito competitivo total sob-:
a esp6cie 1. (Observe que o12 < 1 significa que os -_
dividuos da especie 2 possui:m um menor efeito :- -
bitorio sobre os individuos da especie 1 do que cs
individuos desta tem sobre os outros de sua pr6pr:
esp6cie, e assim por diante.)

A equagSo para a esp6cie 1 pode ser agora descrita

dN, ., (/(, . [A/, + 0,,/V,])

dt K,

e para a esp6cie 2 (com seu pr6prio coeficiente de co-_
petiqao, convertendo os individuos da esp6cie 1 =-equivalentes da especie 2):

dN, ., (r,-lf . + 0, /V,l)

dt K)

Essas duas equag6es correspondem ao modelc ::
Lotka-Volterra.

A melhor maneira de avaliar suas propriedades : ::-
locar a quest5o "Sob que circunstAncias cada un a :=
esp6cies aumenta ou diminui em abunddncia?. ::-=
responder a tal questSo, 6 necessdrio construir d ac-=
mas nos quais todas as possiveis combinacoes :: { =N, p_odem ser expostas. lsso encontra-se representa;:
na Figura 6.7. Certas combinaE5es (determinadas .+
gioes da Figura 6.7) ddo origem ao aumento na esp-
cie 1 e/ou esp6cie 2, enquanto outras combinag6es prc-
vocam um decr6scimo. lsso tem como resultido, in=
vitavelmente, uma isolinha zero para cada esp6cie, o_

(Continrn
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QUADRO 6.1 (ContinuaEao)

K1

4
i

K2

I

K K -larr
A/ + N,....-

:-:
As isolinhas zero geradas pelas equag6es de competiE6o de
Lotka-Volterra. (a) isolinha zero de N,: a esp6cie 'l aumenta
abaixo e i esquerda da isolinha, e diminui acima e ii direita
desta. (b) A isolinha zero equivalente para Nr.

seja, uma linha com combinaE6es levando a aumento
em um lado e decr6scimo no outro, mas ao longo dela
n5o h5 aumento nem decr6scimo.

Podemos mapear as regi6es de aumento e diminuigSo
da esp6cie 1 na figura, caso possamos desenhar sua iso-
linha zero, o que pode ser feito com base no fato de que,
sobre esta, dN1/dt = 0 (a taxa de mudanEa da abund6n-
cia da esp6cie 1 6 zero, por definigSo). O rearranjo da
equaESo nos dd a isolinha zero para a esp6cie 1:

N, = K,- ur,N,

Abaixo e i esquerda da isolinha, a esp6cie 1 au-
menta em abundSncia (as setas da figura, represen-
tando esse aumento, apontam da esquerda para a
direita, visto que /V1 encontra-se no eixo horizontal).
H5 um aumento porque os ntmeros de ambas as
esp6cies s5o relativamente baixos e a esp6cie 1 est5,
desse modo, sujeita a uma competigSo apenas fra-
ca. Entretanto, acima e A direita da isolinha, os ntl-
meros s5o altos, a competiEao 6 forte e a esp6cie 1

diminui em abund6ncia (setas da direita para a es-
querda). Com base em uma derivaESo equivalente,
a figura tamb6m apresenta a isolinha zero da esp6-
cie 2, com setas semelhantes para o eixo de /V, apon-
tando verticalmente.

Para determinar o resultado da competiEso nesse
modelo, 6 necess5rio determinar, em cada ponto da
figura, o comportamento das esp6cies 1 e 2 em con-
junto, conforme indicado pelos pares de setas. Na ver-
dade, h5 quatro modos diferentes nos quais as duas

isolinhas zero podem ser arranjadas entre si, os quais
podem ser distinguidos pelos pontos de interceptaE5o
das isolinhas zero (Figura 6.8). O resultado da com-
petigSo ser5 diferente em cada caso.

Atendo-se ao pontos de interceptaESo na Figura 6.8a,
por exemplo,

lL, yreK, >5
4,, azt

Um pequeno rearranjo dessas equagoes resulta em:

K, > Kra,re K$21 > K2

A primeira desigualdade (K,> Kru,r) indica que os
efeitos intra-especificos inibit6rios que a esp6cie 1 pode
exercer sobre si mesma (simbolizado por Kr) sao maio-
res do que os efeitos interespecificos que a esp6cie 2
exerce sobre a esp6cie 1 (Kru,r).lsso significa que a es-
p6cie 2 6 um competidor interespecifico fraco. A segun-
da desigualdade, entretanto, indica que a esp6cie 1 pode
exercer mais efeito sobre a esp6cie 2 do que esta sobre
si mesma. Desse modo, a esp6cie 1 6 um competidor
interespecifico fofte; e, conforme mostram as setas da
Figura 6.8a, a esp6cie 1 leva a fraca esp6cie 2 i extinEao
e atinge a sua capacidade de suporte. A situagao 6 re-
vertida na Figura 6.8b. Por conseguinte, as Figuras 6.Ba
e b descrevem casos em que o ambiente 6 tal que uma
das esp6cies invariavelmente supera a outra, porque a
primeira 6 um competidor interespecifico forte e a ou-
tra 6 fraca.

Na Figura 6.8c, ao contr6rio:

K.> Krcx,reKr> K,u,

Neste caso, ambas as esp6cies apresentam menos
efeito competitivo sobre a outra do que aquelas ou-
tras esp6cies t6m sobre elas mesmas; nesse sentido,
ambas s5o competidoras fracas. lsto aconteceria, por
exemplo, se houvesse diferenciaEao de nichos entre
as esp6cies - cada uma competiria principalmente
"dentro" de seu pr6prio nicho. O resultado, confor-
me mostra a Figura 6.8c, 6 que todas as setas apon-
tam em direESo a uma combinaEao equilibrada e es-
tSvel das duas esp6cies, em que todas as populag6es
juntas tendem a se aproximar: isto 6, o produto deste
tipo de competiqao 6 a coexist6ncia estSvel dos com-
petidores. Na verdade, somente este tipo de compe-
tigSo (ambas as esp6cies tendo maior efeito sobre si
mesmas do que sobre as outras esp6cies) conduz a
uma coexist6ncia est5vel de competidores.

(Continua)
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Finalmente, na Figura 6.Bd:

Kra,r) K,eK,cxr,> K,

Assim, os indivfduos de ambas as esp6cies t6m um efei-
to competitivo maior sobre individuos das outras esp6-
cies do que aquelas outras esp6cies exercem sobre si

mesmas. Tal situaESo ir5 ocorrer, por exemplo, quando
cada esp6cie for mais agressiva em relaESo aos indivi-
duos de outras esp6cies do que com os individuos de
sua pr6pria esp6cie. As direg6es das setas s6o um pou-
co mais complexas neste caso, mas, por fim, elas sem-
pre conduzem a um ou outro dos dois pontos estSveis

alternativos. No primeiro, a esp6cie 1 atinge sua capaci-
dade de suporte com a exting5o da esp6cie 2; no segun-
do, a esp6cie 2 atinge sua capacidade de suporte com a

extingao da esp6cie L Em outras palavras, ambas as

esp6cies s5o capazes de conduzir a outra esp6cie i
extinESo, por6m a que efetivamente o faz n6o pode ser
prevista com cefteza. lsso depende de qual esp6cie apre-
senta o controle da densidade, seja porque elas iniciam
com maior densidade ou porque as flutuaE6es de den-
sidade, de algum outro modo, d5 a elas tal vantagem.
Seja qual for a esp6cie que apresentar tal controle, tira
vantagem disso e leva a outra esp6cie A extingao.
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Os resultados da competigSo gerados pelas equaE5es de competiEao de Lotka-Volterra, para os quatro possiveis arranjos das
isolinhas zero Nr e N2. As setas pretas correspondem }rs duas populaE6es e foram derivadas conforme indicado em (a). Os circulos
cheios indicam pontos de equilibrio est5vel. O circulo aberto em (d) corresponde a um ponto de equilibrio inst5vel. Mais explica-

!6es seo encontradas no texto.
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Finalmente, o Principio de Exclusio Competitiva, conforme ex-
posto acilna, inclui a palavra "estitvel". Isto 6, nos hlbitats contempla-
dos no Principtr, as condie6cs e o sLrprimento cle recursos permane-
ccln mais ou menos constzrntes - se as especies competem, entao tal

compedgao segue sell cltrso at6 que Ltlna esp€cie seizr eliminacla ou at6

qLle as especies assentefiI-sc em L1m paclrdo cle coexistencia clentro clos

seus nichos re21lizac1os. As vezes, esta 6 uma visio realista c1e Llm hlibitat,

cspecrialmentc em laborzrt5rio ou oLltros ambientes controlaclos, oncle o
pesqllisaclor mant6m constantes as condicdes e o suprilnento de recur-

sos. Entrctanto, muitos ambientes niLo sio esteveis por longos periodos
c1e tempo. De que forma o resultaclo cla competiEao muda qu2lndo as

hcterogeneicladcs espacizll e temporal do arnbiente sio levaclas em con-
sicleraqzio'i Este 6 o assunto c1a pr6xim:r seqio.

