
Predageo, PCsteje e Doengas
Toclo organisrno vivo 6 um consumiclor de outros or'grrri>rt-, - -.:. - -- = - .:r,itt:-li :lir,r

olrtros olganismos vivos ou - no caso cla maioria clos anit-t-L:lr. -.-,..:-. :. \-.r. -. i,',;i<
esperff compreenclel a estrutura e a dinin-rica cie populaeoes. Lis --:r-- - --..----,' -- . -: -..'
sem antes entencler as conexdes entre os consutnidores e suas pras:1::

8.1 Introdueio
8.2 Yalor adaptativo da presa e abundAncia
8.3 Efeitos subletais da predaqio
8.4 Comportamento do predator: forrageio e transmissio
8.5 Din2rnica de populag6es na predag7'o
8.6 Predagio e estrutura da comunidade

Neste capitulo, voc6:
clistinguird as similaridades e diferengas entre "predadores verdzrcleiros", pastejaclores
e parasitos
entenderl os efeitos subletais da predaqio, incluindo a capacidade da presa em
compensaf
avaliari o valor do enfoque do forrageio 6timo na anllise das escolhzLs dos preda-
dores
reconhecerl a tend6ncia subjacente clas populaqOes de predadores e presas em ter
um compofiamento ciclico, e o efeito "arnortecedor" das distribuie6es adensada e

fragmentada
entenclerl as conseqtiOncias da preclagio para a composiEio da comunidade
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Uma vespa parasit6ide, que
usa seu longo ovipositor para
inserir os ovos dentro das lar-
vas de outros insetos, onde se
desenvolvem consumindo o
hospedeiro.

Peqa ) maioria das pessoas para citar um predador e elas quase . -r
certamente dirio alguma coisa tal como "leio", "tigre" e "r-irso parclc, -
alguma coisa grande, potencialmente feroz e instantaneamente 1e:--

Contudo, do ponto cle vista ecol6gico, "predaclor" 6 um termo eue pc,-,:
ser usado para abranger uma variedade ampla c1e organismos que c' -
t6m seus recursos pelo consumo cle olltros or5lanismos vivos. Eles r::-

sio toclos grandes, agressivos ou instantaneamente letais - e fletrt r.t]i:-
mo necessitam ser animais. Ao considerarmos esses consumidores t:
conjunto, podemos mais prontamente entender o papel que cada L-::'

desempenha na estrltura e clinimica dos slstemas ecoiSgicos.
No seu sentido mais amplo, enti"o, um predador pocle ser definic

como qualquer organismo que consome todo ou parle c1e outro olgaru:-
rno vivo (sua "presa" ou "hospedeiro"). Assim, ele se beneficia, mas, pe-
menos sob algurnas circunsti"ncias, reduz o crescimento, a fecundidac-;
ou sobrevivencia de sua presa. Observe que essa clefinigio se estenc-
a16rn daqr-reIes assemelhados ao ieao e ao tigre, pela inclusio daquel=.
que consomem tuclo ou pafie de suas pfes2ls e aqlleles eue merzmenlc
reduzem o crescimento, fecundidade ou sobreviv6ncia da presa. Entre-
tanto, no imbito dessa definiqio abrangente, tr6s tipos principais d.
predadores podem ser distinguidos.

1 . Predadores "verclacleiros":

matam invariavelmente suas presas e o fazem mais o,;
menos imediatamente ap6s atace-las;
consomem diversos itens de presas no curso de suas vidas
Os predadores verdadeiros, portanto, incluem os le6es. d-
gres e ursos cinzentos, mas tamb6m as aranhas, as baleias de
barbatana que filtram o pilncton do maq animais zooplanc-
tdnicos de uma comunidacle que consome fitopllncton, at,es.
roedores e formigas que consomem sementes (cada um con-
siste em um organismo indMdual), lagafias que se alimen-
tam das raizes de pllnrulas e plantas jovens, matando-as
invariavelmente, plantas carnivoras e assim por diante.

2. Pastejadores:

tamb6m atac m diversos itens de presas no curso de suas
viclas;
mas consomem somente parte de cada item da presa;
geralmente nao matam suas presas, especialmente a cufto
pfazo.
Os pastejadores, portanto, incluem os bovinos, os ovinos.
gafanhotos, lagartas mastigadoras que se movem de plan-
ta para planta, bem como sanguessllgas hemat6fagas, qlle
ingerem uma pequena quantidade de sangue de diversos
vertebrados-presa no curso de suas vidas.

3. Parasitos:

tamb6m consomem somente parte de cada item da presa
(geralmente denominado seu "hospedeiro");
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predador: um termo
que se estende al6m
dos exemplos 6bvios

predadores
"verdadeiros",
pasteiadores e

parasitos
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c1e suas vidas, com as quais eles, por isso, geralmente

formam uma associaqlo relativamente intima'
Por essa razao, os parasitos incluem alguns exemplos Sbli-
os: parasitos de animais e pat6genos (as tanias e abact€ia
da tuberculose, p. ex.), pat6genos de plantas (o virus do

mosaico do fumo, p. ex.), plantas parasiticas (os viscos, p'
ex.), bem como as pequeninas vespas que formam "galhas"

nas folhas de carvalho. Mas os afideos que extraem seiva de

uma ou muito poucas plantas, com as quais desenvolvem

uma associaqao estreita, e mesmo lagattas, que passam toda

a sua vida em uma intca planta hospedeira, sao tambdm

parasitos de fato. Uma distinqao titil entre microparasitos e

. macfoparasitos encontra-se exposta no Quadro 7'1'

Essas distinqoes entre predadores "verdadeiros", pasteiadores e para-

sitos, tal a maiona das categorizaq6es do mundo vivo, t6m sido

estabelecidas em grande pafie por conveniencia - cefiamente nao porque

Cada organismo se ajusta perfeitamente a uma e Somente uma categoria.
poderiainos ter incluido, por exemplo, uma quarta classe, os parasit6ides,

pouco conhecidos por nlo-bi61ogos, fltas extensivamente estudados por

ec6logos (e imensamente impofiantes no controle biol6gico de insetos-

praga - veja Capitulo 12). Os parasit6ides slo moscas e vespas cujas

la-i. co.rsomem por dentro as larvas dos insetos hospedeiros, tendo

siclo 11 depositados pelas maes sob a forma de ovo. Pofianto, os parasi-

t6ides nlo se ajustam ) categoria de "parasito" nem ) de "predador verda-

deiro" (um rinico individuo como hospedeiro, o qual 6 sempre mofio),

confirmando a impossibilidade de estabelecer limites claros entre elas.

Al6m disso, nao existe um termo satisfat6rio para descrever todos

os "animais consumidores de organismos vivos", a ser discutido neste

capitulo. Os detritivoros e as plantas sao tamb6m "consumidores" (de

organismos mofios, igua, tadiagtro e assim por diante); i1 o termo "pre-

dador" inevitavelmente tende a sugerir um predador "verdadeiro", mesmo

tendo sido definido por n5s para abranger tamb6m pasteiadores e pafa-

sitos. Mas nenhum 6 satisfat6rio o suficiente pafa sef continuamente

usado com o qualificativo "verdadeiro" na discuss]o sobre predadores

convencionais, como os grandes felideos e ioaninhas. Desse modo, ao

longo deste capitulo, "predador" serd freqiientemente usado como um
termo simplificado, abrangendo predadores verdadeiros, pastejadores

e parasitoi, quando slo feitas consideragOes gerais; mas ele tamb6m

seia usado parufazer refer6ncia aos predadores num sentido mais con-

vencional, quando for 6bvio que isso 6 o que estd ocorrendo'

8.2 VALOR ADAPTATIVO DA PRESA E ABUNDANCB

A semelhanga fundamental entre predadores, pastejadores e parasi-

tos 6 que cada um, na obtengZo dos recursos de que necessita, rcduz a

fecundidade ou as chances de sobreviv€ncia da presa e, portanto, pode

parasit6ides e
artificialidade
dos limites

os prcdadores rcduam
a fecundidade ey'ou
sobreviv&rcia de
individuos"prcsa
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diminuir a abur-rdincia dela. O ef-cito de preclaclorcs vercladeiros na
sol-rrr:r.ir-Gncia dos inclividuos-preszr 6 clificil de sel ilustrado - eles tnor-
rcrn. Os clois exempios a seguir ilustram qLle os ef'citos de pasteiadrcs e

par:rsitos poclem ser igualmente profunclos, emltora um tanto mais slltis.

Qtranclo o sal.quciro-cle-dunas-arenos:rs ( Salrr cordata) foipastejaclo
porum besouro alticineo em clois anos clistintos (1990 e 1991), houvc
reduqio na sLla t:rxa de crescitnento em :rtnbos os anos, lTlas as conse-
qu6nciuls foram um por.lco cliferentes (Figura 8.1). Em 1991 as plantas
estivcram sr-rjeitas tarnbdm a Lima esti'.1:lem rigorosa - desse mockr, fbi
somente em 1991 que um'.r redr-rqio na taxa cle crescimento traclLlziLl-se

cm mortalidacle c1e plantas; 80% clas plant-.rs moureralr no tratamento
com calga alta c1e pasteio. ,1070 mot'rerant no tratamento sol> pastcio
bako. m:rs nenhurna clas pl:rntas-controle (nio pastcjaclas) tlorreu.

O pzrpa-nroscas malhac-lo 6 trma ave qlre, para se reprocltrzir. nti-
gra cla Afiica Ociclental tropical para :r Finlindi:r (c qualquer outt'a
parte cl.r norte cla Europa) no inicio clc cacla veri.o. Os tnachos que
chegarn m:ris ceclo sio prarticularntente bcm-suceclicios no encontrc)
cle f6me:rs para acasalarLento. A cl-reg;rcl'.r mais tarcle. portanto, telll
ur-n ef-eito prejucliclal pcsaclc, sollie a "fecr-urcliclade" esperad:r cle ttr.t.t

macho: o tamanho cl:r prole que e1e pcde originar. De fortna expres-
sir-zt. os que cheganr zrtrasaclos sio desproporcionalmente infect:rdo.
por TrypsanosonTct. ttrrr pzrrasito c1o sangue (Figr.ira 8.2). A infecc-ri,,

pelo p:rlasito. pof isso. tem un-r efeito profi"rnclo nt per.formnttce
reprodutir,:r inclivicl-ral clas aves.

Nlo 6 tao fhcil, toclavi:r, dernonstra-r que as recluc-Oes na soltt'er i-
vOncia o,-r nu fecuncliclade de inclividuos?res:l corresponcletn a rccllt-
q:c)es na abur-rclAncia de preszrs - hh necessiclacle c1e comparar as popLl-
laqdes de presns na presenea e n:r :rus6ncia de preclaclores. Em ecolc
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FIGURA 8.1
Taxas de crescimento relativo (mudanEas na altura, com erros-padrSo) de diversos clones diferentes do salgueiro de dunas
arenosas, Salix cordata, (a) em 1990 e (b) em '1991, sem herbivoria, sujeitos A herbivoria baixa (quatro besouros ahionec
por planta) ou sujeitos A herbivoria elevada (oito besouros alticineos por planta) (segundo Bach, 1994).
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(a) 19 de julho a 17 de agosto de 1990 (b) 10 a 21 de agosto de 1991
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gia, muitas vezes nlo podemos confiar simplesmente na observagao;
necessitamos'de experimentos - sejam aqueies estabelecidos por n6s
mesmos ou experimentos naturais, constflJidos para n6s, pela fla\Jreza.

A Figura 8.3, por exemplo, conrpara as dinimicas de populag6es,
em laborat6rio, de LLma praga importante, a mariposa (Plodia
interpunctella), com e sem micro-himen6ptero parasit6ide, a vespa
(Venturia canescens). Ignorando as flutuag6es regulares (ciclos) um
tanto 6bvias em mariposas e vespas, € aparente que a vespa reduziu
a abunddncia da mariposapata menos de um d6cimo do que eTateria
sem predaglo (observe a escala logarilmica adotada na figura).

o'o 
o' 50 100 150 200 250 300 350 400 500

Tempo (dias)
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FIGURA 8.2
PropoqSo de machos de papa-
moscas malhados (Ficedula
hypoleuca) infectados por
Trypno*ma, entre os grupos
de migrantes que chegaram A

FinlSndia, em tempos diferen-
tes (segundo R5iti et al., 1 993).