Conforme explicaclo erl capitulos antel'iores, \'ariae6es espaciais e

temporais em ambientes sao a regra, e nzlo a cxceclio. Os ambientes
constitLrem-se geralmente cle uma fragnrent:rgio cle hibitats fal'orlveis
e clesfhvorlvcis; manchas sao muitas \rezes clisponiveis tenlporarii-rmen-

te, geralmcnte aparecenclo em telrpos e locais niro-previsil'eis. Sob tais

conclicdes variiLveis, s6 r.ulurl(nte I compctigio pocle "segllir seu curso"

e o resLlltaclo nao pode ser previsto simplesrnente pela aplicagao clo

Principio dzr Exch-rs2io Competitiva. Llnra esp6cie que 6 "fizrca" cott-to

competidor nr-rm ambientc constante pocle, por exemplo, ser cficiente
na colonizaqio c1e clareiras c1e h'.illitat, provocadas pelo fogo, tempestadc
oLr czrsco dc uma Yac2l no 1oc1o - oll poclc ser eliciente no scnticlo de

crescer rapiclamente em tais clarciras, imediatamente ap6s serem coloni-
zaclas. Elas poclent, entio, coexistir com um fbte competiclor tio logo
ocorram nol':rs cizu'cit'as suficicnternente freqtientes. Dess:r fbrma, urna
visio realista clzr competigio interespecifica cleve reconhecer que esta

freqlientementc nio ocorre em isolzrmento, m2ls sob a inflr-r6ncia e clen-

tro clas restricdes cle um munclo fragmentaclo, temporitrio ou imprevisivel.
Os excmplos a scgnir ilustram apenas dois dos muitos moclos

nos quais a heterogeneiclade zrmbiental assegllra que o Principio cl:i

Exclrsio Competitiva estit longe cle constituir-se na hist6ria complcta.
quando ela vem zr ser cleterminante no resr-rltado da interac.:io entle
dtrrts cspccies (nl curllPeticato.

O prirneiro diz respeito ) coexist€ncia cle Postelsia palntaelortttis
(trmzr alga parcla) e clo mexilhao Mytilus califc)rnianLts na cosla c1e

\Washington, Estados Unidos (l'aine, 1979) Gigr-rra 6.9. Postelsia 6 ut-tl:r

planta anual que preciszr se restabclecer a cada ano para persistir em

um dado 1oczr1. E1a o f)z aderinclo-se ) rocha nua, geraltlente em fL:n-

das nos bzrncos de mexilhOes, criadas pela aqio clzrs onclas. Entretanto,

os rnexilhdes vagarosalnente invadcm tais clareiras. preenchendo-as cle

nrcrdo gradr:al e impeclindo a colonizaEao por Postelsicr'. Em outras pa-

lavras, em um ambiente estz'rvel, os tttoluscos t'enceriarl a crompeticao e

excluiriarn a Postelsia. Por6m, o ambiente n:io e estlvel - clareiras seo

freqiientemente criaclas, de modo qLle :rs esp6cies coexistem somente
nos locais em que hl uma taxa c1e formaqio de clareiras relativamente

srottrcnte €m
orciiies ra'at a
comBerigio pode
"segiuir*u ort'
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IormagSo de clareiras
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alta (pelo menos 7o/o da irea de superficie) e onde lal tan':a € aproxkna-
damente a mesma a cada ano. Onde a taxa € mais baixa ou onde ela
varia de modo considerivel de afio para ano, constata-se (regular ou
ocasionalmente) uma car€ncia de rochas nuas para a colonizaqtro por
Postekia. Nos locais de coexistCncia, por outro lado, embora a postekia
seja excluida de cada clareira, estas sao criadas em frequ6ncia e regula-
ridade suficientes para que haja coexistCncia no local. Em resumo, ha
coexistencia de competidores - por6m, nao como resultado da diferen-
ciaqtro de nichos.

Muitos ambientes, pela sua flatureza, nio sio simplesmentevatjA-
veis, mas "ef6meros" (de curta duraglo). Entre os exemplos mais 6b-
vios estlo os corpos em decomposigio (carniga), esterco, frutas enr
fermentaglo e lagos tempor6rios. Observe tamb6m, no entanto, que
uma folha ou uma planta anual podem ser vistas como uma marrcha
ef6mera, especialmente se ela for palatdvel ao consumidor por so
mente um periodo limitado. Freqtientemente, essas manchas efdmeras
apresentam um tempo de vida imprevisivel: um pedago de fruta e
seus insetos coionizadores, por exemplo, podem ser comidos a qual-

quer moment(
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FIGURA 6,9
Nas costas marinhas onde clareiras n5o s5o criadas, os mexilh6es s5o capazes de excluir a alga parda postelsia (foto acima
[oGerald e Buff Corsi, Visuals Unlimitedl); por6m, onde clareiras s5o criadas regularmente] ar duus esp6cies coexistem,
embora a Postelsia seja finalmente excluida de cada clareira pelos moluscos.
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quer momento por uma ave. Nesses casos, 6 ficll imaginar a coexis-
tdncia de duas esp6cies: um competidor superior e outro competidor
inferior que se reproduz mais cedo do que seu competidor superior.

Um exemplo diz respeito a duas esp6cies de carac6is, Pbysagtrina
e Lymnaea elocles, que vivem em lagos do nordeste de Indiana, Esta-

dos Unidos (Brown, 1,982) (Figura 5.10). A alteruqio artificial da densi-
dade de uma ou de outra esp6cie no campo mostrou que a fecundidade
de Pbysa era significativamente reduzida por competiqlo interespecilica
exercida por Lymnaea, mas tal efeito nlo foi reciproco. Lymnaea foi
claramente o competidor superior, quando a competigao foi continua
ao longo do verlo. Nio obstante, Pbysa reproduziu mais cedo e a um
tamanho menor do que Lymnaea e, em muitos lagos que secaram no
inicio de julho, foi a inica esp6cie a produztr em tempo ovos de resis-
t6ncia ) seca. As esp6cies, pofianto, coexistiram na irea como um todo,
apesar da aparente inferioridade de Pbysa, e como resuitado nlo de
diferenciaglo cle nichos, mas de efeitos diferentes sobre as esp6cies,
resultante de um ambiente composto por manchas ef6meras.

Esses estudos e outros similares levam a um longo caminho no
sentido de explicar a co-ocorrOncia de esp6cies que em ambientes cons-
tantes provavelmente excluiriam um ao outro. O ambiente quase nun-
ca € invarilvel o suficiente para que a exclusio competitiva siga seu

curso. Ao contrdrio, os balangos competitivos estao freqirentemente
mudando, com uma esp6cie e depois outra sendo favorecidas por
flutuag6es (didrias, sazonais e por tempo mais longo) em condiq6es e

recursos. Ou, quando novas manchas surgem ou as velhas slo destruidas,
a competiglo, por um tempo, pode simplesmente nio ser importante.
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FIGURA 6,1O
Lymnaea (L) 6 o melhor competidor; mas somente Physa (P) 6 capaz de se reproduzir nos lagos que secam rapidamente no verao.



Colocando de laclo o f:rto c1e que a heteroger-reiclzrdc do :rmbiente
,LSSegLrra qLle as forgas cla compedqao interespecifica sejam frcqiientemcn-
te muito illenos profi-rnclas c1o qr-re cle outro modo seriam, o potenci:rl
cl:r competiEao intercspecifica ern aletar :rclvers:lmcnte os inclivicluos 6
consiclerdvel, e estc potencial 6 gerzrlmente re:rlizaclo. !-imos no C:rpitulo
2 que, no passaclo, a selecio natllral teria favoreciclo aquclcs inclivicluos
que, por suas caracrteristicas colttportamentais, fisiol6giclrs otr n-rortb-
I6gicas, evitararn os cfeitos :rclr,ersos que agir:rm sobrc outros inclivich-ros
na mesma populaqio. Os cfeitos acl-n-ersos clo tii<t extrelro, por excm-
plo, poclern ter fzrvorecido inclir.-ic1r.ros coltt umzL enzilna capaz dc fr-rnciu
nar cle fonlra ef'etiva a b:rkzrs tel-nperzltLlrals. Ou, no crontcxto :rtual, os
efcitos aclversos cla competicio interespecificzr podem ter favoreciclo
xQttt lcs intlir itlLrt )s qu('. 1)oI srr:r: tlrrltcterrstit l\ colnPoll:il1)cnleis. l'isio-
lirgicas ou n'iorfbl6gic.ls, cvitaram tais ef'eitos compctitivos.

Por esse motivo, poclernos esper2lr que as esp6cies tenl-iarl
clesenvolviclo c2rracteristierls qlre essugurrtln qr.le elas con-rpitam men()s.
oll c111 nzrcl:l, com mcmlrros cle ontras esp6cies. Como isso se apresen-
t2r para n(rs no tcmpo presente-l Esp6cies em coexist6ncia. cotn unt
potencial eplLrentc p:rra colnpetir, cxibirio clif-erencas em cromport2r-
mento, fisiologia otr rlorfologizr qr:c assegur2lm que elas cornpitam
polrcro ou nacla. Connell cl-r:u'r-urn essa linha cle r:rciocinio para expla-
nar as diferenqas entrc cspdcies coexistcntes c1c "invocar o fantasr-na
c1c competigio passada". Nio obstantc, o paclrio prer.isto 6 precisa-
rncnte o rnesmo prcsumiclo pelo Principio da Exclusio Cornpetitit-a,
(()l'll() urn prc-rcqLrisitL) plrlr lr tocxisli'nci:r (lc (\p(Cic5 que (s/(iu:rin-
c1a cm competigao. Esp6cies compctidoras ent coexistencizr nos dirts
clc lioje e esp6cics coexistentes que evoh,rirarn a capacicl:rcle de er.-itar
a competigao podcm parecrer as mcsmas, pelo rnenos supcrficialmente.

A questio sobrc a importincia das competiqdes pzrssacla ou pre-
sente, co111o fbrqas atr-rantes na estruturacio clas comuniclades naturais.
serl abordacla cle fato na filtirnzr secao cleste capitr-rlo (Secio 6.5). lror
enqLlanto, examinarcmos alguns cxemplos sollre o qlre a Cornpetiqtc)
interespecilice pocle tazer na qualiclacle cle unla forq:a cr-ol-rtir.a. Entre-
tanto, obsene qlle, zro invocar zrlgo que nio pocle ser constataclo clire-
t,rmente (evolugio), pocle ser impossir.el prol)arotn efcito er.olutivo da
colnpetiearo interespecifica, no sentido estrito clc "prova" qr-re pocle scr
aplicaclo .los teoremas matetnlticos ou experimcntos cuiclaclosamentc
controlados em laborat(rrio. Contr-rdo, serio consicler:rdos eren-iplos em
qu<: Llm efeito cvolutivo (em vez c1e ecol6gico) c1e con'rpetigicr
interespecifica € a expliczicio ntais plausivcl para o que 6 obsen.:rclo.

Na regiio ocste c1e sua cllstribuigao, o pcqr-reno nlanlalrsto incliano
( Iletpestes .iauanictti) coedstc L-olr Llmt ou du:rs esp6cies um pollco
n'i'.Liores, ckr lnesmo g6nero (II. educu.clsii e H. smithii), as qnais inexistem
nr regi:io lestc cle sua clisrribtrigiro (Figr-rra 6.11). Simberloff ct a1. (2000)
r\.,Irin.il:ut't I ra|ilc:to tlc ttrntrnlto (lo (lcnle cltnino strpcrior. o print.i .
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:rior, o princi-

pal 5rglo usa do para matat as presas (observe que as f6meas do mangusto
sao menores do que os machos). No leste, onde a esp6cie ocorre sozi-

nha (trrea MI na Figura 6.11), machos e fCmeas apresentam caninos
maiores do que na regilo oeste (6reas III, V e \T), onde ela coexiste com

as esp6cies maiores (Figura 6.12). Isso 6 coerente com o ponto de vista

segundo o qual onde predadores similares, por6m maiores, estio pre-

sentes, o aparato de caplura de presas de II. iauanicus foi selecionado
parutlma reduglo em tamanho. E provivel que isso teduza a forga de

competiglo com outras espEcies no g€nero, porque predadores meno-

res tendem a captutar presas menores do que predadores maiores. Onde
H. jauania,socolre isoladamente, seus dentes caninos slo muito maiores'

6 de interesse particular o fato de qte H. jauanicus foi introduzi-
do hi cerca de um s6cu1o em muitas ilhas, fora de sua lrea de distri-
buiglo natural (geralmente como pafie de uma tentatiYa ingOnua de
controlar roedores introduzidos). Nesses locais inexistem as esp6cies

maiores de'mangustos competidores. No intervalo de 100 a 200 gera-

g6es, H. jauanicus aumentou em tamanho (Figura 6.12), de tal forma
que os tamanhos dos individuos das ilhas slo agora intermedidrios
entre aqueles da regiio de origem (onde eles coexistiam com outras
esp6cies e eram menores) e aqueles da rcgido leste, onde eles ocor-
rem de forma isolada. Nas ilhas, eles mostram variaqtro consistente
com a "liberaglo ecol5gica" da competigio com as esp6cies maiores.

5.3.2 Espinhelas Canadenses

A espinhela (Gasterostews aculeatus) 6 uma esp6cie marinha, mas

populaq6es permaneceram em diversos lagos de dgaa doce na "British

Distribuig5es geogrSficas ori-
ginais de Herpestes javanicus

d), H. edwardsii (e) e H. smithii
(s) (de Simberloff et al., 2000).
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FIGURA 6"12
DiAmetro maximo (mm) do ca-
nino superior (C,"1) de Herpes-
tes javanicus em sua Srea nativa
de distribuigSo (dados somente
para Sreas lll, V Vl e Vll da Figu-
ra 6.1 1 ) e em areas introduzrdas.
Simbolos em azul representam
o tamanho m6dio da f6mea e
os em laranja, o do macho (de
Simberloff et al., 2000).
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Columbia" (.Canadtr), quando a terra na erea ergueu_se ap6s a de_
glaciagZo (hi cerca de 12.500 anos) ou ap6s a elevaqio e reiraglo dos
niveis dos oceanos (h5" cerca de 11.000 anos). Como conseqr.i6ncia
dessas duas oportunidades de invasio, atualmente alguns hg& man-
t6m duas populaq6es, enquanto outros, apenas uma. Onde q.r". qrr.
as duas populagoes ocorram, uma esta sempre associada a aguas abefias
(ela 6 "limn6tica") e a outra a fundos de lagos (,,bent6nica,i). A primei_
ra alimenta-se primordialmente de pl2ncton e tem filtradores de
brinquias correspondentemente longos (e espagados com rigor), que
filtram o phncton da igua ingerida. A segunda, com filtralores de
br2.nquias muito menores, consome presas maiores localizadas na
vegetaqlo ou no sedimento. Entretanto, sempre que apenas uma for_
ma ocoffe num lago, ela expl0ra ambos os tipos cle recursos alimen-
tares,_ sendo morfologicamente intermedidria (Figur a 6.7]).

E muito improvdvel ser por acaso que, onde houve duas inva_
soes bem-sucedidas de um lago, as duas formas sejam tzo diferentes.
enquanto, onde houve uma invaslo, as formas seiam morfoldgica e
compofiamentalmente intermediarias. Existem, entretanto, duas ex-
olicag6es plausiveis para esses padrOes - embora ambas sejam ,,histG
ricas" e ambas envolvam competiQao interespecifica. primeiro, pode
ser que a segunda invaslo com sucesso somente tenha sic10 possivel
quando o residente do lago na primeira invasi.o fosse um esplcialista
limn6tico ou bent6nico; se o residente fosse um generalista, havena
espago de nicho vago insuficiente para ,-u r"g,-r.rda esp6cie invadtr
e impedir de ser excluida competitivamente.
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Deslocamento de carSter em Gasterosteus aculeatus (O Glenn M. Oliver: Visuals Unlimited). Lagos pequenos localizados na
costa de British Columbia (Canad5) mant6m duas formas de G. aculeatus, em que filtradores de br6nquias da forma bent6nica
(circulos cheios, abaixo) s5o significativamente menores do que na forma limn6tica (circulos vazios, abaixo), enquanto aqueles
das formas ocorreltes sozinhas em lagos compar5veis (acima) s5o intermediSrias em tamanho. Os comprimentos dos filtradores
de br6nquias foram ajustados para levar em conta as diferenEas em tamanho das formas (segundo Schluter e McPhail, 1 993)-

Por outro lado, por que os primeiros invasores deveriam ter evo- deslocamento
luido para generalistas em alguns lagos e para especialistas em ou- de car6ter em

tros, sendo os lagos similares? Uma alternativa mais provevel 6 que, :11L"-l1t: :j:,-.
ap6s a segunda invasio, pequenas diferengas iniciais entre as formas T:lit[;iilL"j"'"'
tenham se tornado ampliadas ao longo do tempo evolutivo, em res- de Darwin
posta ) competiglo interespecifica, ate chegar d cTara separug}.o alual,
tanto comportamental quanto morfol5gica (o chamado "deslocamen-
to de cardter"). Al6m disso, pelo fato de a diferenciaglo aqui, e no
caso do mangusto indiano pequeno, estar associada ao deslocamento
de cariter (mudanga morfol6gica), 6 particrlarmente sugestiva a exis-
t6ncia de uma resposta euolutiua em vez de ecol6gica. Um outro
fofie candidato aos efeitos evolutivos da competig1o interespecifica,
especialmente devido ) de sua associagao com o deslocamento de
cariter,6 o exemplo dado pelos "tentilh6es de Darwin", do gEnero
Geospiza, que vivem nas ilhas Galtrpagos, discutidos na Seqtro 2.4.2.

A competigZo interespecifica tem, entlo, o potencial de manter
afastados (Seglo 6.2) ou afastar (Seglo 6.3) os nichos de competido-
res coexistentes. Como podem essas forqas se expressar quando o
papel da competigio interespecifica na formataglo de toda a comuni-
dade ecol5gica 6 colocado em pauta - quem vive onde e com quem?

sidadc

Iniciarernos pela retonlacla c1a questiio c1a coexistOncia clc csp6cies
fitoplanctOnicas em competigao. Na SeE'iio b.2.i. r-irnos com(, cluas
esp6cies c1e cliator-r-riceas poclem coexistir en-r labor:rt6rio, comparti-
th:rndo dois recursos limitantes - silic:rto e fosfato (TiLnan. 1982). Na
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verclxcle, a teoria de 'fihr-ran da competiqao por rccursos prer'€ qr-re a

clivelsidaclc cle esp6cies croexistentes deveri:r ser proporcional ao nu-
rlcro cle recLlrsos encontraclos enl Llltt sistetla ern nir-eis fisiologica-
mentc limitantes: quxnto tttais recursos linitantes, t-uais competidores
cm cocxist6ncia. Interlancli e Kilham (2001) test,rram cssa l'rip<itesc em
tr€s lagos na regiio clc ]-e11ou.stone, \I\oming, Estzrclos lJnidos, usan-

clo nnr inclice ("inclice cle Sirnpson") cle clivelsiclacle ern esp6cies do
fitopllncton (diatomirceas e olltr:1s esp6cies). Se unta esp6cie existir
sozinha, o indicc 6 igr-ra1 a 1; cm Ltlll gftlpo clc esp6cies, cm qlle a

lriomassa 6 forternente ck>minada por ullta frnica esp€cic, o inclicc se

situa pr5xin'ro a 1; qllanclo clr-tas esp6cies ocorrel-Il com bionlassa igr:al,

o inclice 6 2: e assim por cliante. De '.rcordo com a tcoria c1e compcti-

1:ao por recursos. esse inclice clevcri:r, portanto. attmcntar en1 propor-
elo clireta ao n(rmero cle recursos limitantes ao cresciuento. Os pa-
clrdes csp:rcia1 e terlporal clc cliversiclacle fitopl:rr-rctOnica nos tres la-
gos, clc 1996 a'1997, sio mostr2lclos na Figr-rra 6.14.