FIGURA 8,3
DinAmica de populaE6es de
um hospedeiro (Plodia inter-
punctella), a longo prazo, ba-
seada em populaEdes confina-
das em gaiolas, em laborat6-
rio, com e sem o seu parasi-
t6ide (Venturia canescens). (a)

Hospedeiro e parasit6ide, e (b)
hospedeiro sozinho (segundo
Begon et al-, 1 995).
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pasteiadores e
parasitos podem
tornar as presas
mais vulner6veis
a outras formas
de mortalidade

Um exemplo pafiicularmente elucidativo do impacto que os parasi-
tos podem ter 6 proporcionado pela hist5ria da invaslo do Lago Moon
Darra, em North Queensland (Austr6lia), por Saluinia tnolesta, ufi:ra
pterid5fita aqultica oignddra do Brasil. Em 1978, o lago supofiava uma
infestaglo de 50.000 toneladas m6tricas de peso fresco da pterid6fita.
Entre os possiveis agentes de controle, coletados segundo o espectro de
distribuiglo de S. ruolestano Brasil, o besouro curculionideo (Cytobagorc
spp.) era reconhecido por alimentar-se somente dela. Em 3 de junho de
1980, 1.500 adultos foram liberados em uma enseada do lago e uma
outra liberaglo foi feita em 20 janeiro de 1981. Em 18 de abril de 1987, as

Saldnia estavam morrendo em todas as partes do lago - na ocasi2o,
havia uma populaglo total estimada de um bilhlo de besouros. Em agos-
to de 1981, permanecia menos de uma tonelada de Saltrinia. Esta pode
ter sido atentatiya de controle biol6gico de um organismo, pela introdu-
glo de um outro, com 6xito mais rapidamente conhecido. Este foi um
experimento "controlado", visto que outros lagos da regiZo continuarant
suporlando grandes populaq6es de Salainia.

Todos os tipos de predadores podem causar reduq6es na abun-
ddncia de suas presas. No entanto, ) medida que este capitulo se

desenvolve, veremos que eles neo necessariamente procedem assim.

8.3 EFETTOS SUBLETATS DA PREDACAO

Hd muito a ganhar ao realqarmos as similaridades entre diferen-
tes tipos de predadores. Por outro 1ado, seria fazet disso um pretexto
pata uma supersimplificaqtro (existem dlferengas importantes entre
predadores verdadeiros, pastejadores e parasitos) ou para dar a im-
presslo de que todos os atos de predaqlo slo simplesmente uma
questlo de "a presa morre - o predador se aproxima um passo da
produgZo da prole seguinte".

8.3.1 lnterag6es com Outros Fatores

Pastejadores e parasitos, em particular, freqiientemente exercem
seu dano nlo pela morte imediata da presa, como os predadores
verdadeiros, mas sim tornando-as mais -u.ulneriveis para alguma outra
forma de mortalidade. tJma razZ,o especialmente importante para que
herbivoros pastejadores tenham um efeito mais drdstico do que inici-
almente apatefltam 6 a interagtro entre o pastejo e a competiglo entre
plantas. Isso pode ser visto na interag1o entre um besouro crisomelideo,
Gastrophysa uiridula, e duas esp6cies vegetais popularmente conhe-
cidas como labaqa, Rumex obtusifolius e R. crispus. Esta tiltima € ape-
nas moderadamente afetada pela competiqio de R. obtusifoliu.se pouco
afetada pelo pastejo pouco intenso do besouro. Na verdade, o besou-
ro se alimenta preferencialmente de R. obtusifolius. Enffetafito, a in-
tensidade baixa de pastefo e a competiqio, em conl'unto, t6m um
impacto considerivei sobre R. crispus (Figura 8.4).

Os parasitos podem, tamb6m, perturbar as relagOes competitivas.
Um exemplo, de uma populaqio natural, prov6m de um estudo de
duas esp6cies de lagartos do g6nero Anolisqre vivem na ilha caribenha
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de St. Maartefi. A. gingiuinus 6 o competidor mais forte e parece
excluir A. uattsi na maior pate da ilha. Por6m, o agente da maltrria,
Plasmodium azuropbilum, afeta muito comumente A. gingiuinus e

raramente A. wattsi. Sempre que o parasito infecta A. gingiuinus, A.
wattsi estd presente - mas onde n,.o htr parasito, mesmo em comuni-
dades muito restritas, ocorre somente A. gingiuinus (Schall, 1992).

A infecglo pode tamb6m tornar os hospedeiros mais suscetiveis
) predaqZo. O exame p6s-morte do galo-selvagem-vermelho (Lagopus
lagopus scoticus), por exemplo, mostrou que as aves mofias por pre-
dadores na primavera e no verao portavam quantidades significativa-
mente maiores do nemat6deo parasito intestinal, Tricbostrongtlus
tenuis, do que as remanescentes no outono (Hudson et a1., 1,992).

8.3.2 CompensagSo e Defesa de lndividuos-Presa

Os efeitos dos parasitos e pastejadores, todavia, nlo sio sempre
mais profundos do que aparentam inicialmente. Eles sZo em geral
menos profundos porque, por exemplo, as plantas individualmente
podem compensar de diversas maneiras os efeitos da herbivoria (Strauss

e Agrawal, 199D. A remoglo de folhas de uma planta pode diminuir
o sombfeamento sobre as demais e, assim, aumentar a sLLa taxa de
fotossintese. Ou, como resultado imediato de um ataque de um herbi-
voro, muitas plantas agem compensatoriamente, utllizando reservas
armazenadas nos tecidos e 6rgZos. A herbivoria com freqti6ncia aLleru
a distribuiglo dentro da planta do material fotossintetizado mais re-
centemente, sendo, por regra geral, aparentemente mantido o balao-
go entre raizese partes a6reas. Quando as partes alreas slo desfolhadas,
h6 um aumento na fuagtro da produglo liquida que 6 canalizada paru
elas e, quando as raizes slo destruidas, o desvio 6 dirigido pata as

raizes. Geralmente, h6 um recrescimento compensat6rio de plantas
desfolhadas, quando as gemas, que de outro modo permaneceriam
dormentes, slo estimuladas a se desenvolver. E comum tamb6m ha-
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Os efeitos do pastejo pelo be-
souro Gatrophysa viridula sobre
individuos da labaEa, Rumex
orspus, sEo aumentados signi-
fi cativamente qua ndo com bi na-
dos com a competi$o de outra
labaga, R obtusifolius- Aperfor-
marre da planta 6 medida pela
Srea foliar relativa is plantas-
controle (sem pastejo nefil com-
petiqSo interesperjfi ca) (segun-

do Bendey e Whittaker, 1979).
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ver uma redugao sllbseqri<:nte na taxa dc momalidade cle par-.. - _

breviventes clas plantas.
Um exemplo cle compensagio ir herbir.,oria 6 forneciclo :...

genciana (.Gentianella campestris). euando a hcrbivoria solrrc c:._
esp6cie bienal 6 estimulada pelo desbaste dzr rnctade de sua bior-.:..._.
(Figur-a 8.5a), a proclugio subseqtiente c1e frutos 6 aurnentada (Fi, -
8.5b). o resulraclo depencle da ocasiio em que i f.ir;; A;;,.'-_ .
prociuqio cle frutos teve Lrm grancle acr6scimo em rcragio ao conrr., ,-
quanclo o clesbaste ocorrell entre 12 e 20 c1e julho, mas, quan.l
executaclo mais tarde, a produgio cre fiutos foi menor .r* pr.rr.-..
desbzrstadas, compar:rci:rs com o controre (dekadas intactas). b p..--
odo em que as plantas apresentam compensagao coincicle cont
tempo e1n qlle geralmentc oc()rl.c o tleno por herbivoros.

Inclependentemente d:r cornpensaglo para os ataqlle de p:i__
tejadores, zrs plantas poclcm tcr, c,,n,., ..ipo.tor, o inicio ou o alllret-
to da proch-rqio cle clefesas estruturais ou qr-rimicas. por exemplo, ur-
pastejo cle poucas semanas sobre a alga marinha parcla Asco)b1,il,,,,,
ttodosum,_ exc'rciclo por caracdis (Litirina c.rbtus)td, induz'uni au-
mento substancial na concentracio de florotaninos (Figura g.6a). r-
que mais adiante reduz o pastejo pelos caracdis (Figura-S.6b). Nesrr
caso, a simples remoqio pror.ocacla na plzrnta nio tem o mesmo efei-
to qlle o clo herbivoro. Na verdade, o pastejo por outro herbivoro. c,
i..6poclo ldotea granulosa, nio crrnseg;uiu indlzir a clefesa quimica
Os carac5is podem permanecer e se alintentar cla mesma plnrrtn po,
Iongos perioclos (os is6podos sio muito mais moveisl, a. i 

"Jo 
,f".

as respostas incluzidas,.que levam tempo pafa se estabeleceq pocrern
ainda ser efetivas em situ:rgio cle clano em reclucio.

Pelo menos em alguns casos - embora isso nao seja fdcil cle pro-
var - as respostas das p1:rntas parecem ser verclacleiramente prelucliiiais
para os herlri'oros. Iror exemplo, quanclo indivicluos de larigo foran
clesfblhados peia mariposa ziirapiera clinia,a, a sobrevivCncia e afecundidade clas rnariposas foram recruziclas ao longo de ,1-5 anos
subsequentesi como um resurtado combinaclo do retarcramento naprodugio cle folhas, maior clureza destas, rnaior teor cle fibras e ele-
vacla concentraglo de resinas e ni'eis menores de nitrogOnio (Bartens-
weiler et a1., 1977).

- As respostas clef'ensivas cle hospecleiros ao ataque de parasitos
fbram discutidas no Capitulo 7. e eiici.ncia cla respos," i_rrr" Jo,
vertebrados, por exemplo, talvez seja mais claramente clemonstracla
pelos individuos "imunocomprometiclos,,, nos qr-rais nio hZi resposta,
oll esta 6 severamente comprometida. Muitos c10i sintomas das pessoas
que t6m AIDS (sindrome c1e imunodefici€ncia aclquiriclu, .n.rrAo f.tovims da irnunodefici6ncia humana _ HIV), ,.n ..ir-dr,l., resultam cle
infecAdes por outros pat6genos que, c1e outro modo, siio extrema_
mente raros; isto se constitui em evid6ncias con-u,incentes cra ameac:a
que os parasitos representzrm a um hospecleiro sem clefesas.
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FIGURA 8.5
(a) O desbaste de genciana,
para simular a herbivoria, cau-
sa mudanEas na arquitetura e
no nimero de flores produzi-
das. (b) Produq6o de frutos
maduros (histogramas de cor
rosa) e imafuros (histogramas
de corvioleta), em plantas sem
e com desbaste, em diferentes
ocasi6es, de 12 a 18 de julho
de 1992, Medias eerros-padr5o
s5o mostrados. Todas as m&li-
as s5o significativamente dife-
rentes entre si (P < 0,05). As
plantas desbastadas em 1 2 e 20
de julho produzimm signffica-
tivamente mais frutos do que
as n5o desbastadm (controle).
As plantas desbastadas em 28
de julho desenrrolveram signif-
cativamente menos frutos do
que as deixadas intactas (de
Lennartsson et al-, 19!18).
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(a) Conterido de florotaninos
em indivlduos da alga Asco-
phyllum nodosum, ap6s a ex-
posiESo i herbivoria simulada
(remoESo de tecido com um
vazador circular) ou pastejo
por duas esp6cies de herbivo-
ros. S5o mostradas as m6dias
e erros-padr5o - somente o
caracol Littorina obtusata teve
o efeito de induzir um aumen-
to na concentraESo de defesas
quimicas na alga marinha. Le-
tras diferentes indicam que as
m6dias s5o significativamente
diferentes (P < 0,05). (b) Em
um experimento subseqriente,
foram oferecidos partes a6reas
de algas aos carac6is, proveni-
entes dos tratamentos contro-
le e pastejado pelos carac6is.
Os carac6is ingeriram significa-
tivamente menos plantas com
alto teor de florotanino (de Pa-
via e Toth, 2000).
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Quando si

sada (mas

8.3.3 De Individuos-Presa para Populag6es de Presas

Apesar dessas vdrias qualificag6es, entretanto, a regra geral 6 sem
divida que os predadores s1o danosos aos individuos-presa. Toda-
via, os efeitos da predaqtro sobre as populagOes de presas nao sao
sempre tlo previsiveis. Em primeiro lugar, pode haver alteraqOes com-
pensat6rias no crescimento, sobrevivCncia ou reproduglo das presas
que sobreviveram; elas podem experimentar uma competiqlo reduzi-
da em relaqi.o a recursos limitados, produzir uma prole maior ou
outros predatores podem capturar uma menor quantidade de presas.
Em outras palavras, embora a ptedaelo seja ruim p^ra 

^ 
presa que 6

comida, pode ser boa para aqueles que nlo slo.
O impacto da predaqtro 6 muito mais comumente limitado pelas

reagoes compensat6rias entre os sobreviventes, como resultado de uma
reduglo na competig2,o intra-especifica. Por exemplo, num experimento
em que um nfmero elevado de pombos torcaz (Columbapalumbus) foi
abatido, o nivel global de mortalidade no inverno nao aumeritou e a
intemrpglo dos abatimentos proporcionou o aumento na abunddncia
dos pombos (Murton et al., 7974). Isso aconteceu porque o nfimero de
pombos sobreviventes foi determinado nlo pela caea, mas basicamente
pela disponibilidade de alimento. Dessa fomna, quando a caga provocou
reduglo na densidade, houve uma reduglo compensat6da na compedgao
intra-especifica e na mortalidade rralflal, bem como uma imigragZo de
aves, dependente da densidade, paru tj,rut vantagern do alimento nao-
utilizado.

A predagZ"o pode tamb6m ter um impacto insignificante sobre a
abundXncia de presas se um aumento naperda de presas por predadores
em um est6gio de vida daquela provocaf um decr6scimo colrespondente
em um outro estagio. Por exemplo, se o recflrtamento de uma populag2o
de plantas adultas nZo for limitado pelo nfmero de sementes produzi-

3O2 Townsend, Begon & Harper
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clas, os insetos que recluzem a proclucao cre ser,entes nio estio propen-
sos a ter r-rm ef-eito impofiante na dinimic--a cle popula-cires clessas plantas.
Esse aspecto 6 ih_rstrado por Lun estuclo colrl o .rlrusto, Aapptipappus
uet?ellrs, o qual dccresce ern abunclincia de fbrnra unifbrme ,i" t.-g; a"
uma gracliente cle 60 krn na calif6rni:r, a pafiiI cLr costa erl direeio ao
interior do conrinente (Loucla, 19g2, 19g3). o nir.er cle dano causaclc, p,,r
insetos )s flores em desenvolvimento c lis sementes era alto. por consc-
guinte, a exclusio experir,ental de predaclores cle flores e sementes crau-
sou Llm clecr6scimo cle 11% no :rlrorto cle flores, L1m allmento cle 19% nit
sucesso cla polinizaqao e lo4o/o cle aulento no nfimcro cle sementes cnr
desenvol'imento qllc esc2rparam:ro dano. Esse evento ler.o. a um Aumen-
to no niimero de pllinturlas estabelecid:rs. por6n-r, subseqiientemente. isso
fbi seguiclo c1e uma perd:r de pli.ntulas rluito maior, pror,:rvelmente perrl
acio cle hertri'oros vefiebraclos. ern especlal para o interior clo continen-
te. como conscqircncia, o gracliente original de abuncllncia fbi restabele-
ciclo, apesar c1a importincia a curt. przrzo dos preclaclores cle senlentes.

A cornpensag-io, contudo, c,le nenhunt moclo 6 sempre perf-eita. A
F-igura 8.7, por exen-rp1o, mostla os result:rclos c1e um eiperimento ncr
qu:rl semcntes de abeto cle Douglas firr:i,r colocacl:rs tanto em parcelas
expostas qllanto protegidas cle Vertebrados granivoros. o ef-eito imedi:lto
corrcspondcnte firi Lrflu enorme redugio na percla de se,rentcs para
roeclores e aves (embora as tel:rs protc-toras n:io tenham siclo totalmen-
te eficientes). Entretanto, houle um aul-nento L.olnpcnslkirio nes per-
clas provocaclas por inf-ecgio f(rngica, crc se,-rentes no perioclo pr6-
gern'iinativo, cle sementes dur:rnte zr germinac-io, bem como cie plintulas
e plantas jovens, no ano segllinte ) genninag.io. Nict obstantc, apesar
da cornpens.gio, o efeiro glohel dlL cxcrusrft., cle preclaclorcs foi miis clcr
que o dobro ckr nhmero de pllntulas sobrevirlentcs uln rrno ap<.,s a
germin:rciio.
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FIGURA 8.7
Quando sementes do abeto de Douglas sao protegidas dos predadores pelo uso de telas, a reduEao na mortalidade 6 compen-sada (mas neo btulmente) pelo aumento na moftalidade causada por'ortro, faiorei-1r"gunao Lawrence e Redoske, 1962).
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Mortos por guepardos
Mortos por cees selvagens
Porcentagem na populaESo

Os preclaclores poclcm tamlr6m ter poLlco impacto sobre as po-
pula-cdes cle presa co[I() um toclo por calLsa clos inclividuos cm parri-
cular que eles :1tacam. N,{tiitos carnir"oros c1e grancle porte , p()r excflI-
plo. concentram seus ataqLles sobrc os velhos (ou cl6beis). jovcns
(or-L inexperientes) ou cloentes. Desse ntodo, em Ll[I estttclo cm
Scrcngeti fbi verificaclo que os gueparclos c cies selv'.igens mat'.11'a1-n

um nfinlero clesproporcion:rl dc gazelas de Tl-ron'rpson pertenccntes
ris classes etirrias mais buixas (Figura 8.8a) porqne: (1) os :rnimais
mzris jovens eram mzLis fitceis cle capturar (Figura 8.8b); (2) eles apre-
sentavam lnenor vigor c r.-e1oclc1:rdc; (3) eram ltlenos c:rpazes c1c

sllperar as cstrat6gias clos preclaclores (Figura 8.8c); c (4) poclcm nleslno
neo tcr conseguido rcconhecer os preclaclores. Por esse motivo, os

cfcitos cla preclagio sobre a poptrl:.rq:io cle presas teriLo siclo lllenorcs
tlt, que o:<riattt tle orttrlt t'ttlncirl. polquc 11t gltzcl:t: iurcns nlt-r

teriam contribuido reproclutivamcnte para a populacito e mr-titzls teri'Jm

rnorriclo por olrtras callrias zrntes cle estarcm aptas a reprocluzir. De
maneira similar, o besouro Ph.yllctbius orgettctttts tern sido obsen'aclct
alimentando-se principalnlentc cle firlhas infcriores e sotrbreacl'.rs de

fzrizr e, clessa fbnna, tem pouco impztcto na proch-rtiviclacle g1o[r:r1 cla

ln.ore (Nielsen e Ejlerson, 1977).

Torna-se aparente, cntlLo, que os ct'eitos cle ltm pl'ecl2lclor sobre
r-rm inclivicluo-pres21 sio clecisivamente clepenclentes cix resposta c121

presa; e os efcitos sobre as populaca)es dc presas sio igualmente
clepenclentes de quais presas sao ataczrclas, ltetn couro das respostzts

de outr'.rs presas indivicluais e dc outros inimigcts n:rturllis cl:r presa. O
ef'eito do preclador pocle scr mais ott rtenos dr:istico do que e1e p:rre-
t r. R:trltnenlc clc < st, 9 q11.' par((c scr.
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. :: .'...'.a.. := d ferentes classes et6rias (determinadas por desgaste dos dentes) de gazelas de Thomson nas capturas
,o. g-:..."i, : c-:s sel,,,agens s5o bastante diferentes de suas froporg6es na populaq5o com um todo. (b) A idade
n'lue'ca a o.ccab cade de escape das gazelas quando perseguidas pelos guepardos. (c) Quando as presas (gazelas)

.orrem en' "z guezagu." para escapar da perseguigSo dos guepardos, a idade delas influencia a perda de distAncia m6dia
psos guepardos tsegundo FtzG bbon e Fanshawe, 1989; FitzGibbon, 1990).
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8.4 COMPORTAMENTO DO PREDADOR:
FORRAGEIO E TRANSMISSAO

At6 aqui, examinamos, de fato, o que acontece apos o predador
encontrar sua presa. Agora, daremos um passo atris e examinaremos
como o contato 6 estabelecido em primeiro lugar. Isso tem importXn-
cia crucial, porque esse padrio de contato 6 critico na determinaqlo
da "taxa de consumo" do predador, que demanda um longo caminho
na determinagZo de seu pr5prio nivel de beneficio e o do dano cau-
sado ) presa, o que, por seu turno, determina o impacto sobre a
dinXmica de populagOes do predador e da presa, e assim por diante.

Os predadores verdadeiros e pastejadores tipicamente "fonageiam".
Muitos movem-se ao redor dentro de seu pr5prio hilbitat em busca de
suas presas, e seu padrlo de contato 6, portanto, determinado pelo com-
pofiamento do predador - e algumas vezes pelo comportamento evasivo
da presa (Frgura 8.9a). Esse comportamento de forrageio ser6 discutido a
seguir. Outros predadores, como, por exemplo, as aranhas tecedoras de
teias, "sentam e esperam" suas presas, ainda que quase sempre em um
local que elas (ou algumas vezes seus pais) selecionam (Figura 8.9b). A
lawa aqutrtica cartivora do tric6ptero Plectrocnentia conspe?sa1 quando
alimentada com larvas de dipteros em um riacho afiificral de laborat5rio,
simplesmente abandona as areas nio-produtivas mais rapidamente do
que as produtivas (Figura 8.10a). A16m disso, a probabilidade de que a
lawa tega uma teia em primeiro lugar depende de que e.la encontre um
exemplar da presa (o qual pode consumir mesmo sem ulna teia). As
larvas que se alimentaram iniciam a construglo de teia imediatamente,
enquanto as nlo-alimentadas continuam a vagar e sao mais propensas a
deixar um dado fragmento. Assim, de um modo geral, no ambiente dos
riachos natlrrais hd mais predadores do tipo "sentam e esperam" (com
suas teias) onde existe mais presa (Frgura 8.10b).

Por outro lado, quando se trata de parasitos e pat5genos, geral-
mente falamos em transmissao em vez de forrageio. Pode haver a
transmisslo direta entre hospedeiros infectados e nlo-infectados, quan-
do eles entram em contato entre si (Figura 8.9c). Existe tamblm a
possibilidade de estigios de vida livre do parasito serem liberados
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Alimentadas

(n = 38)

30 min.

Tempo (h)

30 min

clos hospedeiros infectaclos, dc moclo que o importzrnte 6 o padrio c1e

cont2lto entre estes e os hospecleiros nio-inf-ectaclos (Figura 8.9c1). -f.

premissa mais simples qlle poclemos estabelecel'par21 parasitos trans-
mitidos diretamente - e Lrma que em geral 6 cstabelecida quando
tentamos compreencler su:rs dinamicas (discuticl?1s na Secao 8.5) - e

que 21 transrnissio clepende do "contato fisico" entrc hospedeiros
infectaclos e nio inf'ectados. Ern outras pala-u'ras, a taxa global de trans-
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FIGURA 8.9
Os diferentes tipos de forra-
geio e transmissio. (a) preda-
dores ativos em busca de pre-
sas (possivelmente ativas). (b)
Predadores "sentam e espe-
ram" na espreita de presas ati-
vas se deslocarem em sua di-
reg5o. (c) TransmissSo direta de
parasitos - hospedeiros infec-
tados e n5o-infectados em con-
tato entre si. (d) TransmissSo
entre est5gios de vida livre de
um parasito liberado por um
hospedeiro e um novo hospe-
deiro, n5o-infectado.
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FIGURA 8.1O
(a) Ao chegar em um fragmen-
to, larvas de quinto instar de
Pledrocnemia conspersa, que
encontram e comem um exem-
plar de quironomideo no inicio
do experimento (alimentadas),
rapidamente param de vaguear
e comegam a construgSo deteia.
Aquelas que n5o t6m sucesso
em encontrar um exemplar da
presa (n5o-alimentadas) exibem
movimentos muito mais amplos
durante os primeiros 30 min do
experimento e s5o muito mais
propensas a deixarem o frag-
mento. (b) Resposta de agrega-

E5o diretamente dependente da
densidade por larvas de quinto
instar em um ambiente natural,
o(pressa como o nrimero m6dio
de predadores em relaESo A bio-
massa de presas, compostas por
quiromideos e plec6pteros por
amostra de 0,0625 m'z do leito
do c6rrego (n :  0) (segundo

Hildrew e Townsend, 1980;
Townsend e Hildrew '1980).
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missao do parasito depende da densidacle cle f'iospecleiros nao
infectados e suscetiveis (visto que eles representam o taman}ro clo
"alvo") e da densidade dos hospecleiros infectados (visto que eles
representam o risco do aivo ser ,,atingido,,) rFigurr g.9c).

Existem diversurs perguntas que poclernos tazer solrre o compofia-
mento cle fonegeio c1e um predaclor. Dentro clo hibitat clisponivel, oncle
ele concentra o forrageio?, euanto tempo e1e tencle , p..rrrir]...r elr um
local antes cle m.ver-se para outro? E assim por diante. os ecologos
abordam todas ess:rs questoes sob dois pontos cie r,'ista. o prirneiro diz
respeito is conseqtLoncicts cro compofiamento para a clinlmica de popula-
gdes clo preclaclor e da presa. Retornaremos a essa questio na Segio g.5.

O segundo 6 o ponto de vista da ',ecologia comportalnent:r1,' or_r
"teoria do forrageio 6tirno". o olrjetivo aqui 6 buscar saber por clue
paclroes palticulares c1e comporlamento c1e forrageio t6m sido iavoreci-
dos por seleqiro natural. Nlultos ieitores ir:io se famlliariz.tr com a abor-
dagem geral zrplicacla, por exemplo, ) anatornia cla asa clzrs ar,,es - n6s
podemos querer saber por qlle uma hrea cle superficie em p:lrticular,
una combinagio particular c1e consist€ncia e peso dos ossos e ufil ar-
ranjo particular c1e penas tenham sido fzl,oreciclos por selecio natural,
clacla a eficiCncia que eles conferem ao pocler de v6o clas aves.
Justificzrdamente, assim proceclendo, nio ocorreria a ningu6m sugerir
que isso sulrcntencle ziinda uma compreenszio blsica da teorizr aerodini-
n-iczr sobre as pafies clzr ave - somente que aquelas ar,-es possr-ricloras cle
asas mais efetivas teriam siclo no passado favorecidas por selegio natu-
ra1 e pzrssaclo sua cfici€ncia para su.rs proles. De fbrmaiimilar. ao adotar
esse enfoque no compoltamento cle forrzrgeio, nlo hi clLivida qr-ranto )
sugestio cle "tomacla c1e clecis6es conscienciosas" por parte ckr piedaclor.