Os plincipais recllrsos lirnitar-rtes ao crescirncnto clo fitoplincton
sio nitrogOnio, f'5sfbro, silica e luz. Esses paritletros fbr:lm trecliclos
nas mesmas proflrndiclacles e nos lnersmos periodos eltt qlle o
fitoplincton foi amostraclo; fbi rcgistraclo tan.rb6m onde e qu:rnclo
qualqucr clos fhtores limitantcs ern ltr,ttencial realmente ocorreu em
nirt'is alrlixo tlo litttiltt p:tr:t () (r'c\(irllcnlo. Et't't ct,t'rctttia (otll ll tcoria
cla cornpetiq:io por rccurs()s, a cliversicl:rc1c em esp6cies cresceu )
rneclida que aumcntou o nfirnero de recursos em niveis fisiologica-
mente lirnitantes (Figura 6.15).

Esses resultados sugerern que, lncslllo em'ambientes altamente
clinimlcos cle lagos, oncle as conclicrdcs de equilibrio sio raras, a

competiq:io por recursos clesempenha utn papel na continua
estrutr:r:rq:io cl:r cornnniclade fitoplanct6nica. E encorajador r'-crificar
que ()s resultaclos dos experirnentos clesenr.olr,iclos elIl Lrln ambiente
artificial de laborat(rrio (Segio 6.2.5) repelcutiram aqui. ern ambicnte
natural rnuito mais cornplexo.

VariagSo na diversidade em
esp6cies f itoplanct6nicas (indi-
ce de Simpson), em relaESo d
profundidade, ao longo de 2
anos, em tr6s lagos da regi5o
de Yellowstone. A cor indica a
variaE5o temporal de profun-
didade, em um total de 7'12
amostras - o vermelho indica
alta diversidade alta em esp6-
cies e o azul, diversidade baixa
(de lnterlandi e Kilham, 2001,
com permissSo).
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Diversidade fitoplanctonica (rn-

dice de Simpson; media t erro-
pad16o) associada a amostras
com numeros diferentes de re-
cursos limitantes medidos. Foi
possive realizar esta an5lise em
221 amostras daquelas exibidas
na F gura 6.14 6 exibido o
nimero de amostras (n) em
cada classe de recurso limitante
(de lrter aro e Kilha.n. 2001).

1234
n=23 n=84 n:100 n:14

Recursos limitantes medidos

Um outro estllclo sollre a clif'erenciaq:io e coexist€nci:r c1c nicl-ios
examinou Llm nfilnero cle esp6cies cle abell-ras do g€nero Botnbus ncl
Coloraclo (cluas clas qu,ris foram cliscuticlas nzl Sec-ao 6.2.1'), crn qlle as

dif'erenq:as na utilizagio c'los recursos parecrem ser manticl2ls 2ltivamente
por crolrpetigiro nos clias atuais. Foram ef'etuaclas visitas a cacl21 8 c1ias,

clurante o \rerao, a 17 locais ao longo c1e gratlicntc eltittrdinrrl t 2.860 a

3.697 m). Em cacla visita, fbi l'egistl'aclo o nllmero de curcla Lrma clas sete
espdcies cle Bombt.ts visitantes clas flores clas rilrias esp6cies vefJetais.
As espdcies cle abelhas situaram-se em quatro gl'r.lpos, em termos cle

comprimento clas prcbirsciclas e cla corola clas plantas visitzrdas
preferencialn'rente (Filaura 6.16). As esp6cies conl prob6sclclzr longe
(Bombus appositt:s e B. kirbyellus) claramente favoreceram plantzrs com
corol:rs longas, em particlllar Delpbinirun barbel:i. As esp6cics corn
prob5scicla ctrta (8. sylt:icolla. B. bifaritts e B..higiclus) alimentararl-
se colri mzris freqir6nci:r er-n flores variadas de esp6cies cla farnilia
Aster:rcezrc c cle Epilobirun artgustifblitun, tochs corn corolas bastante
clrrt2ls. A cspdcie com probriscida c1e tamanho m6c1io, B. .flat'ifi'otts.
alimcnt:r-se em flores cor.r.r cliferentes cornprimentos c1e corol:r. Final-
mente, uma outl-a esp6cle com prob(>scicla cufta, B. r,tccidentair:. a1i-

menta-se, confbrn're o esperaclo, de plantas com corolas clul:1s. rlas tui
tamb6m capaz cle obter n6ctar cle corol:ls longas pelo uso clc sr:a-s

longas e poclerosas mzrndibr-rlzrs, cortanckr as corolas na basc c roLr-
banclo" o n6ctar. Iror essa razdo, e\a fbi consicleracia isol:rcl:rrlcnte .

Em cacla 1oc:rliclaclc clo grzrcliente altiturclin:rI. honve unra tend6n-
cia clara cla comuniclacle de abell-ias Bombus ser clorrin:rcl:r por uma
esp6cie corn prob5scicl:r longa (8. opposittts na altitncle balra e B.
kirbyelltts na altitucle elevacla). uma esp6cie cor-rr prob6scicl:r c1e com-
primento m€clio (8. Jlaufrorts) e urla espdcie co1r1 prolloscicla curta
(8. bifarius na:rltitude baixa, B.Jrigidusnt:lltitr:de intermcdilria e.IJ.
syluicola na altitncle elevacla). A16rn clisso, a cspccie que pleticor.r cr

"roubo" de n6ctar, B. ctccidental2.s, estar.:r presente nos locais oncle
sua fonte prcfcrid:r e exclusiva de n6ctar cncontrava-se disponil'el
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Percentagem de todas as ob-
servag6es de cada esp6cie de
Bombus sobre plantas em qua-
tro classes de tamanho de flor.
O nrimero total de observag6es
(n) 6 indicado em cada caso.
S5o tamb6m mostrados, para
cada esp6cie, os comprimentos
m6dios das prob6scidas de
cada casta ( Q , rainha; Q, f6-
mea esteril, operdria; d, ma-
cho). As sete esp6cies podem
ser divididas em tr6s grupos, de
acordo com o comprimento da
prob6scida. Bombus occiden-
tai! foi colocada em um quar-
to grupo, devido A sua estru-
tura mandibular distinta (se-
gundo Pyke, '1982).

,r.arrrrrrrr'lI

Bombus kirbyellus

Bombus flavifrons

Bombus sylvicolla

Bombus bifarius

Bombus frigidus

Bombus occidentallis

n = 1787 12,1 9,4 12,5

n = 4484 10,2 7,3 9,0

n = 1501 8,5 5,8 7,4

n = 1388 a,4 5,8 6,6

n = 1129 7,3 5,7 7,0

N
oo
f
(,

oo
(,

s
o
o-
f

(,
12

n : 360 8,3 5,7 7,2

Classes de comprimento
da corola (mm)

(Iporu.opsis agyegata). Desse modo, as espdcies cle Bombus demons_
tram complementaridade de nicho, isto 6, a diferenciagio de nichos
envolve diversas dimensoes destes e esp6cies coexistentes que ocLl-
pam Llma posigao similar ao longo de uma dimenslo tendem a cliferir-
ao longo de outra dimensro. B. occidentalzs- difere clas outras seis
esp6cies em termos de manancial vegetal e m6tocio de alimentagio
(retirada de n6ctar). As demais esp6cies cliferem entre si no compri-
mento da corola (e, assim, o comprimento da prob5scicla) o, "r,relaQeo ) altitude (isto 6, o hdbitat) ou em ambos.

Este estudo ilustra um outro ponto importante: i meclicla que a
compefigao interespecifica clesempenha um papel na estruturaeao das
comuniclades, ela tende a faz€-lct nlo af'etando alguma amostra ao
acaso dos membros de tal comunidade nem afetanclo todo o mem_
bro, mas agindo dentro de guildas - grupos de espdcies que explo_
ram, de maneira simiiar, a mesma classe de recursos.

Comprimento da prob6scida
de cada casta (mm)

Al4 Tounsend, Begon & Harper
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6.4.3 A Agregag5o Altera as lnterag6es Competitivas
em Comunidades Vegetais

Na Seqio 6.2.8 foi visto como as variagOes espacial e temporal
podem alterar o resultado das interag6es competitivas. Nesse contefio,
Stol1 e Prati (2001) testaram a hip6tese de que a agregaqdo populacional
pode promover a coexist6ncia e, assim, manter altaaiqueza em esp6cies
em comunidades experimentais de quatro plantas teffestres anuais -
Capsella bursa-pastoris, Cardamine birsuta, Poa annua e Stellaria
media. Esta fltima 6 reconhecida como um competidor superior.

R6plicas de tr6s e quatro esp6cies consorciadas foram semeadas
em alta densidade. As sementes foram dispostas completamente ao
acaso ou sementes de cada esp6cie foram agregadas em subparcelas
dentro das lreas experimentais. A agregaqlo intra-especifica dimi-
nuiu o desempenho de Stellaria (competidor superior) nas misturas.
Nas demais, excetuando um caso, a agregagio melhorou o desempe-
nho dos tr6s competidores inferiores (Figura 6.17).