Qr-ral 6, entio, a meclida apropriacla cle ,,efici6ncia,' no compofta_
mento de florrageio? o equivalente ) liabiliciacle de v6o como unicrit€-
rio para ar,-aliar uma asa cle ar.,e bem-sucedicla-l Geraln-rente, tem sido
empregacla a taxa liquida de energia consumicla - ou seja, a quanticlacle
dc encrgia obticla por r-rniclade cle tempo, crpos ter siclo con.sideracl:a e
encryia despenclida pelo preclador na ati.",iclade cle fomageio. A expres-
sio forageio otimo € usada, entio, porque, n:r busclr poi saber poi q.,.
os paclroes de comportamento c1e forrzrgeio t€m siclo, em p;Lrtic..,la'.
fzrvoreciclos por seleciio nrnrnl, echnite-se qrre eles tetio siclo fior-eciclos
por clarem origem :l mais elevada taxa liquicla em ganho energ6tico.
Para muitos consurniclores, entretanto, zr coleta eficiente de energi:i pocle
ser menos critica do qlle olrtros constituintes clzr dieta (p. ex.. nirr.og€nio)
otr pode ser cle importinci:r funclamental para o forrageador consr_uuir
uma clieta mista e balanceacla. As previsdes clzr teorizr clo forrageio 6rimo
nio se apliczrm a todzrs as decisdes c1e forrageio cre qualqr-rerpreclaclor.

Uma gama de aspectos clo comportamento cle fbr.r:rgeio. ) qr-ral a
abordagem clo fbrrzrgeio dtimo tem siclo aplic:rcla. € ih-rstiacla .r, Fig,-r-
ra 8'11. Esses aspectos sio aborclaclos brevemenre aqui,2lntes de ii-
enfbq,e abrangente ser c1:rdo, com Lrase no exalne de apenas lrm
clelcs em cletalhe.
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o enfoque qolutiyo do
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aplicando a abordagem
do forrageio 6timo
para uma faixa de
comportamentos
de forrageio



Dentro do hlbitat disponivel, onde o predador CoflCa:l--r: r--
forrageio (Figura 8.1La)? E1e se concentra onde a erlc--j--j i
clataxa liquida de consumo de energia 6 mais alta oit:r::: "

risco de periodos extensos de baixo consumo 6 r.tleno:i'

O loca1 escolhido por um predador reflete apenas o Coil:-lr
de energia esperado? Ou parece ter algum balango des-= '=
relaglo ao risco de ser predado por seus predadores i'rr:-':'
8.11b)? Podemos registrar de passagem um recente e>'-r-
mostrando que individuos de uma esp6cie de rato (Perort'.'s: '-:
leucoPus) continuam a recolher alimento de um fragmenr'- '''
que ele seja quase exaurido, quando hd proteqlo contra:r:-
dadores, e que eles desistem dos fragmentos em que sao : -'''
vulneriveis, mesmo com plenitude de aiimento dispor:-'=
(Morris e Davidson, 2000).
Por quanto tempo um predador tende a permanecer em -:l
local - cligamos, um fragmento de ambiente - antes de -=

mover para outro (Figura 8.11c)? Ele permanece por perioc-'
extensos e assim evita efetivar deslocamentos improdutivos ;:
um fragmento para outro? Ou ele deixa a mancha mais cei' '

antes de seus recursos terem sido exauridos? Morris e Davidsc'::

,*#

A "amplitrd
alimentos ct
previs6es aP

etas s5o Pro
desnudar o
podemos d
dadordryet
por sua p{e
perseguiEio
um predadc
edade de it
tanto, dePs
eles tenham
les com a I
grande Prq
especialista
dieta, contit
tipo esPecfl

tllalrlla 5;l !
Os tipos de "decis6es" de for-
rageio consideradas pela teoria
de forrageio 6timo. (a) Esco-
lhendo entre h5bitats. (b) O
conflito entre entrada crescen-
te e evitar a predaE5o. (c) Deci-
s6o sobre o tempo de deixar
uma mancha. (d) A decis5o da
"liberdade ideal" - o conflito
entre qualidade da mancha e

densidade de competidores. (e)

Dietas 6timas - incluir ou n5o
um item na dieta (quando algo
melhor poder5 estar na "volta
da esquina").

(e)

3of Torvncend, Bcgon & llarPr
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(2000) tamb6m reportaram qte Peromyscus leucopus abaodo-
nava as manchas sob forrageio, enquanto ainda em altas taxas
de coleta, se o h4bitat como um todo fosse mais rico em ali-
mento.

) Quais slo os efeitos de outros predadores competidores ao
forragear no mesmo hlbitat (Figura 8.11d)? O consumo de
energia liquida esperado de um dado local 6 hoje presumida-
mente um reflexo tanto de sua produtMdade intrinseca quan-
to do mimero de forrageadores em competiglo. Qual 6 a dis-
tribuiglo esperada de predadores com um todo sobre virios
hitbitats fra gmentados?

A "pergunta" restante, na Figura 8.11e, e aquela para a qual agora
nos voltamos no Quadro 8.L, para uma completa descriglo da aborda-
gem do forrageio 6ttmo, diz respeito ) "amplinrde da dieta". Nenhum
predador pode ser possivelmente capaz de consumir todos os trpos de
presa. Restrig6es morfol6gicas simples impedem os mussaranhos de co-
merem corujas (embora os mussaranhos sejam camivoros), bem como
impedem os beija-flores de comerem sementes. Mesmo dentro de suas
pr5prias restriqOes, enffetanto, a maioia dos animais consome uma am-
plitude de itens alimentares mais estreita do que eles slo morfologicamente
capazes de ingerir.

Em resumo, o Quadro 8.1 sugere que um predador deveria con-
tinuar a adicionar progressivamente ) sua dieta itens menos proveito-
sos, desde que isso aumentasse a sua taxa global de consumo
energ6tico. Isso iri servir para maximizar sua taxa global de consumo
de energia.

A "amplitude da dieta" 6 a faixa de variaESo dos tipos de
alimentos consumidos por u,.n predador. A fim de extrair
previs6es aplic5veis em larga escala sobre quando as di-
etas s6o provavelmente amplas ou estreitas, precisamos
desnudar o ato de forrageio at6 a sua ess6ncia. Assim,
podemos dizer que, para obter alimento, qualquer pre-
dador deve despendertempo e energia, primeiro na busca
por sua presa, e depois na manipulagSo dela (isto 6, a
perseguigao, subjugagSo e ingestSo). Durante a busca,
um predador est5 propenso a encontrar uma ampla vari-
edade de itens alimentares. A amplitude da dieta, por-
tanto, depende da resposta dos predadores, uma vez que
eles tenham encontrado as presas. Os generalistas, aqu+
les com a larga composigSo na dieta, perseguem uma
grande proporgSo dos tipos de presa que encontram. Os
especialistas, aqueles com uma estreita composigSo na
dieta, continuam as buscas, at6 encontrar a presa de seu
tipo especifico preferido.

I

Os generalistas t6m a vantagem de despender relativa-
mente pouco tempo de busca - a maior parte dos itens
que encontram eles perseguem e, se tiverem sucesso,
consomem. Mas eles sofrem a desvantagem de incluir
em sua dieta itens com baixo proveito. lsso quer dizer
que os generalistas contam com o beneficio do consumo
lQuido de energia sobretudo oriundo do tempo - mas
sua taxa de consumo 6, em geral, relativamente baixa.
Os especialistas, por outro lado, t6m a vantagem de so-
mente incluir itens altamente proveitosos em suas die-
tas. Mas eles sofrem a desvantagem de despender um
tempo relativamente grande na busca de presas. Assim,
os especialistas expendem relativamente longos perio-
dos com desperdicio de energia liquida - mas, quando
consomem algo energ6tico, eles o fazem numa taxa rela-
tivamente elevada. A determinagSo da estrat6gia de
forrageio 6timo prevista para um predador em particular
compreende a determinag5o de como estes pontos a fa-

(Continua)
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previs6es do modelo
de dieta 6tima

vor e contra deveriam ser balanceados no sentido de
maximizar a taxa liquida global de consumo de energia,
durante a busca e manipulaE6o da presa (MacArthu-r e
Pianka, 1966; Charnov 1976).

Podemos iniciar considerando como verdadeiro que
qualquer predador incluird em sua dieta o tipo mais
proveitoso de presa; isto 6, aquele para o qual a taxa
liquida de consumo de energia 6 mais a alta. Mas ele
deveria incluir tamb6m o tipo mais proveitoso seguin-
te? Ou, quando ele encontra tal tipo de item, ele deve_
ria-ig_nor5-lo.e seguir na busca pelo tipo mars proveito_
so? E se ele incluir o segundo item mais proveitoso, o
qu-efazer em relaE5o ao terceiro? E em relaEio ao quar_
to? E assim por diante.

Considerando primeiro o ,,segundo tipo de alimen_
to mais proveitoso". Quando ir5 recompensar ao pre-
dador incluir um item deste tipo em sua dieta (em ter-
mos energ6ticos)? A resposta 6 quando, tendo encon_
trado este item, sua taxa esperada de consumo de ener_
gia no tempo de manipulaE6o despendido exceder a
sua taxa de consumo esperada, se. em vez disso, con_
tinuasse na. busca.por e manipulasse um item do tlpo
rnars. proveitoso. (Os tempos esperados sdo simples-
mente os tempos m6dios para os itens de um tipo em
particular.) Para expressar isso atrav6s de simbolos, n6s
designamos os tempos de busca e manipulaqio da

presa mais proveitosa, respectivamente, por s, e h,, e
seu conteudo energ6tico por E,, e o tempo db mdni-
pulaESo esperado para o segundo tipo mais produtivo
por h, e seu conte0do energ6tico por Er. Assim, re-
compensa ao predador aumentar a amplitude de sua
dieta se Ejhr(isto 6, a taxa de ingest6o energ6tica por
unidade d-e t'empo, se ele manipu-lar a segunJa melhor
presa) for maior do que E,/(s, + hr) (a taxa de ingestio,
se em vez dtsso ele buscar o tipo mais proveitoso).

Suponha agora que nio recompensa ao predador
expandir sua dieta. E quanto ao terceiro tipo de presa
mais proveitosa? Argumentamos do mesmo modo que
antes: recompensar5 ao predador incluir tal item em
sua dieta se, quando ao encontrd-lo, sua taxa espera-
da de ingestao no tempo total de manipulagio, h.,
exceder a taxa esperada caso ele buscar e manipuldr
um dos dois tipos mais proveitosos, ambos jd inclui-
dos em sua dieta. Entao, se designarmos pois-, 6 e E
respectivamente o tempo de busca, de manejo e o con-
te(do energ6tico dos itens jA constantes dj dieta, re-
compensjrd ao_predador expandir sua dieta se EJh
exceder E/(i +_i) ou, de forma ,uit g"n"rili.rd",'r;
E/h,exceder El(s + fi1, onde n refere-s6 geralmente ao
"pr6ximo" tipo de presa mais proveitoio (ainda au-
sen_te na dieJa). As implicag6es ecol6gicas desta regra
serSo consideradas no texto principal

Ern conseqri€ncia, esse "moclelo cle dieta 6tima,, ler.a a cli'ersas
previsdes.

1. Precladores que aprescntam tempos de manejo tipican-rente
crultos, comparaclos com seus tempos de busc:t, clet-erizrm ser
generalistas, porqlle, gr2lcas ao pequeno tempo necessirio p21r:1
maniplllar um item de presa, que jd tenha sido encontraclo, eles
podem, quase imediatamente ap6s, iniciar a btisca de outro
item cla presa. (Em termos clo euadro g.l: E,./b^6 elevaclo [b, €
pequenol par:r uma gran(le amplitudc de iteni de presa, en_
qllanto EttS + 51 e peqr.reno [s i- grandel, rresmo prra clieras
amplas.) Essa previsio parece ter o slrpofie clas clieias amplas
cle mr-ritas aves insetivorus que se alimentam sobre :tvores c
zrrbustos. A brrsca 6 uma ati'idade qllc riernpre consome tem-
po, mas a nranipulaqio de insetos diminutos e estzrcionlrios
le'a um tempo negligencilver e e quase selnpre efetu:rda cor.'
sucesso. Dessa forma, Llma ave tem algo a ganhar e vittualmen_
te nacia a percler ao consumir um item uma vez encontracro. e
a prociutividacle global 6,-raximizacla por LlmzL clieta abrangente.