Os resultados sustentam a hip6tese de que esp6cies competitiva-
mente inferiores crescem melhor (podendo at6 coexistir com as supe-
riores), quando elas estlo agregadas localmente em vez de espalha-

(a) Capse//a bu rsa- pastoris (b) Cardamane hirsuta
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agrEgag6es
populacionais
mdlpnm o
desempenho
de phntao
comlretitivamente
inferiores

FIGUR,A 5,17
O efeito da agregacao intra-es-
pecifica na biomassa da parte
a6rea (m6dia - erro-pad16o) de
quatro especies vegetais (a-d),

cultivadas durante seis semanas
em cons6rc o de tr6s e quatro
esp6cies (quatro repetig6es
para cada). Ste//a ria media (Sm),

a esp6cie competrtivamente su-
perior, teve desempenho me-
nos consistente quando suas
sementes estavam agregadas
do que quando a semeadura foi
aleat6ria. As tr6s esp6cies com-
petitrvamente inferiores, ao
cont16rio, quase sempre melho-
raram o desempenho quando
as sementes estavam agrega-
das. Observe as escalas diferen-
tes nos eixos verticais. Cbp,
Capsella bursa-pastoris; Ch,
Cardamine hirsuta; Pa, Poa
annua (de Stoll e Prati, 2001).
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das de modo aleat6rio. Elas assim o fazem simplesmente por(1rc
para cada esp6cie, a competiqlo 6 mais intra-especifica do que inrerEs
pecifica (que foi tamb6m o caso quando houve diferencia@o de ri
chos). Tenha em mente que as esp6cies, na maioia, encontrzurr:{x
agregadas na maior pafie do tempo. Por esse motivo, 6 prol-ir-el qu
o aranjo espacial possa ser um importante determinante da cmb
tCncia das esp6cies, especialmente em comunidades vegetab-

6.4.4 Diterenciaqio de Nicho entre Animals e entre Planf
Muitos exemplos mostram que nlo existe conexlo direta errrt

competiglo interespecifica e diferenciaqtro de nichos. Apesar disso. rrio
hi divida de que a diferenciagZo de nichos 6 freqtientemente a bas
pata a coexist6ncia de esp6cies dentro das comunidades naturais.

Existem diversas maneiras de distinguir os nichos. Ilma 6 a partilb
ou o uso diferencial dos recursos. Isso pode ser observado quando
esp6cies que vivem exatamente no mesmo hlbitat utilizam recursm
diferentes. lJma vez que a maior parte dos recursos dos animais €
composta por individuos de outras esp6cies (dos quais existem milhdes
de tipos) ou pafie destes, nlo existe dificuldade, emprincipio,entkrp€irur
como animais competidores possam pafilhar os recursos entre eles.

Por outro lado, todas as plantas apresentam exigCncias muito similares
quanto aos mesmos recursos, potencialmente limitados, e existe muiro
menos oporttrnidade de partiqlo de recursos. A16m disso, enquanto G
animais m5veis podem competir por alimento e ainda permanecer lL
vres da competigao por espaco, igua e outras necessidades, para as
plantas e outros organismos s6sseis a competiglo por um recurso
freqtientemente afeta a capacrdade do organismo de explorar um outro
recurso. Por exemplo, se uma esp6cie de planta invade a copa de outra
pivando-a deluz, a esp6cie suprimida sofrerd diretamente a reduglo da
energia luminosa, o que acarreareAmbemuma diminuigtro na suataxa
de crescimento radicular, tornando-a menos capaz de explorar o supr|
mento de igua e nutrientes do solo. Isso, por s;'ra vez, reduztrl, a taxa &
crescimento da sua parte a6rea. Desse modo, quando as esp6cies vege-
tais competem, h1 repercussOes reciprocas entre raizes e partes aetsas.

Diversos pesquisadores t6m tentado sepuar os efeitos da compe-
tigZo entre a parte a€rea e as raizes, mediante um delineamento expe-
rimental onde duas esp6cies slo cultivadas (1) isoladas, (2) juntas, (3)
na mesma porgZo de solo, mas com partes a6.reas separadas, e (4) em
porgOes de solo separadas, com partes aeteas entremeadas. Um estu-
do com trevo subterrdneo (Trifolium subterraneum) e ,,skeleton weed..
(Cbondrilla juncea) serve de exemplo a respeito (Figura 5.tg). T.
subteryaneum nZ.o foi afetado significativamente em qualquer das cir-
cunstdncias (um exemplo de competig2"o unilateral), mas C. juncea o
foi, quando as raizes entremearam-se (reduzidas a 650/o do valor do
peso seco do controle) e as partes a€reas entremearam-se (redugZo a
470/o do controle). Quando taizes e as partes alreas entremearam-se,
o efeito foi multiplicado, sendo o peso reduzido a 3lo/o do controle,
se comparado com os 30,60/o (65 x 47VA que poderiam ser esperados
nesse caso. Claramente, ambos foram importantes.

gL lC
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a6reas entre o trevo subterrAneo
(Trifolium subterraneum) e

Chondilla juncea. Acima, se en-

contram os delineamentos ex-

perimentais utilizados; abaixo,
s5o mostrados os pesos secos de

C. juncea, produzidos como
uma percentagem da produgSo,

em cultivo isolado (segundo
Groves e Williams, 1975).
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Em muitos c:tsos, os recLlrsos usaclos por espdcies ecologicamcn-
te similares sao separados no espaEo. A utilizaEio dif-erencial clos

recursos, cntao, cxpressard por si u1l1a clilerenciaQicl clc ulicro-h:ibitats
entre as especies (clifcrentes esp6cies cle peixes, cligamos. alimentan-

clo-se em ciilefcntes profunclidades) ou mesmo uma clifel'enga n:r clis-

triltuiEict geogfirfic:r. Alternati'u.amente, a clisponibilidacle clc recursos

dif-erentes pocle ser separada no tempo; isto 6, recufsos clif-erentcs

podem se tornar clisponiveis em tempos clifercntes do clia ou em

estagoes clif'erentes. A utilizaqio difercncial de recursos pocle, entio,
se cxpressar como u1n21 separaqao temporzrl entre as esp6cies.

A outra maneira importante pela qual os nichos podern ser clis-

tinguidos baseia-se nas condiqOes. Duas espEcies podem usar exata-

mente os mesmos recul'sos, lnas se 2r sua capaciclzrcle cle ftz€-lo €

influenciacla pelas concliq:6es ambientais (como acontecc), e se el'ts

respondem diferenten-rente a essas concliedes, cacla urna pocle ser

compctitivamcnte superior er-n zrrnbientes clifcrentes. lsso tarnl>6r-r-r porler

se eipressar na fbrma cle diferenciaEio de micro-hlbitats ou na cliir-
r"r-rei "- distrilruiqio geogrlfica ou na separaqio temporal, clepen-

clenclo se as condicoes apropriadas r,.ariarem e1n escala espacri:11 pe-

quena ou grancle, oll no tcmpo. DeceLto, nem selnpre 6 fircil fazel e
distinqio entre concligOes e recursos, especialmente Com plantl,s (C:r-

pitulo 3). Os nicl-ros podcm, entao, scr distinguiclos cotn base clll Lllll

iator (tal como a fgua), que 6 tanto um recurso qLlanto uma cor.rcligio.

Os competiclores podem se excluir mutLlllmente ou eles podem

coexlstir se hor.rver clif'erenciagict ecologicamente significativa c1e seus

nichos realizaclos (SeEao 6.2). Por outro 1ado, a compefiQao interespccifica

100Yo
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pode nZo exercer nenhum desses efeitos se a heterogeneidade do am-
biente impedir o processo de seguir seu curso (Segao 6.2.g). Aevolu_
gio pode conduzir separadamente os nichos dos competidores, at6
que eles coexistam sem mais competir (Seglo 6.3). Todas essas forqas
podem se expressar no nivel da comunidade ecol6gica (Segio 6.4)'. A
competigZo interespecifica, )s vezes, aparece em destaque por ter um
impacto direto na atwidade humana (euadro 6.2). Nesse-sentido, a
competiglo pode certamente ter um significado prltico.

Num sentido mais amplo, entretanto, o significado da competi_
glo interespecifica nlo se assenta em um ntimero iimitado de efeitos
extremos, mas em uma resposta d questao ,,Na pri.tica, qulo larga_
mente distribuidas slo as consequ6ncias evolutivar 

" ..ol6gl.m -d,

a

Quando esp6cies ex6ticas de plantas sdo introduzidas
em um novo ambiente, por acidente ou de prop6sito,
elas algumas vezes demonstram ser extremamente com_
petitivas e, como resultado, muitas esp6cies nativas so_
frem conseqti6ncias danosas. Algumas delas apresen-
tam mesmo conseqr-idncias mais abrangentes para os
ecossjstemas. Este artigo de Beth Daley, publicado no
jornal Contra Costa Times em 27 de jun-ho de 2001 , diz
respeito.a gramineas que invadiram o deserto de Mojave
no sul dos Estados Unidos. As invasoras nio est5oso_
mente vencendo a competiE6o com as plantas nativas,
como tamb6m t6m provocado mudanEas dr6sticas no
regime do fogo.

Gramineas lnvasoras Colocam o Desetto em Risco
pela DispersSo do Fogo - Os rec6m-chegados desalojam
as nossas plantas nativas e fornecem combustivel o"ra or"
as chamas, outrora raras, danifiquem o delicado ecossistema.
Arbustos.de creosoto queimado pontilham uma planlcie no
deserto de Mojave, ruinas do que foi provavelmente o pri_
meiro inc6ndio na 5rea em mais de mii anos.

Embora os desertos sejam quentes e secos, eles n5o sdo
normalmente muito propensos a inc6ndios, porque a veoe-
tag;o 6 t5o esparsa que nao existe muito a ser queimado-ou
algum modo de propagagEo das chamas.

Porem, sob os ramos escuros de creosoto, a causa do inc6n-
dio ocorrido h6 sete anos jd ressurgiu: gramineas potencial_
mente inflam5veis preenchem o espaeo entre os arbustos nati_
vos, criando um rastilho para o fogo novamente se expandir.

Dezenas de milhares de acres em Mojave e outros deser-
tos do sudoeste queimaram na rjltima d'6cada, tendo como
combustivel a cevadilha vermelha, o capim-cevadilha ea mos-
tarda do Saara, gramlneas de pequeno porte e plantas que
rebrotam mars rSpido do que as esp6cies nativai e que neo
deveriam estar 15 nesses locais.

... As gramineas trazidas para a Am6rica da Eur6sia h6 mais
de um s6culo ndo t6m inimigos naturais e se dispersam livre_
mente pelo deserto_ E, uma vez que a vegetaEao nativa 6 remo-
vida por um ou repetidos incAndios, as lraminea, crescem at6
mesmo mais espessas, algumas vezes superando as ervas e os
arbustos nativos.