2. Predadores colr-i telnpos cle manipr-rlaq:io relativamente longos
em comparacao ao tempo de busca, ao contririo, cleveriar-n ser
especialistas: a maximizagio cla tzrxa liquicla cle consuro clc
energia 6 alcangacla pela inclusio somentc dos itens m2tis pro_
cl.tir.,os nzr clieta. por exemplo, os leOes viven-i mais oll m;nos
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constantemente ) \rista cle suas presas, cle n-roclo qLre o tellpo
dc busca 6 negligencilvel: por outro laclo, o tentpo cle manipu-
1:rgio e cm pafticr-r1ar o tcnlpo cle persegrlicio podent ser lon-
gos (e consumir muita er-iergia). Conseqr.ientelrente. os leries
se especializart naquclas preses quc poclern ser perseguiclas
com maior efici€ncia; os in-nturos, os clef-eituosos e os velho.c.
Tr-rclo o mais sendo igr-raI, r-rm preclaclor dcveria ter Llma dieLl
mais :impla num ambicnte irnproclutivo (onde os itens de plesa
sio relati'u'amente raros c os tempos de busc:r, ern geral, sio
relatiramente gr-andes) clo que num ;rmbiente prodtrtivo (onde
os tempos cle btrsczr sio em ger:rl menores). Essa previszio ten-r

o lillpofte dos dois exernplos mostrzrclos na Figura 8.12: cm
2lrenas experimcntzris, tanto o centrarqr.ricleo Lqpom,is mctcro-
cbirus quantct o chapim-real (Pcutts major) til'eram clietas mais
espccializaclas quanclo a clensiclade clc presas foi mais alrr. Foi

.relatado um estudo a csse respeito, rcalizaclo corr preclaclo-
res cm seus ambientes natllrais - Llrsos parclos e pretos ( Lksos
arctos e U. amedcantzs) alirnentanclo-se de saln-rdes na Baia de
Ilristol, no Alasca. Qr-ranclo a clisponiltiliclacle c1e salmi.o era
alta, os Llrsos consu[tiram rnenos biomassa por pelxe capfurx-
do, concentrando-se nos peixcs energeticamente ricos (aqr-re1es

qr-re nzio tinl-i:un ovipositado) oll pafies de corpo ricls ern encr'-

Eaia (ovos nas f6meas, cdrello dos machos); em essencia, suas
dietas tornaram-se mais especializadzrs quanclo as presas eram
abunclantes (Gcndc et al., 2001).
A equ:rgio c1o Quadro 8.1 nlo clepende clo ten'rpo de busca
em relagio ao "pr5ximo itern mais protreitoso" na clicta e,
por essa razlo, ni.o dcpende de suzt abr-rncliincia. Em olltras
palavras, os predadores cler.eri:rm ignorar os tipos de ali-
mento insuficientemente proclutivos sem ler,,ar ent conside-
raqio as suas zrbr-rndlncias. Rcexaminanclo os dois exemplos
cla Figura 8.12, n5s poclemos ver que ambos ref'elem-se a
casos nos quzris o moclelo clc clieta citima de fato prev6 qr:e
os itens menos proveitosos deveriam ser ignoraclos completa-
mente. O con-rportamento cle forrageio foi muito sin-rilar :r
esta prcvisao - mas em ambos os casos os animais consisten-
tenrcnte consumir:rm unt pouco rnais do que o esperacio em
relagao aos tipos dc aliruento mcnos proveitosos. De fhto,
esse tipo c1e cliscreplncia tenl siclo clacla a conhecer repeti-
clamente, e existem dir-crsls razdcs por que isso pocle ocor-
rer, as quais poclenr ser resunticlas clc forma superficial pela
obsen.aglo c1e qr-re os animais nlo sio "todos conhecidos".
O modelo da dieta 6tima, entret.tnto, collo todos os modelos
de fbrrageio 6timo e, na vercl:rde, todos moclelos er.olutir,os,
nao prer-O uma corl'espondGncia perfeita entre o que 6 ob-
sen-ado e esperaclo. E1e prer.6'.rs classes de estrat6gias que
serio f:u'oreciclas por .seleq'io natr-rral e que os ..rnima.is mais
proxintos desta estr:rt€gta serio os mctis fzrvoreciclos. Deste
ponto de vista. a corresponcl€ncia entre os claclos e a teof irl
na Figura 8.12 parece ser r.t.r-rito rnais satisfht6ria.
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(a) Centrarquideo (Lepomis macrochirus)
Densidade

baixa
0 0,4 0,8

Taxa encontrada

Previsto pela teoria
da dieta 6tima

Taxa observada na dieta

(b) Chapim-real (Parus major)
Densidade

baixa

0 0,4 0,8

ProporESo encontrada

ProporESo
prevista na dieta

ProporgSo observada
na dieta

Presas grandes (G)

Presas pequenas (P)

G

P

De uma maneira gefal, n6s podemos ver como um enfoque
evolutivo de forrageio 6timo pode nos aiudar a dar sentido ao com-
portamento de forrageio dos predadores - de que maneira ele prev6
sobre o que pode ser esperado paru determinido comportamento e
que essas previsoes podem ter o suporte de exemplos reais.
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Dois estudos sobre a escolha da dieta 6tima que mostram uma clara, por6m limitada, correspondancia com as previs6es domodelo da amplitude de dieta 6tima. As dietas i5o mais especializadas em altas aensiaiiet de presa, mas um maior nfmero deitens com baixa produtividade do que 9 previsto pera teoria 6 incluido. tri o *rir*qria 

"" 
("piii, .iiioiiirj [reaandosobre diferentes classes de tamanho de Daphnia, oi histograma, mostram as proporE6e! das taxas de encontro com cada classe

de tamanho sob tres diferentes.densidadei, junto com taias previstas e observadas nu al"t . (segundo w"-"..irir, l-gz+.1 tul
[Bfll-:::] !1:ys mant.predando sobre pedaEos pequenos e grandes da larva do besouro da farinha (Tenebrio molitor). osnrstoelramas neste caso reterem-se i proporqao dos dois tipos de item consumidos (segundo Krebs et al.,.1917; frebs, lgZA).

Que papel os predadores desempenham na condueao da dinA,_
mica de suas presas ou as presas diante da dindmica de seus predado-
res? Existem padrOes comuns de dtndmicas emergentes? As seg6es
anteriores devem ter deixado evidente que nao existem respostas sim-
ples para essas questoes. Isso depende de detalhes do comportamen-
to individual de predadores e presas, nas possiveis respostai compen-
sat6rias nos niveis individual e populacional, e assim por diante. En-
tretanto, ao inv6s de nos sentirmos desestimulador ,rrt. sua comple-
xidade, podemos elaborar um raciocinio l6gico sobre essas drn2-mr-
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cas, inicianclo c1e umzr fbnna simples e, apcis, ir adicionanclo nor-os
aspectos Llm a Ll1T1, no senticlo cle construir um qu:rclro mais re:rlista.

Cornecamos efetr-ranclo conscientcmente uma sqtersinrplificagiio:
ignoranclo tudo, exccto o prcdaclor e a presa, e perguntanclo que ten-
clOncia birsica seria obsen,zlclr na dini.rnica cle su:rs interaqdes. RestLlkr
que :r tencl6ncia bzlsica 6 exibir oscilagdcs coniunras - ciclos - r-ra

abundincia (ver csta Seg:io e Seg--6cs 8.5.2 e 8.5.3) . Crtm isso estabcle-
cido, nirs poclemos nos voltar para muitos outros fatores irnportantcs -
oLltrosi prcclaclorcs, escassez cle alirlento par2r a presa. fragmcntac:ltr
do :rmbientc, etc. - que poclenr modificar or-r anular esta tenclOricia
bfsica. Entretanto, ao inv6s cle explor:rr toclos esses incliviclualmente,
as Secdes 8.5./+.e 8.5.5 exarninaln 2rpenas clois clos nrais importantcs: os
efeitos c1o :rclenszrmento, tanto soll'e o prcdaclor quanto a prcsa. e
algumas cias conseqr-iOncias cla fragmcntagllo cspacial. Cefiamentc, es-
tes dois firtorcs por si nio poclem crontar :r l'rist6ria completa, r-nas cles
ilustram, c1e cxemplo em excntplo, como as clifcrcngas nas c'linimicas
da presa e do predador podem ser explic:rdas por influ€ncias r.ariaclzrs
cle clif-erentes fatores crtm inlpacto potencial sobre cssas.

Entio, conicg:anclo cic fbrma simples, sr:ponha clue exist;r ume gran-
de populagio cle presas (Figura 8.13). Os predaclores cleveriarn s:rir-se
bem cliante clessa populag:io; eles cleveriarn consumir n-ruitas presas e
clessa formzr 2lllmentar sua pr6pria altuncliincia. A gr:rncle populaciro cle
presas perrnitc. entio, a existOncia cle uma grancle populagixr cle precla-
clores. Desszr fbrma, zr grande populacio cle preclaclor.es 6 a causa c,la

exist6ncia cle uma pequen2l populacio cle presas. Assim, os predacktrcs
enfrentam um problema: um grancle nfmero cleles e mtrito pouco ali-
mento. Suas abuncllnci:rs cleclinam. PoLdm, isso provoca r_rm alivio cla
pressio sobre as presas; a pequena populaqiLc'r cle preclaclores provoca
o surgin-rento c1e uma grancle popr_rlaqio cle prcsas - c as popr-rl:rcOes
voltam 2lo que erarn quanclo ctolttccaram. Em resurllo, existc Limt tcn-
clOncla bdsica c1e os predaclores e suas presas erperimentarem oscil:r-
gOes conjuntas na :rbundXncia - ciclos popr.rlacionais (Figura 8.1J)
essenci:rlmcnte deviclo ao tempo cle atraso n;r rcspoiita cla abuncllnci.r
do predaclor em relag;io )qr-rela da presa, e vice-l.ersa. (Lirn ,.atraso

temporal" na resposta significa, por exemplo, qlle umzl alta alrunclinci;r
do predaclor rcflete uma alta altr-rncllncia cla presa rtopctssctdo. mas esta
a:incicle com um declinio na abuncllncia c1:l presa, e zrssir-r-r por ciiante. )

Um moclelo matem1tico sirnples - o moclelo cle Lotka-Volterra - trans-
mite essencialmente a mesmA mensaElcm que 6 clescrita no enaclro 8.2.

Essa tenciencia blsica cle unta interag-io presa-prcclaclol- gerar ulna
oscilagiLo conjunta na :ibundlncia poclcr-ia procluzir um.1 ,.expectativa', 

dc:
ocorr6ncia clesses ciclos ern popuLrqdes vercladeiras. Lembrc-se, entre-
tanto, que havia diversos 2rspectos da ecologia do predador e da presa

2
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FIGURA 8.13
A tend6ncia b5sica dos predadores e presas em apresentar oscilaE6es conjuntas na abundancia, como resultado no retarda-mento temporal em suas respostas em relaEdo ds abundAncias dL cada um.

que tiveram de ser ignorados, a fim de demonstrzr essa tendenciabisica,
e estes podem modificar enormemente as expectativas. NZo deveria ser
uma su{presa, entlo, que existem relativamente poucos bons exemplos
que apresentem clarcza nos cicl0s presa-predador - nio obstante ,lgrrs
9ue €m recebido grande atengio dos ec6logos. E mesmo se uma popu_
lacao de herbivoros, por exemplo. fturua em abundincia, u] fluruaEao
pode refletir suas respectivas interaqOes com seu alimento ou com seus
predadores - ou ela pode simplesmente estar seguindo a trilba das
flutuagOes em abundancia de seu alimento, o, sejn, exibir ciclos por
raz1es bastante diferentes. As interag6es presa-predador podentgerar ci-
clos regulares na abundxncia de ambas as populag6es iob inte-ragao e
podem reforgar tais ciclos, se eles existirem por outras raz6es, mas atri-
buir uma causa para os ciclos regulares na natureza 6. uma tarcfa geral-
mente dificil. Nlo obstante, nateltativa de dar sentido as dinamicas de
popula6es conjuntas de presas e predadores, os ciclos - a tend6ncia
bisica - constituem-se em bons comegos.

pla*as' lebres e linces Eles ocorrem algumas vezes. Em diversos casos, por exemplo, 6na rlnr6rka do Horte "' possivel gerar oscilagoes conjuntas de presa-p redator, ao longo de di-
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versas geraqdes, elr laborat6rio (uma 6 ntostrzida mais adiante na Figu-
ra 8.22c). Entre :rs populag'des no campo, existent cliversos exemplos
nos quzris ciclos rcgtrlares na abuncilncia de presa e predador podenl
ser cliscernidos. Os ciclos em populagoes c1e lebres, em particular, t€m
sido cliscr-rtidos pclos ec6logos desdc a c16c:rcla de 1920, tendo sido
reconheciclos por cagaclores de peles hl mais de 100 anos antes (Keith,
1p8J; Krebs et al., 7992'). A mais famosa delzrs 6 a lebre zLmericana,
Leptts americcuTLts, que cumpre um "cic1o de 10 anos" nas florestas
boreais cla Ar-n6rica do Nofie (na lealidacle, csse ciclo r.aria c]e 8 a 11

zrnos; r,eja Figura 8.17). A lebre zrrnericana 6 o herbivoro clominante na
regiiro, alimentando-se dos ltrotos terminais cle diversos arbustos e 1r-
vores pequenas. Dir,-ersos precladores, incluindo o lince canaciensc (Zlrzrc
canadensii), t6m ciclos de ertensio similnr. Os ciclos c1a lebre
freqiientemente enrrolvem alteraq6es em abuncllincia c1e 10 a 30 .,,ezes

e, em alguns hlbirrts, poclem ocrorrer mudangas na ordem de cem
vezes. Esszrs mudancas causafir aclmiragio, por serem virtualmente
sincr6nicas por toda uma \.asta lrea clo Alasca a Newfbuncllzrnd.