..."Essas gramineas poderiam rapidamente mudar o arran-
jo da composiESo do deserto de Mojave por inteiro,,, alega
William Schlesinger, da Duke University, que vem estudanJo
o deserto de Mojave por mais de 25 anos. euando ele come-
Eou sua pesquisa, na d6cada de 1970, as gramineas j6 esta_
vam em Mojave, mas ainda havia vastas 5reas intocadjs. Ago-
ra, ele diz, as gramineas encontram-se virtualmente em to-do
lugar e em seguida estar5o em concentraq6es grandes o sufi-
ciente para servir como combustivel de incAndios massivos.
"Este nao 6 um problema f5cil de resolver,,, afirma ele.

...Apesar das condiE6es adversas, um ,,arco-iris,, de flores
silvestres desenvolve-se regularmente no deserto, algumas
formando um tapete de flores sobre o solo ap6s uml tem-
p_estade de chuva. Lagartos, serpentes, tartarugas e ratos
sao capazes de sobreviver por longos periodos sem 5gua e
viver sob o sol. Mas as gramineas, aparentemente in6c-uas e
inofensivas, ameaEam todas essas esp6cies, sufocando as
plantas silvestres e privando-as de abrigo e do alimento dos
quais eles dependem.

. ... Esque [do US Geological Survey] cercou ,12 sitios expe_
rimentais, seis dos quais ele queimou em 1999, par" u"i o
qu5o r5pido as esp6cies invasoras se restabeleceriam. Mas o
resultado somente mostrou a imprevisibilidade do deserto;
no primeiro ano, as cevadilhas vermelhas invasoras se de-
senvolveram, mas as plantas silvestres voltaram com forca.

... Esque afirma: "N6o est6 claro o que est6 acontecendo.
N5o sabemos se o que estamos vendo 6 coexist6ncia ou corn-
peti95o. "

(O 2001 Os direitos autorais de todo o conte(do perteft.
cem a Contra Costa Times [Walnut Creek, CA] e o artigo
neo pode ser republicado sem permissAo.) -

Algumas pessoas sugeriram trazer ovelhas para o de-
sefto, para consumir as gramineas invasoras. Voc6 acha
gue esta d uma id6ia razolvel? eue informagoes adicio-
nais ajudariam voce a tomar uma decisdo?

Os cientistas do IJS Geological Survey verificaram que
a cevadilha vermelha parecia estar sobrepujando asho-
res nativas em um ano, mas ndo no outro- Sugira al-
guns fatores que podem ter mudado o resultido da
competigSo.
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competigao interespecifica?" A dificuidade em responder a essa ques_
tlo pode ser ilustrada por um estudo sobre a coexi$encia de cinco
esp6cies de aves aparentadas: os chapins de Lack (euadro 6.3).

As explicagoes alternativas para os padrOes revelados por esrudos
de diferenciag2.o de nichos, tais como o do euadro G.3,levintzn.tdwer-
sas questoes importantes, mas limitar-nos-emos, aqui, a somente duas.

1. A printcira, rclacionacla colrl zl Seq_-io 6.5.1. 6: ,,er_rio predoli_
nante 6 a colnpeticio nas comuniclacles naturairi atualmente-i,'
A cierlonstrag'ao cla existencizr cle contpeticrl() correntc reqLler
n'ianipr-rlacdes experinrentais c1e campo, etn que urna csp6cic-
6 renlovicla ou :rcrescicla ) comunidacle c as respostas das
oLltras csp6cies sio monitoracias. E in-rport:rnte responcler a
crssa qllestao porqlle, oncle a competicio corrente 6 clcmons_

QUADRO 6.3 Marcos hist6ricos

CHAPINS DE LACK: EXPLANAq6ES ALTERNATTVAS PARA A -DIFERENCIAQAO DE NICHOS

ri li
L.===_=rl

Na d6cada de 1960, em uma floresta latifoliada inglesa,
denominada Marley Wood, David Lack conduziu uir es-
tudo que foi um marco, envolvendo cinco esp6cies de
aves (chapins): Parus caeruleus, p major, p palustris, p
montanus e P ater. Quatro dessas esp6cies pesam entre
9,3 e 11 ,4 g em m6dia (p major pesa 20,0 g); todas apre-
sentam bicos curtos e caEam principalmente sobre fo-
lhas e ramos, ds vezes sobre o solo; todas alimentam-se
de insetos ao longo do ano e tamb6m de sementes no
inverno; e todas fazem ninhos em buracos, normalmen-
te em 5rvores. N6o obstante, apesar de suas similarida-
des (a sobreposiEso entre seus nichos), todas as cinco
esp6cies reproduzem-se onde Lack as estudou e p
caeruleus, P major e P palustris eram comuns. Em resu-
mo, elas coexistiam, parecendo muito similares quanto
ao local onde viviam, onde se reproduziam e sobre o que
comiam.

Quanto mais de perto Lack examinava essas esp6cies,
entretanto, mais forte tornava-se sua conclus5o de que
elas eram separadas, na maior parte do ano: pelo local
onde exatamente elas alimentavam-se dentro de uma
5rvore, pelo tamanho de seus insetos-presa e pelo grau
de dureza das sementes que utilizavam. Ele verifiZou,
tamb6m, que essa separaqio estava associada com dil
ferengas (geralmente de menor importAncia) no tama-
nho total e no tamanho e forma dos bicos das aves.
Apesar de suas similaridades, essas esp6cies em coexis-
t6ncia exploravam recursos ligeiramenie distintos e com
leves diferenEas quanto ao modo como faziam.

N5o obstante, tinha isso qualquer coisa a ver com
competiESo? Lack pensou que sim. Ele acreditava que

as esp6cies coexistiam como um resultado de respos-
tas evolutivas d competiEio interespecifica (o fantas-
ma de competiEao passada de Connell). Mas existia
um problema maior - a aus6ncia de qualquer prova
direta. N5o podemos voltar no tempo para verificar se
as esp6cies de chapim alguma vez competiram em
maior grau do que o fazem atualmente, e nio fazia
parte do estudo de Lack determinar a extens6o da com-
petiESo atual. Na verdade, com base em tais estudos
comportamentais sobre diferenciagao de nichos, exis-
tem pelo menos cinco interpretaE6es plausiveis para
os dados.

1. As esp6cies sio competidores atualmente e
coexistem como um resultado da diferencia-
E5o de nichos observada.

2. As esp6cies competiam no passado, mas n6o o
fazem atualmente - mas a sua diferenciaEdo de
nichos, que permite sua coexist6ncia, evoluiu
em resposta d competig6o no passado.

3. A competigSo, no passado, eliminou diversas
outras esp6cies, deixando para trds somente
aquelas que eram diferentes na suas uttliza-
Eoes do h5bitat. Desse modo, n6s podemos
ainda ver a m5o do fantasma da competiE5o
passada - mas agindo como uma forEa ecol6-
gica (eliminando esp6cies), em vez de uma for-
ga evolutiva (mudando-as).

4. fu esp6cies, no curso de sua evoluE5o, respon-
deram d seleEso natural de maneirjs diferentes
e inteiramente independentes. Elas s5o esp6cies
distintas e possuem nichos distintos. Mas elas

(Continua)
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QUADRO 6.3 Marcos hist6ricos (ContinuaEao)

Parus caeruleus (esquerda) e p major (direta) (o Arthur Morris, Visuals Unlimited).
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n5o competem nos dias atuais nem nunca com-
petiram, simplesmente aconteceu de elas serem
diferentes. A coexist6ncia dos chapins e a estru-
tura da comunidade da qual fazem parte n6o
t6m nada a ver com competiEio.

5. Finalmente, embora os nichos das esp6cies se-
jam distintos, eles n5o seriam diferentes o su-

ficiente para permitir As cinco esp6cies coexs-
tirem se o ambiente fosse invaridvel e a cor-
petiESo seguisse o seu curso. Contudo, ela nac
segue o seu curso, e a coexist6ncia das especis
deve ser atribulda ds suas respostas, como u-
todo, a um mundo fragmentado e sempre e-
mudanEa.

trdvel, provavelmente nem o fantasma da competigZo passa_
da nem avariagtro espacial ou temporal t6m urnpapel cnrcial
E, se a competieao atuai predomtnar, a competig1o interes_
pecifica provavelmente serd uma forga importante na estfir_
turagao da natureza. Entretanto, mesmo se a competigio anral
nio 6 prevalente, a competigio no passado e, pofianto- a
competig2o de um modo geral, pode ainda ter ticlo um pa_
pel significativo na estruturagao das comunidacles.

2. O segundo problema, abordado na Seqio 6.5.2, consiste em
distinguir entre compedgao interespecifica (passada ou pre_
sente) e "mero acaso" (a quafia ahernativa do euadro 6 3i, <xr
de variagi.o temporal e espacial (a quinta do quadro). Os
diversos estudos nos quais as manipulag6es experimentais em
campo ndo t€m sido possiveis podem ser examinados para
determinar se os padrOes obserwados fornecem evidOncia-q
fofies do papel da competiqao ou sio abefios )s interpretagOes
alternativas, ) semelhanga do estudo de lack (quadro 6J).

Dois levantamentos c1e experimentos cre campo sobre compc:.-
gio interespecifica foram publicacios em 19g3. Schoer.. 

"*nroin. 
-

os rt'strllados rle todos os cxperirncntos que po(lc encontrJr - I -
estudos ao toclo. Ele constatou que, aproximadamente, igual n[me:
de estuclos abordor: plantas terrestre.s, animais terestre-s e organr:-

25O Townsend, Begon & llarper

leyantamentos
de estudos publicados

sobre competiqio
indicam que ela 6
muito comum nos

dias de hoje



ElH

ffi

mos marinhos; os referentes aos organismos de lguzr cloce totaliz:rr:rrr-t
cerca da rnetacle clo nfu-nero dos outros grupos. Entre os estuclos ncr

meio terrestre, entretanto, ele 'u,crificou que a maioria clizi:r respeito
)s regiOes temperaclas e popr-rl'.rgdes continentais, e que havia relati-
vamente polrcos estudos zrborclando insetos fit(rfirgos (consumidores
de plantas). Quaiscluer conclusdes estavzurl, portanto, sujcitas )s limi-
tacOes impostas pelo qlle os ec5logos haviam selecionaclo pala ob-
serlrar. Nio ol-rst:rnte, Schoener (1983) constttou qrrc aprr,xim:rcla-
flrente 90% clos estuclos h:rvizrm clemonstrado :r exist0ncia de compe-
tiEzio intcrcspecific:r, senclo as cifl-as c1e 89, 91 e L)40/o para orgzrnismos
terrestres, cle lgua cloce e marinhos, rcspectir,'anrente. A1€rn disso,
quanclo consicleracla uma rlnic:r csp6cic ou pequenos grupos de es-

p6cies (c1os quais har.i:r 390) erl ycz clos estuc]os como um todo, cts

quais poderiam ter abordzrdo diversos EarLlpos de esp6cics, e1e en-
controlr que760/o 111ost1'aram efeitos cle competicio, pelo mcnos algu-
lnas vr:zcs, e 57% apresentaram ef'eitos em toclas as concliqOes sob as

quais forarn examin:rckrs. A4ais r:nra \.e2, os orgzrnismos terrcstres, de
lgua clocc e marinhos 2rpresent,Ll'.Lm result:rc1os muito similares.

A revisio cle Connell (1983) fbi menos extensiva do que a c1e

Schoener: 72 estuclos, corr.rpreenclenclo um total cle 215 especies e
527 experimentos diferentes. A existOncia cle compedqao interespecifica
foi demonstrada na maiori:r clos estudos, em mais cla metacle clas

esp€cies e aproximadamcnte ,10% clos experimentos. Corlparaclo acr

estuclo cle Schoener, o de Connel verificou que a cornpetig'io
interespccifica prevalcccu cnr rnrrior grau nos organismos marinhos
c1o que nos terrestres e tanrb6n'r que fbi mais prevalentc clrl organis-
rnos grancles c1o que nos pequenos.

Consicleradas em conjunto, as revisOes cle Schoener c Connel
crertalnente parecem indicar que a exist6ncia c1e'competiqao ativ:t 6
largamente encontrada nos clias de hoje. Suzr percentagem cle ocor-
r6ncia entre as esp6cies 6 aclmitida como mais Llaixa clo qLle aquela
entre os estudos consicleraclos como um toc'lo. Por6rr-r, isso cleve ser
esperaclo, jir qr-re, por exemplo, se quatro esp6cies fossenr dispostas
ao longo de un-ra simples climenslo de nicl-ro e toclas as esp6cies
adjacentes competissem umas com as olltras, isso ';penls l'cprcsenta-
ria somente tr6s clas seis (ou 50%) de toclas as interagOes possiveis.

Entretanto, Connell tamb6m verificou qLie, em estudos c1e apcnas
um par de esp6cies, a competicao interespecifica foi quase sel-rlpre
aparente, enqllanto com mais especies a preval€nci:r caiu marcadamente
(de nrais de 900/o par21 menos de 50%). Isso pocle ser explicaclo. pelo
menos em parte, pelo argumento exposto anteriormente. r.n:rs pode
tamb6m inclicar tenclenciosidades nos pares de esp6cies estucl2ldos em
pafticlllar ou nos estudos qr-re sio atualmente relataclos (ou aceitos
pelos eclitores de revistas). E Lrastante provivel que rluitos pares de
esp6cies sejam selecionados para estudo porqlle eles sio "interessan-
tes" (porqr-re hd sr-rspeita de cornpeticio entre eles), e, se nada for en-
contraclo, simplcsmente nio 6 relataclo. Ao julgarmos a prevalCncia da
competigio em tais estuclos, 6 como se estiv6ssemos julganclo a peffer-
sio existente no clero com base em "publicagdes c1e tab16ic1es". Este 6
um problerna rea1, apenas pzrrcialmente amenizado nos estudos dc gran-
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des grupos de esp6cies, quando o nrimero de casos "negativos" pode
ser relatado conscientemente lado a lado com outro ou com poucos
"positivos". Desse modo, os resultados dos levantamentos, tais como
aqueles de Schoener e Connell, ampliam, em uma climensd.o desconbe-
cida, a freqr.iL6ncia da competiqlo.

Conforme registrado anteriormeflte, os insetos fit6fagos estiveram
pobremente representados nos dados de Schoeneq por6m as revis6es
tendem a sugerir que a competiqio interespecifica 6 relativamente rara
nesse grupo como um todo (Strong et al., 1984) ou tata em pelo menos
certos tipos de insetos fit5fagos, como, por exemplo, nos "cortadores de
folhas" (Denno et al., 1995). Em nivel mais geral, tem sido sugerido que
os herbivoros como um todo slo raramente limitados em alimento e,

assim, nlo slo propensos a competir pelos recursos em comum (Hairston

et al., 7950; Slobodkin et al., 1967). As bases para essa sugestio slo as

observagOes de que as plantas encontram-se, em geral, em abund2ncia e
largamente intactas, quase nunca sendo devastadas, e os herbivoros, es-

cassos na maioria do tempo. Schoener observou uma proporqio de her-
bivoros exibindo competiqio interespecifica bem menor do que as pro-
porqOes de plantas, camivoros ou detritivoros.

No conjunto, pofianto, a competiglo interespecifica tem sido relata-
da em estudos relativos a ut:na grande amplitude de organismos e, em
alguns grupos, sua incid6ncia pode ser particularmente 6bvia, por exem-
plo, entre os organismos s6sseis em situaqOes de adensamento. Entretan-
to, em outros gmpos de organismos, a competiqlo interespecifica pode
ter pouca ou nenhuma influ6ncia. E1a parece ser mais ou menos rara
entre os herbivoros em geral e particularmente rata entre alguns tipos de
insetos tit6fagos.

6.5.2 Competig5o ou Mero Acaso?

Quando o estudo de Lack sobre os chapins 6 considerado com o
beneficio do distanciamento hist5rico, 6 ficil apontar uma tend€ncia
perigosa para interpretar "meras diferenqas" entre nichos de esp6cies
em coexist6ncia como confirmagZo da import2ncia da competiqlo
interespecifica, quando poderZo existir outras explicaq6es, igualmen-
te plausiveis. Por outro lado, a teoria da competiglo interespecifica se
propOe a mais do que prever "diferengas". Ela prev6 nio simplesmen-
te que os nichos de esp6cies competidoras difiram, mas que eles
difiram em maior grau do que seria esperado pelo acaso.

Uma investigaglo mais rigorosa do papel da competigZo interes-
pecifica seria, pofianto, dirigida ) seguinte questio: o padrdo observa-
do, mesmo parecendo implicar em competiglo, difere significativamente
do tipo de padrio que poderia surgir na comunidade, mesmo na au-
s6ncia de quaisquer interagOes entre esp6cies? Esta questio foi a forg
condutora por tris das anllises que pretendiam comparar comunidades
existentes com os assim chamados modelos neutros. Estes slo modelos
hipot6ticos de comunidades reais que ret6m cetras caracteristicas de
suas contrapartes reais, mas rearranjam ou reconstroem alguns dos com-
ponentes da comunidade de modo que excluem especificamente as

conseq!6ncias da competiglo interespecifica. Na verdade, as anilises
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cle moclelos neutros sio tentativas cle seguir un'ra aborclagerl muircr
rr-rals geral clur:rnte a inr.cstigacio cientifica, denominaclzr constrllc-io e
teste cla bipotese nula. A icl6ia ti qlle os claclos sio rcarraniaclos em Lrlra
fbrrna (.roclelo ne,tro ou hipotcse nr-rl:r), rcprescntanclo o que os cla-
clos deueicnn p2lrec-cr n'a. atrs€ncict c1a con-rpeticiro interespeclfica. oe-
pois, se os clados reais r-r-rostrarern Llme diferenq:r sip;nificiitir.a no aspec-
to estatistico em relaE-io ) hip6tesc nula, est:r 6 rejeitada, e a acio cl:r
competigix r interc.specifica, fitrternente i nf-cric1a.

A :rplicac:io cle hip6teses nulas par:L a cstl-Llturzl cie comuniclacles -
isto 6, a reconstl'uq-:io clc corni_rniclaclcs n,Ltlll-:lis conl a ren-roq:io cla
crolllpedqeo intcrespccifica - nzio tcm siclo alc:rngacla clc forn-izr surtist'at6ria
por todos os ecdlogos. Por6m, um brevc examc c1e um estr-rclo sobre
cotltunidurcles cle lagartos, .ro lncrnos, tornari possivel entcncler o potenci:rl
e a racionalizagao cla aborclagcm clos rnoclclos ncutros (euaclro 6.,1).