QUADRO 8.2 Aspectos quantitativos

O MODELO DE PRESA-PREDADOR DE LOTKA.VOLTERRA

Aqui, como nos Quadros 5.4 e 6.1, um dos pilares dos
modelos matem5ticos em ecologia 6 descrito e explica-
do. O modelo 6 conhecido (A semelhanEa do modelo de
competiseo interespecifica no Quadro 6. 1) pelo nome de
seus criadores: Lotka e Volterra (Volterra, 1926; Lotka,
1932). Ele tem dois componentes: P, o n(mero presente
em uma populaESo de predadores (ou consumidores), e
N, o n(mero ou biomassa presente na populaEso de pre-
sas ou de plantas.

Admite-se que, na ausAncia de consumidores, as po-
pulaE6es de presas aumentam exponencialmente (Qua-
dro 5.4):

dNldt = rN.

Mas agora tamb6m necessitamos de um termo que
indique que individuos de presa s5o removidos da po-
pulagSo pelos predadores. Eles farSo isso numa taxa
que depende da frequ6ncia de encontros entre presa e
predador; a qual aumentard com n(meros crescentes
de predadores (P) e presas (/V). O nrimero exato de
encontros e de consumo, entretanto. aumentarS tam-
b6m com a efici6ncia de busca e de ataque do preda-
dor, designada por a. A taxa de consumo de presa serS
entSo aPA/, e no todo:
dNldt = rN - aPN. (1)

Voltando ao nilmero de predadores, na aus6ncia de
alimento assum+se que estes declinam exponencialmente
ao longo do periodo de inanigSo:

dP/dt = -aP

onde q 6 a sua taxa de mortalidade. Mas isso 6 contra-
posto pela natalidade de predadores, a taxa da qual
assume-se ser dependente da (i) taxa na qual o ali-
mento 6 consumido, aPN e (ii) da efici6ncia do preda-
dor, f, quanto a tornar esse alimento em prole do pre-
dador. No todo:

dPldt = faPn - qP. (2)

fuequaEoes 1 e2 constituem o modelo Lotka-Volterra.
As propriedades desse modelo podem ser investigadas

pela obtengao de isolinhas zero (Quadro 6.1). Existem
isolinhas zero separadas para os predadores e as presas,
ambas representadas em um gr6fico como a densidade
de presas (eixo x) em relaESo i densidade do predador
(eixoy) (Figura 8.'14). A isolinha zero da presa refne com-
binagoes de densidades de presa e de predador que Ie-
vam a uma imutSvel populaESo de presas, dNldt = 0,
enquanto a isolinha zero do predador rerine combinaE6es
de densidades de presa e predador que levam a uma
imut5vel populaESo de predadores. dP/dt = O.

No caso da presa, "resolvemos" pela substituiESo
de dNldt = 0 na equagSo (1), obtendo a equaESo da
isolinha como:

P = r/a.

Desse modo, considerando que r e a s5o constantes,
a isolinha zero para a presa 6 uma linha para a qual o
pr6prio P 6 uma constante (Figura 8.14a): a presa au-
menta quando a abund6ncia de predadores 6 baixa (P

6 menor do que r/a), mas decresce quando ela 6 alta (P
6 maior do que r/a).

(Continua)
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Similarmente, para os predadores, n6s resolvemos
pela substituiEso de dP/dt = 0 na equagSo (2), obten-
do a equaEso da isolinha como sendo:

111 = qlfa.

A isolinha zero do predador 6, portanto, uma linha

ao longo da qual N 6 constante (Figura 8-14b): os pre-

dadoris diminuem quando a abundSncia de presa 6

baixa (N 6 menor do que q/fa), mas aumentam quan-

do ela 6 alta (N 6 maior do que q/fa).

A colocaEso das duas isolinhas (e os dois conjuntos
de setas) juntas na Figura 8'15 mostra o comporta-
mento da; populaEoeiem conjunto' As v5rias combi-
naE6es de aumentos e diminuig6es, lista-das-acima,.sig-

nifLam que as populaEoes sofrem "oscilaESes conjun-
tas" ou "ciclos conjuntos" na abund6ncia; "conjuntas"

no sentido que ai subidas e descidas num6ricas dos

oredadores e presas estao unidas, com a abundAncia

do predador acompanhado a da presa (discutido bio-

logicamente no texto PrinciPal)'
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tinua e as populagoes estariam continuamente sendo
"desviadas para novos valores". Assim, uma populagdo,
ao seguir o modelo de Lotka-Volterra, nio deveria exibir
ciclos regulares, mas, por causa da repetiEao de dist0r-
bios, flutuar de modo err6tico. lmediatamente ap6s ini-
ciar um ciclo. ela estaria sendo desviada para um novo.
N5o obstante, o modelo contempla a tend6ncia essen-
cial dos ciclos conjuntos nas interag6es presa-predador.

s conjuntos
comporta-

rrias combi-
;acima, sig-
oes conjun-
'conjuntas"
n6ricas dos
abund6ncia
;cutido bio-

E importante entendel entretanto, que o modelo nio
"prev6" os padr6es exatos de abunddncia que ele gera.
Isso 6 porque ele exibe uma estabilidade neutra, o que
significa que as populaE6es seguem precisamente os
mesmos ciclos de modo indefinido, a menos que o
ambiente mude e as desvie para novos valores, ap6s o
que, elas seguem indefinidamente novos ciclos (Figura
8.16). Mas os ambientes estdo mudando de forma ion-

Os declinios na clistribuiqio de lebres sao acompanhaclos por
taxas de nataliclade baixas, sobreviv€ncia cle juvenis baixa e taxas cle
crescimento baixas .,rr mesmo perda de peso. Todos esses aspectos
podem ser induzidos experimentalmente por restrigao a[mentar. Me-
digOes efetuadas diretamente t6m sugerido, tamb6m, que ocorrem
periodos de escassez de alimento acessivel, de alta qualiclade, duran-
te os periodos de picos na abundincia cle lebres (Keith et a1., lggl;
Smith et a1., 1988). Dessa forma, as lebres slo forgadas a ingerir ali_
mentos com alto teor cle fibra (de balxa qualidade). Na verdade, a
quantidade de partes a6reas maduras, relativamente palativeis, nao
se recupera antes de um periodo de 2 a 3 anos. Isso provavelmente
tem algum efeito direto nas suas condigdes corporais, talvez as tor-
nando mais suscetiveis ) predagio. por6m, as lebres tamb6m gastam
mais tempo em busca de alimento, expondo-se mais ) predaglo. Como
uma consequ6ncia, os predadores concentram-se, comportamental_
mente, sobre as lebres, e tamb6m aumentam em ntimero, levando,
mais uma vez, ) diminuiqio das lebres.

Este ciclo, entlo, constitui-se em um tipo lebre-planta ou predador_
lebre? Experimentos, como sempre, t6m sido eluCidativos, iugerindo
uma resposta. Normalmente, com ambos os efeitos da planta e do pre-
dador presentes, existem ciclos. Mas, se alimento 6 adicionado e os
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predadores excluidos das ireas experimentais (nenhum dos efeirm airmr.
entlo o mimero de lebres aumenta em 10 vezes e assim permarrcc-(r
ciclos sZo perdidos. Entretanto, se os predadores sZo excluidos. rrre< s
alimento nZo 6 adicionado (efeito do alimento sozinho) ou o alimem €
adicionado na presenga de predadores (efeito do predador sozinho)- o
nfmero de lebres dobra e depois declina novamente - o "ciclo" 6 rnrr-
tido. Ambas as interag6es, lebre-planta e predador-lebre, t€rl '.

probabilidade de variar em ciclos por si - mas na pritica os ciclos
cem normalmente ser gerados por uma interaqio entre as dua-s.

A16m disso, interessantemente, uma antrlise estatistica mais sofis.
ticada das s6ries temponis na Figura 8.17 sugere que, enquarilo <x
ciclos na abunddncia dos linces refletem suas interag6es com as b-
bres, os ciclos na abunddncia das lebres refletem as interae6es cutr
ambos, os seus predadores (essencialmente o lince) e o seu alimenro
(Stenseth et al., 1997).Isso chama a nossa atengao para que, mesux)
quando tivermos um par composto pelo predador e sua presa, onde
ambos exibem ciclos (o caso do lince e a lebre), n5s podemos ainda
nlo estar simplesmente observando uma oscilaglo predator-presa-
Exemplos de ciclos aparentes entre predador e presa algumas vezes
s2o noticias - veja o Quadro 8.3, por exemplo.
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Grandes surtos. de lagartas de tenda (lasiocampideos)
ocorrem aproximadamente a cada 10 anos. Durante
esses surtos, s5o provocados danos expressivos nas fo_
lhagens das 5rvores sobre vastas .faixas de terra. Este
artigo apareceu no Telegraph Herald (Dubuque, lowa),
em 1 1 dejunho de 2001.

Lagartas fazem uso das florestas do norte como refuigao
As lagartas de tenda tdm ,,aberto a mordidas,, seu caminho
atrav6s de grande parte do nordeste de Wisconsin, alimen_
tando-se de 5lamo, bordo, b6tula e carvalho, de Tomahawk,
ao sul do Canadii.

Os insetos cruzam as estradas formando ondas que fa_
zem com que o pavimento pareGa mover-se lentamente,
suspenso pelas 5rvores em grandei grupos... ,,Uma senhora
de Eagle River disse que eles estavam em sua casa, na via de
acesso e na calEadas residenciais. e ela estava pronta para
mudar-se de volta para Oak Creek,,, disse Jim Bishop, diietor
de relaE5es p(blicas do Departamento de Recursos Naturais
(DRN) da regiao norte.

, Shane Weber, um especialista em entomologia florestal
do DRN em Spooner, disse que a presenga das iigartas nas
calEadas, vias de acesso e rodovias consiitui_se eir bom si_
nal. "Sempre que elas iniciam esses movimentos em massa
sobre o terreno, repentinamente movendo-se na forma de
ondas sobre o solo, significa que se encontram famintas, d
procura de outra fonte de alimento,,, disse ele.

Em Superior, os clientes t6m abarrotado o Dan,s Feed Bin
(com6rcio em geral), em busca de formas para livrarem seus
jardins e resid6ncias dos insetos. A funcion5ria Amy Connor
disse que alguns clientes colocaram seus telefonei sobre a

janela, para que ela pudesse ouvir as lagartas cafrem, como
se fosse granizo. "lsso 6 horrivelmente grosseiro,,, diise ela.

As lagartas comeram a maioria das folhas em Upper pe_

ninsula, afirmou Jeff Forslund, de Hartland, que diriqia oara
Ramsey, Michigan. "Meu av6 possui cerca de SOO Jcres de
Slamo e nenhuma folha foi deixada,,, disse Forslund.

A maioria das 5rvores sobreviverd, e as lagartas deverao co_
meEar a tecer seus casulos em meados de junho, informou o
DNR. O entom6logo especialista em florestas Dave Hall disse
que espera que o surto tenha atingido um pico neste ano. ,,Eu

r.tio posso imaginar ficando muito pior que isso,,, expressou. A
0ltima infestagSo por lagartas de tenda nativas da florerta, em
Wisconsin, ocorreu no final da d6cada de l9g0 e comego da
d6cada de 1990... Durante o iltimo surto de largartas de ten_
da, diversas colis6es s6rias de velculor qr" ocorl.e-rarn no Cana_
d5 foram atribu[das is estradas escorregadias, devido is lagar-
tas de tenda esmagadas.

Cerca de quatro milh6es de rastejadores felpudos podem
ser encontrados por acre durante o pico de uma infestaEio
clclica, afirmou o DNR.

(Todos os conte(dos @ 2001 Telegraph Heratd ]Dubu-
que, lAl e n6o podem ser republicado sem permiss5o)

Do que voc€ aprendeu sobre os ciclos populacionais
neste capitulo, sugira um cen1rio ecoi6gico que d6
suporte d ocorrdncia de sufto dessas lagiftas.

Vocd acredita no comentArio atribuido ao emprega_
do do Depaftamento de Recursos Naturais de'qu6 o
movimento em massa das lagaftas 6 um bom sinal?
Como voc6 determinaria se este compoftamento anun-
cia um final para a fase de pico do ciclo?
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taxa hisica de
rcprodug6o e o
limiar de transmissSo

limiares de tamanhos
de populag5es e ciclos
de microparasitos

os ciclos s:r. tarrbdrn aparentes na dinelnica cle m.itos par2lsit()s,
especialmente microparzrsitos (bact6ri:r, virus, etc.). para entenclcr a
dinirnica cle qualqr-rer p2lrasito, o melhor ponto de pafiic,la 6 sua t:rxa
bz'rsica cle reprocluQao, Rp. Erl reraQao aos micr.parasitos, Rp 6 o niL-
mero m€clio cle novos hospecleiros inf'ectaclos q,e resultari.l cle unl
irnico hospedeiro inf'ectzrnte. nuilra poplllac-alo cle hospecleiros sll-sce_
tivcis. Llma infecg:ao eventlr2llmente se extinEauirir pari Rp < 1 (cada
infecq:io no presente condllz a ,enos cro qlie Lrm:l infeceao no futu,
ro), mas uma infecrqio iril se expandir pilt..t Rp >1. porr:Lnto, c\iste um
"limi:rr cle transnissio", quanclo Rp: 1, o qllal c]cr-e ser cn_rzaclo, se a
cloenq:a for se expanclir. uma clerivaqio ,t. ap para lnicroparirsitos
com translnissio direra (veja Figura g.9c) 6 fornecida no euadro g.4.

o Quaclro 8.'1 nos fbrnece un1 itTsigbt crucial a respeito cla clinlmica
de cloenqzrs - para cada microparasito que e transmiticl, criretamenre.

UM SURTO CiCLICO DE UM INSETO FLORESTAL EM NOTiCIA
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(a)

uMTAR DE rRANsMrssAo pARA MIcRoPARAS[os

Colocando de forma simplificada, para microparasitos com hospedeiros infectantes e suscetiveis entrem em contato,

transmissSo direta, a taxa b6sica de reproduSo, Rp, mede o como um reflexo dos padroes de comportamento do hospe-

nrimero m6lio de novas infecE6es provenientes de um (nico deiro (Anderson, 1982). Assim, no todo:
indivfduo infectado em uma populag5o de hospedeiros sus- Rp = S . Bt.
cetfveis. Ela aumenta com a m6dia do periodo de tempo .^.^^--- -..- -- 4 I ^ ti^i^- r^ +-^^--;--i^ ^L
sobre o qual um hospedeiro infeciado permanece infectante, sabemos que Rp = 1 6 o limiar de transmissSo' abaixo

L, considerando que um longo periodo de infecEso do qual a infecEso se extinguirii' mas acima do qual ela

corresponde a uma plenitude de oportunidade para trans- ir5 se expandir' Mas isso subsequentemente nos permite

mitir a novos hospedeiros; ele aumenta com o n6mero de definir um limiar de tamanho populacio-nal' Sr'.critico: o

individuos suscetiveis na populaEso de hospedeiros, 5 por- n(mero de suscetiveis que d5 origem a Rp = 1' No limiar'

que um maior n0mero de hospedeiros suscetfveis oferece tornando Rp = 1 na equagdo' significa que:

mais oportunidades (alvos) para a transmissSo do parasito; e S, = 1131.

ele aumenta com a taxa de transmiss6o da infec@o,6. por- Em populagdes com menor n(mero de suscetlveis do
queestaemsiaumentap_rimeirocomacapacidadeinfectante que 

"ri", 
a infecE6o se extinguir5 (Rp < 1), mas com

do parasito - a probabilidade de que o contatg conduza i maior do que ele, a infecgdole expandir5 (Rp > 1).
transmiss5o - mas tamb6m com a probabilidade de que
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cxiste Llnl "limiar c1e tamanho popul:rciona1" critico, que necessita ser

ultrapass:rclo para que um:r populagio c1e parasitos sejlt capaz cle se auto-

sustenter. Iror exempkr. para o sa1r11tlpo fbi calculaclo um lin.riat' cle tamzr-

nho populacional em torno de 300.000 individuos, e nio 6 provhl'el que
tenhzr tido mtiita importincia em ccologia huuana at€ muito recente-

mente. I-.ntrcllnt(). c[c tltttsr-rtt grlncles t-Pidr'lllias cln cidl.lcs clll ('rcsci-

mento clo mundo inclustlializaclo dllrante os s6culos XVIII e XD(, c em
concentragdes popr-rlzrcion:ris etn crescimento do u-tunclo em clesenr.'oh-i-

mento no s6culo )O(. As cstlt-nativas atu:ris sugerem que cerca clc 900.000

mofies ocorrem a c:rcla ano clevido i inf-ecEao por sararlpo no mundo
em desem,olvimento (]fi/a1sh, 1983).

Al6nr disso, :r irnuniclade incluzid:r por tnuit:rs infeccdes de bact6-
rias e virus, combinac'la com 2l morte pela infecgzlo, climinr-ri o niime-
ro c1e suscetiveis em uma populag:io. recluz Rp e, portanto, tencler a

provoc.lr um declinio na incid6ncia cla cloenc'a. No cleviclo cllrso,
por6m, haverl um inflr.rxo de novos susceti\.eis na popr-rlaqao (como

um resr-rltado cle novos nascimentos ott talvez irnigraq'ito), Llln aLl-

mento em Rp, u1r-t .iumento na incid6ncia e assim por cliante. Eriste.
assim, em tais cloenqas, uma mal'cracla tend6ncia 21 gerar urla seqti6n-
cia de "incid6ncia alt:l" para "poucos suscetiveis", para "inciclCncil
baixa", para "mr-ritos suscetiveis", para "inciclGncia alta" etc. - iusta-
mente tal como qualquer or-rtro ciclo c1e presa-predador. Isso, settl
dtir.ida, fundamenta o ciclo cle incid6ncia obsen ado para rnuitas do-
engas humanas (especialmente antes clos moclernos prograrnas de
imunizagio), com cluragdes diferentes de ciclos refletindo as dif-eren-

tes c:rr:rcteristicas das doengas: o sarampo coln picos a cada 1 or-r 2

anos. a coqueluche a cada J a 4 :tnos, difteria a cada'1 a 6 anos, e
assim por diante (Figura 8.18).

8.s-4 I

Un
aqui 6
afetado:
compet
QZo de,
altas ou
natz,xal
res aufn
limitadc
na deru
coletiva
res inter
suas pol
pressior
flores dr

patrolan
e dos dr
tam e, {

em sua r

aument(
Iaxa de
(como t
preseng

Em
de cons
cente d<

na fecur
res, o q

aumentz
depend<

Cor
te interfi
especifi<
de cresc

Aspectos quantitativosQUADRO 8.4



.'' +:
I:g"j&H
em contato,
rto do hospe-

ss5o, abaixo
r do qual ela
nos permite
5r, critico: o
1. No limiar,

rscetiveis do
l), mas com
(Rp > 1).

ecessita ser
de se auto-

lar detama-
rovdvel que
ito recente-
; em crescl-
:XX, e em
desenvolvi-
de 900.000
no mundo

:s de bact6-
ui o nr-ime-
to, tende a
,'ido curso,
Lglo (como
r), um au-
nte. Existe,
na seqii6n-
-incidCncia

rtc. - justa-
, Isso, sem
muitas do-
gramas de
as diferen-
tda 1. ott 2
t 6 anos, e

(a)

o-
Eg4s
3qo
oG^_EOJ5
.rEro6s'_'
c tr --
E-=20
a- .1 

5
o 10

3 sl
0

194 54 s6 58 60 62 64 66 68
Ano

*, 
I

b.5u0 F

- 
r.roof 

I
I4.s00f I t
,5 s sooh-$ I

"t[fMm- 
il

'1948 52 56 60 64 6a 72 76 80 84
Ano

I lm clos dspectcts mzris furndamentais que tcnt siclo ignoraclo at6
aqui 6 o fato c1-re nenhtrm pred:rclor tirie ent isolantento.toclos siu
afetados por outros preclaclores. Os efcitos t-r-uris 6lti,.ios siro de orclcnr
con-rpetitiva; rnuitos preclaclores expertncnrrr.r-r contpc-tiqlio para explctr:r
qio c1e quanticlacles lin-ritaclas cle alimento. quanclo suas clensidacles suu.r

zrlLrs ou a qr,rantidaclc cle alirnento 6 pecl.rena, c isso resr:ltzr cm recluc-:r<r

na tax21 c1e consuino por inclir.iclnc_r ) meclicla que a cler-isiciacle de preclaclo-
res aluncnta (Capittrlo 3). Entreranto, lltcsmo quanclo o alimento nio 6
limitado, a tax,L clc cronsumo incliviclual pode ser recluzicla pelo aumcnto
n:r clensicl:rcle cle predadores, mediante diversos procressos conlteciclos
coletivar nente como "interf'er6nci:r r-nirtr-ra". Por exemplo, mnitos prcclaclo-
res interagcm em termos cle comporlametnto cont outros membros cle
su:rs popul:rcdes, delxando 1]1cnos temp() para a alimcntagio e, por isso,
pressionand<t de moclo negatir.o a taxa c1e alirlentaEio g1obal. Os Llcijl
flores clefcnclerl zrtiva e agressir.antente fontes rjcas er-n n6ctzrq texltgos
p:rtrolam e visitam as "latrinas" ao reclor dos linritcs entre scrlrs territ6rigs
e dos c1e seus vizinhos, e zLs fOmeas cle cefias \respas parasitdicles enfien-
t.lm c. se for necesslir-io, afugental-n com viol€ncia uma f6rnezr intfl-1sa
e1r sLla lirea clc clorninio no tronco c1e um:r ln,ore. Nternativamente, un-r
aumento na densiclacle c1e consumidores pode ier.ar a um aumcnto nar

tzrxa de emigracio oll no roullo de alimcnto entre os consumidores
(como em n-ruitas gaivotas) ou as pr6prias preses poclem responder a
pfesenqa de consun-ridores e se tornar menos clisponivcis para a captura.

Em tockrs csses casos, o padrio funclament:ll 6 o mesmo: a taxa
de consumo por preclador incliviclual cleclina com rL densidacle cres-
cente cle preclaclorcs. Essa rcclucio 6 propensa a ter l.rrn efcito ach-erscr
na fecundiclade, cLcscirnento e mortalidacle de inclividuos preclaclo-
res, o que se intensifica ) medicla quc a densiclade de preclaclores
allnlenta. A populaqio c1e prcclaclores cstli, assim, sujeita ) regr-rlacart
clependente cla clensidade (Capitr-rlos 3 e 5).

Com parasitos. taniltdm. 6 esperado que os inc1ivicluos gerahlen-
te interfir:rm nas :rtir-ic1aclcs Llns com outl'os. que h:rja contpetiqio intra-
especific:r entre p:ir:rsit<ts e clepenclOncia cl:r clensicl:rcle nas sLuls t.lx:ts
de crescimento. n:rtaliclade e n-rortalid:rcle. Err infestagoes experinten-

(a) Casos de sarampo relata-
dos na lnglaterra e Pais de
Gales de 1948 a 1968, antes
de introdugao da vacinaEio
em massa. (b) Casos de coque-
luche relatados na lnglaterra
e Pais de Gales de 1948 a
1982 A vacinagSo em massa
foi ntroduzida em'1 956 (se-
gundo Anderson e May, 199'1).
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entre prcdadorcs reduz
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em parasitos,
um efeito similar
dependente da
densidade



FIGURA 8.19
lnfluencia do tamanho da po-
pulagSo fundadora de pulgas,
em ninhos do chapim (parus
caeruleus), sobre o n[mero de
descendentes por pulga funda-
dora (m6dia + erro-padrao),
em tr6s fases do periodo de
nidificaEao da ave (segundo
Tripet e Richner; 1999).

WD fircen4 Begpn & Harper

o adensamenb tende
a amortecef ou

eliminar os ciclos
de predadonpresa

tais,de ninlros clo ch:rpirn (pctrtts caerttlet.$) com 21 pulga cercttophl,lltr.>
g..tll,inae, por exelnpl(), o nfimero total clc clescenclentes poi p.,igr
cleclinou co, o rlLlmento em t2unanho cla popula-cio c1c puigas aclul-
tas funclacloras (Figltrx 8. j9). Conpetiqio enire as 1a,..as'd:u pulgas.
mais clo que lirnitaqio cle alimento entre os rclnltus, i.., principal
processo que fLlnclamenta este paclrio clepenclente clzr densiilacle enr
rel:lcir. .lo sLlcesso reprodutir-o clas pulgas (Tripct e Richner, 1999).