IJm estuclo similar a. c1o Qr-Laclr. 6.,1 refcre-se i partigio espzrcial e
temporal cm comuniclac'les c1e lbrrnigas na 

'eEletae-io 
campestrc cle

Okl:rhon-ra (Alltreclrt e Gotelli, 2001). Nesse caso, havia pollca evid6n-
cia sobre :r existOncia cle pafiiceo de nichos com basc na sazonaliclacle.
Entretanto. nurna escala esp'.rciel lnLrnor. no nivel clzrs estac.:oes incliviclr-r-
ais, houve signilicativamente menos sobreposigiio c1e nichos clo c1r-rc

setia esperaclo pekt acaso. Esse tipo cle paclr:io - :rlgurn:rs vezes (r con-
l'ilrnlttlo o y't:1pq-l tltt torttpclicilo. olltt'.lc nil() - lcm sitl,r:t t.t]clurJ,,
geral da abordagen-r c:rlcaclzr nos moclekrs nelltros. eual clevcria, ent:iu,
ser o nosso vereclicto sobre tal enfbque-/ Tah.ez, esscnciaLncnte, scll
prop(rsito scj:r sem cluvida virtuoso. Ele mant6nr a lncnte ckr pesqr-risa-
clor sob concentr:.rgi.o. nio the perrlitinclo encontrar conclusdcs nruito
prontamente; c1e 6 importante prrra se r-esplrzrrdar cla tentagir) elll \-er a
competileo em Lull2r clacl:r comlrniclaclc sirlplesmcnte porque estanlos
c1l-I su2t busca. Por outro lac1o, o enlcrclue nio poclela nuncra tomar o
lugar cle ulna compreensio cleLrlhacla cla ccologi:r cre campo da espEcie
em qLrestio ou cle manipr-rlagoes expcrirnentais, clelincaclas p:rra rcvelar
21 competiqio pclo 2rlrmento or-r recluc.-io cl:r :rbundiincia c'las esp6cies.
Tal enfoque, ) semclhanga cle rluit.s outros, pocle scr soment; pafie
c1o armarnento utilizado pclo ec6logo cle comuniclacles.
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Um lagarto do deserto do su-
doeste dos Estados Unidos.

>
MODETOS NEUTROS DE COMUNIDADES DE LAGARTOS

Lawlor (1980) investigou o diferencial na utilizaEdo de
recursos em 10 comunidades de lagartos da Am6rica
do Norte, compostas de quatro a nove esp6cies. para
cada comunidade, foram estimadas as quantidades de
cada uma das 20 categorias de alimento consumidas
por esptcie. Este padrSo permitiu a determinaEio de
um indice de sobreposig5o de uso de recursoi, para
cada par de esp6cies na comunidade, o qual variou

entre zero (sem sobreposiEao) e I (sobreposigdo com-
pleta). Cada comunidade foi, entio, caracterilada por
um simples valor: a sobreposiEso m6dia de recursos
para todos os pares de esp6cies presentes.

Diversos "modelos neutros" dessas comunidades fo-
ram, ent5o, criados. Eles foram de quatro tipos. O pri-
meiro tipo, por exemplo, conservou a quantidade mi-
nima da estrutura da comunidade original. Somente o

(Continua)

QUADRO 6.4



n[mero original de esp6cies e o n[mero original de
categorias de recursos foram conservados. Al6rn dis-
so, as esp6cies foram alocadas completamente ao aca-
so em relagSo ds suas prefer6ncias alimentares; dessa
forma, um menor nfmero de esp6cies, em relaqSo d
comunidade real, ignorou por completo os alimentos
de categorias particulares. A amplitude de nicho de
cada esp6cie foi, por esse motivo, aumentada. O quar-
to tipo, por outro lado, conservou a maior parte da
estrutura original da comunidade; se uma esp6cie ig-
norasse alimento de uma categoria em particular, en-
t6o essa era deixada inafetada, por6m, entre aquelas
categorias onde algum alimento foi ingerido, a prefe-
rdncia foi redesignada aleatoriamente. Esses modelos
neutros foram, ent5o, comparados com suas contra-
partes reais, em termos de seus padroes de sobrepo-

siEao no uso de recursos. Se a competiEao 6 uma fonp
expressiva na determinaESo da estrutura da comun!
dade, os nichos deveriam ser espaEados entre si e a
sobreposigSo no uso de recursos nas comunidades re-
ais deveria ser menor - e estatisticamente menos sigr-

nificativo - do que prevista pelos modelos neutros.
Os resultados (veja figura a seguir) mostram que em

todas as comunidades e para todos os quatro mode-
los neutros, a m6dia de sobreposiESo do modelo fo
mais alta do que a obtida para a comunidade real, e
que em quase todos os casos ela foi estatisticamente
significativa. Para essas comunidades de lagartos, por-
tanto, as sobreposiC6es baixas observadas em relaqao
ao uso de recurso sugerem que os nichos s6o segrega.
dos e que a competigSo interespecifica desempenha
um papel importante na estruturaESo da comunidade.

:I

:

0,7
d 0,6
vi

I o,s
f

F 0,4

€ 0,3

I o.z
f

I o,t

+o
'o
E

,3 0,6
.!rI o,s
o-g 0,4

3 0,3

0,2

0,1

0

0,9

0,8

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

0,6

0,5

0,4

0,3

894

Nilmero de esp6cies na comunidade

0,2

0,r

os indices m6dios de sobreposiESo do uso de recursos para cada uma das 10 comunidades de lagartos da Am6rica do Norte sao
representados pelos circulos cheios. Estes podem ser comparados, em cada caso, com a m6dia (linha horizontal), desvio-padrSo (retengulo
vertical) e amplitude (linha vertical) dos valores m6dios para os conjuntos correspondentes de cem comunidades criadas aleatoriamente.
A an6lise foi desenvolvida utilizando-se quatro tipos diferentes de reorganizaEio de algoritmos (RA1 a RA4) (segundo Lawlor; 1980).
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A ess6ncia da competigao interespecifica 6 que indivl-
duos de uma esp6cie sofrem a redugSo na fecundidade,
sobrevivAncia ou crescimento, como resultado da ex-
ploraEao de recursos ou interfer6ncia de individuos de
outras esp6cies.

As esp6cies, freqLientemente, s6o excluidas pela com-
petiESo interespecifica dos lugares nos quais elas po-
deriam existir perfeitamente bem na aus6ncia de com-
petiESo interespecif ica.

No contexto da competiESo por exploragSo, o com-
petidor de maior sucesso 6 aquele que mais efetiva-
mente explora os recursos compartilhados. Duas es-
p6cies que explorem dois recursos podem competir e

ainda coexistir quando cada esp6cie mantiver um dos
recursos num nivel que seja muito baixo para a explo-
raESo efetiva pela outra esp6cie.

Um nicho fundamental 6 a combinaESo de condiEoes
e recursos que permitem a uma esp6cie existir quando
considerada em isolamento de qualquer outra esp6cie;
j5 o seu nicho realizado 6 a combinag5o de condiE6es e
recursos que permitem a ela existir na presenCa de outra
esp6cie que pode ser danosa d sua exist6ncia - especial-
mente competidores interespecificos.

O Principio da Exclus6o Competitiva sup6e que, se
duas esp6cies de competidores coexistirem em um am-
biente est5vel, elas o fazem como um resultado da dife-
renciaESo de seus nichos realizados. Entretanto, se n5o
existir tal diferenciaE6o ou se esta for impedida pelo
hSbitat, uma das esp6cies competidoras eliminar5 ou
excluir5 a outra. Entretanto, sempre quando vemos es-
p6cies em coexist6ncia apresentando nichos diferentes,
n5o 6 racional aceitar prontamente a conclusSo de que
tal principio encontra-se em operagSo.

O rinico teste apropriado para determinar se a compe-
tiESo ocorre entre esp6cies 6 manipular a abundSncia de
cada competidor e observar a resposta de sua contraparte.

Os ambientes s5o em geral fragmentos de h6bitats
favor5veis e desfavor5veis; com freqri6ncia, as man-
chas encontram-se disponiveis apenas temporariamen-
te, aparecendo em tempos e locais imprevisiveis. Sob
tais condiE6es variSveis, a competig5o poder5 s6 rara-
mente "seguir seu curso".

Embora as esp6cies possam n5o estar presentemente
competindo, seus ancestrais podem ter competido.
Podemos esperar que as esp6cies tenham evoluido ca-
racteristicas que lhes assegurem competir menos, ou

em nada, com os membros de outras esp6cies. Com-
petidoi'es coexistentes nos dias atuais e esp6cies em
coexist6ncra que desenvolveram a capacidade de evi-
tar a competiESo podem parecer as mesmas, pelc me-
nos superficialmente.

Ao invocar algo que pode n5o ser observado direta-
mente - "o fantasma de competicSo passada" - 6 im-
possivel provar a exist6ncia de um efeito evolutivo da
competiEso interespecifica. Entretanto, estudos com
base na observag5o cuidadosa t6m revelado algumas
vezes padr6es que s5o dificeis de explrcar por outro
modo qualquer.

Nossa percepgSo do papel da competiESo interespecifica
na moldagem da estrutura da comunidade depende da

escala na qual ele 6 examinado. Numa escala relativa-
mente pequena, n6s tendemos a ver a co-ocorrdncia de
somente poucas esp6cies com nichos ecoiogicos com-
plementares. Mas, se a escala for expandida, a comuni-
dade parece conter mais esp6cies, mas essas ocorrem em
manchas, cada uma delas suporlando somente poucas

esp6cies.
A competiEso interespecifica tende a estruturar as

comunidades agindo dentro de guildas - grupos de
esp6cies que exploram de maneira similar as mesmas
classes de recursos.

A complementaridade de nichos pode ser ciistinguida
em algumas comunidades, onde esp6cies em coexis-
tAncia que ocupam uma posiE5o simrlar ao longo de
uma dimensSo de nicho tendem a diferrr ao longo de
outra dimensSo.

Levantamentos de estudos publicados sobre competi-

Eio indicam que a competiEAo encontra-se largamente
distribulda nos dias atuais, e que esses ampliam, em
uma dimensSo n5o conhecida, a frequOncia verdadeira
sobre a exist6ncia de competiE5o.

A teoria da competiEao interespecifica prev6 que os
nichos de esp6cies de competidores deveriam ser ar-
ranjados de forma mais regular, em vez de aleatoria-
mente em espaEo de nicho. Os modelos neutros foram
desenvolvidos para determinar o que o padr5o da co-
munidade deverla parecer na ausdncia de competiESo
interespecifica. As comunidades naturais estSo algu-
mas vezes estruturadas de tal modo que fazem com
que seja diflcil negar a influ6ncia da competiESo.
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