Al€rn clisso, cefialrcntc, na,) 56111i,nt. os predaclora, p,ral"* 
"r,rt.sujcit.s aos ef-eit.s clo aclens:rmcnto. As prcses. tambem, estio pro-

pens2r's :r sofl-er recluq:oes naii t.rx..ls dc crcscimento, nzrtaliclaclc e so-
bre'ivcncia ) rnedicl:r que suzrs abr-rncrinci:rs alln-]enraln e scrls consu-
rnos incliviclu:ris cle recursos cleclinam.

o efeito cle adensanrcnto cla presa ou clo predaclor s.br-e suas dini-
n-ricas €, em Lllrl senticlo gcral, razo:rr,'elmentc fircil cle prever. o
adensurmento cle pres:rs impecle que a sua abr,ndlncia alcance urn nivel

. alto, que clc outra ,rancira alcurnq.zrria. Isso signific:r, por sLla'ez) qlre a
alrur-rclinci:r clo preclaclor pr.,r-r,u-l.r.,rte t:rn-rlrim nio atingir:'r os lrres11os
picos. Sin-rilar1rcnte, o aclensamento cle preclaclorcs irnpecle qlle a sL121

abuncllincia se elevc rrruito, mas tarntrimtenclc a impecli-los cL red.rzir
a :rbunciinci:i cle pre.sas, tanto quanto c1e outra nraneira o fhrizrm. No
t.clo, poftanto, o aclensamento 6 plopenso a ter Llnr ef'eito amortcceclol-
solrre cluaisclucr ciclos presa-preclacloq reduzinclo s..rs amplitucles ou
remolenclo-os conjuntamcnte; nrio porque o aclcnsamento elin-rinc os
picrs e depress6es. mas tarnb6m po.que c:rcla pico e,n Lrm ciclo tencle a
:lcl'ar 11 pr5xin'ra clepressio (por exernplo, abuncllncia alLr c1e presas -)
alrr-r.rcllncia alta cle precladores -+ aburndlncia baixct cle prcsas), cle
fbrrna que o alralxanrento n.s picos c,r si tencle zi estabelecer depressoes.

Existe,l crertal-[entc exernpkrs qlle pzrrecem confirmar o ef-eitcr
estabilizador clo aclensamento nas inter:rcdes presa-preclaclor. por exe,,r-
plo. hiL clois grtrpos dc roeclores prir-,ariamente hcrlrir-oros, que sio
clistribuidos cle rloclo amplo no Artico: os roeclorcs microtinc.s
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(lerningues e alguns tipos c1e l'atos silvestres) e os esquilos c1a terra. Os
r-nicrotineos sio c6lebres por suas clram/rticas flutu:rgdes ciclic:r.s er.r.t

abundlncia, mas os esqr-rilos da terrzr apresentam popul2lqdes que
permaneceln notavelmente constantes ano ap6s ano. De moclo signi-
ficatir-o, os csquilos cla terra sAo fbrtemente ar-rtolimitados pelzr stra
defcsa territorial agressiva cle buracos usados para reproch-rg-io e hi-
bernagio, e a isto tern sido :rtribr-ric1a a sua cst:rbilidacle (Batzli, 1983).

O segundo :rspecrt() que fbi ignoraclo inlci:rlmente, r-r-ras seri cxzrmi-
naclo zrqui, 6 o f:rto cle que nruitas populagCres cle preclaclores e presas
existem ni.o como uma sirnples mass:r homog€nca, m:ts colro Llma
"metapopul:rllio" - uma popr-rlzrqao globa1 c1ir.iclicla, pela fiagrrrentaq--zru
clo anrbiente, ent s6ries cle suirpopulacdes, cacla uma com sua c'liniimiczr
intern:r pr5pria, mas conectacla a outras subpopulagOes pelo rnctvirlento
(dispersao) cntre os fiagrnentos (um t5pico clesenvolr,ido na Se1:ao 9.3).

E possivel ter ulna boa ic16ia do ef-cito geral clesta cstftitllra espacial
sobre a clinlmica pres:r-prec1ac1or, ao consiclerar a rlais simples
metapoplllacio imaginlvei: aquela compost:.r cle apenas ch-ras sul>po-
pulaqocs. Se os fr:.rgmentos aprescntam as mesmas clinlmicas c a clisper-
sio 6 a mcsma em amb:rs clireqdes, as clintrnicas nio sio aletaclas por
fragmentaqio e clispersio (Figura 8.20a). Diferengas entre os fiagrnentos,
entretanto, tanto na clinimica clentro clas sr-rbpopulag'r)es quanto na disper-
sio entre e1es, tencler-r-r zr cstaltilizar as intcrac-ocs: llmoficcL-l quriscluer
ciclos qLre possam cxistir (Ives, 1992; Murcloch ct a1., l))2;H<it e Hassell,
1993) (Figura 8.20b). A razao 6 qr-re toda cliferenca lel.a a urla :rssincronia
nas flutuacdes dos fragmentos. Iner.itar.elmentcr, pofianto, r-un:r popula-
gio no pico cle seu ciclo tende a percler mais por clispersio clo que a
ganhar; urna populaqao na clepressio tencle a g:rnhar mais do que a
percler, e assim por cliante. Pofizrnto, clispersio e assincronia junres - e
:rlgum grau cle assincronia 6 provavelmente a regr2t geral - tendcm a
amofiecer :rs flutuzrq:Oes nas dinlmic:rs presa-preclaclor.

Sirnulag6es efetu:rdas e1n colnputaclor penrritem que esta considc-
ragio "te5rica" sobre clinimicas presa-predzrdor em mctapopr_rlaqdes
seja aborclada crl esti.gio mais avangaclo (l-igura 8.21). Nessas. o urmbiente
encontra-se fragmentaclo em quaclraclos. Em cada geragio, clois proces-
sos ocorrem em seqtr€nci:r. Primeiro, urna fiagio c1e predadores e u1-nrl

fiaqio de pres2ls se dispcrsam cle cacl:r quadraclo para oito quaclraclos
adjacentes. Ao mesrno tempo, predaclores e presas dos oito qu:rclraclos
acljacentes se dispersarn prrr:l o prirnciro quadraclo. A seguncla f..rse
entao cronsiste cle uma geragict cle clinimicas presa-precl:rdor pacL':ro.
As sirnulag6es sio iniciaclas com presas alezrt6rias e populac-oes c1e

predadores em um iinico fiagmento. sendo os demais vazios.
Dentro de quadraclos inclividuais, caso existissem isol:rd:rmente, as

clinfunicas em tzris simulacOes seriam instziveis, com flutuagdes sempre
crescentes. Mas, num an-ibiente fiagmentado em quaclraclos. podcm ser
gerados prontamente padrOes altamente persistentes (Figura 8.21). A
mensageln geral 6 sirnilar aos resultaclos que nos j:i r-irnos; quc a csla-
biliclacle pode ser gerada pela clispersio em metapopulag:Oes, nas quais
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-s seoaracao em fragmentos e
: spers,o por si, na aus6ncia de
:ss ncronia (a), n5o tem efeito
scbre as dinSmicas, mas com
ass;ncronia (b) tende a amorte-
cer os ciclos. Em cada evento
oe d spersao, metade dos indi-
v cluos deixa cada fragmento e

lunta-se a outro. Em (a) existe

".r.a 
igualdade de troca e, as-

s m, as dinAmicas globais ficam
inalteradas. Em (b), entretanto,
o fragmento pr6ximo ao pico
perde mais e doa mais do que
o fragmento pr6ximo d sua de-
pressdc. Assim, os picos tendem
a nao ser tao altos e as depres-
s6es a nio ser t5o baixas as

f utuaqoes sAo "amodecidas".

cftibe estabilizadores
de metapopdagS€r em

a(zc de ]luffuker...

Fragmento l

Fragmento 2

Fragmento 1

Fragmento 2

os fragmentos clif'erentes encontram-se flutuanc1o cle rmrclo assincr6nico.
Os aspectos explicitos espaciais clessc modclo. entretanto, literahnente,
2rclicionaram umzr ()Litra dimensio aos reslrltacl()s. Depenclenclo clas fra-
cr6es de clispersio e cla taxa de reproch-rq:io d:r presa, pocle rier gel'ado
Lrln nilmero c1e estruturl.rs (spucirlis intciramente dif'erentes (embora elas
tcndam a se elnl)aragar) (Figura 8.21a-c). O modelo, portanto, :rponta
graficamente que 2r pcrsist6ncia ern nivel dc ulzr populaqio corno urr
toclo nao necess.rrizrmente impliczr Lrniformidade e1l toda a populaEio
ou na estabilidacle em partes inclividuals cle1a.

E possivei, entaro, ver zr influencia cstabilizaclora clesse tipo cle

estfl-rtlrra metapopLllacional na prartica? Um exemplo far-noso 6 o estuclo
cxperimental em sister-na c1e laborat6rio, no qr-ra1 Lim licaro preciador,
Typblodromus occidentalis, foi alimentaclo colrr Lrm lcaro herbivoro,
Eotetranycbus sexmaculatuq ao qlral foram ofereciclas laranjas comcr
alimento, intcrcalaclzrs com bolas cle borracha em uma bancleja. Na
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Mapas instant6neos de densidade de populaE6es em simulag6es com base em um modelo de computador de c sl:'sio entre

fragmentos em uma metapopulaEso, ondeis dinAmicas locais s5o ciclos de presa-predador inst6veis Dlfere':e; ''!: s de

,o,ibr"u1nento representam dlferentes densidades de presas e de predadores. Os quadros pretos representam fragr:r::s 'azi-
os; sombras escuras tornando-se mais p5lidas ,"prer"niua fragmentos com densidades crescentes de presas; son^D'as : a'as lte
o irrun.o correspondem a {ragmentos com presas e densidades crescentes de predadores. (a) Espirais, (b) caos esoac. 'r trm

"entrelagamento cristalino", s;b diferentes taxas de dispersSo de predadores e presas (os mapas s5o quadros s n'o es.dE q 'nu a-

-coes coriespondentes a muitas gerag6es. que duraram cerca de 0,2 s por geraESo, em um personal computer de 33 \1'12 E04E6)

(segundo Comins et a1.,1992).

arlsencia clo scu preclaclor. E. sexmctculal1,/s m:lntcve uma popLllacli(.)

flutuante, rnas persistentc (Figura 8.22tt);1n.LS quanc'lo T. r-tccidentalistoi

adicionaclo durante os est,lgios iniciais c1o crescimento populacional da

presa, elc r2lpiclemente aumcntoll scLl pra)prio tamanho populacional,

consuminclo todas :rs slias presas. e, clepois, tornou-se auto-extinto (Fi

gur.I 8.22b): as dinenticr.ls subiacrentc's presa-preclador er.Im instlveis.
No entant(), a interaqtio fbi alteracla. qLlando o h,ll)it2lt se tornol.l

mais "fl-agmentaclo". As laranjas licarzrm m2lis afast2lclas entrcr si e p:uciel-

mente lsolaclas Llma,s das outr:rs, peia clisposigiLo cle um aranio complexo
c1e Lrarreiras cle gclatina cle petr(rleo nas bancleias, as qLlais os ,tc'.Iros n:-ro

pocleriam cftlz2lr. A clispersio cle E. sexnurcttlahrcloi facilitacla, cntretan-

to, pcla inserclio cle dir''ersos bastOes vclticais, cle onde cles pocleriarn se

afl'emess.lr por mcio cle fios de secl:r, concluzidos pe1lls correntes de ar- A

disperslo entrc os f'ragmcntos fbi, por isso, muito mais lhcil par?1s 21s

prcsas do que para os preclaclo1cs. NLtm fi:rgmento ocupaclo por ambos,

os preclaclores consumiram toclas as presas e clepois se tornalem extintos
oLl se clisperszrrat-u (com Llma taxa cle succsso balra) para Ltm novo frag-

mento. Em fizrgmentos ocupaclos por presas upenas, houl'e r-tm crcsei-

mento rdpido e ininterrupto, 2rcomp,rnhado por Lrnra clispersao, com sll-

cesso, para novos fragmentos. E em L1m fiagrnento ocllpaclo soillente por
predaclores, gerzllmcrnte ocorrcll a n'Iofie dos precladores 21ntes qlle sell

alimento tivesse chegado. Pteclaclorcs e presas tbram, pc,nant(), cnill'n

condenaclos ) cxlinqao em cada fragmento - isto 6, as clinlmic:rs dos

fragmentos eram insteveis. Entretanto, no todo, em qu.Llqucr illo1llento.
havia um mosaico de fiagmentos nao ocrllp2ldos, fragmentos contendo
presas e predadores dirigindo-se i exlingio e Fragmentos s:rudlil'eis, com
presas; este mosztico loi capaz cle manter populaqOes persistentes c1e

predadorcs e presas (Figura 822c)' Amezcua e Holvoak (2000) relataram

um resultaclo similar, onde o fornecimento c1e reftigios exclusivos cia

presa, invulnerfveis, promoveLt a persistencia de uma interaqao entre url
protozoirio preclaclor e seu protozoirrio-presa.
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Um exemplo similar, de uma populag1o natxal,6 fornecido por
um estudo pr6ximo ) costa, no sul da Cahf6rrua, a respeito da preda.gtro
da estrela-do-mar sobre bancos de mexirh6es (Murdoch e stewart-oaten,
197). os bancos que sofrem predagtro intensa estzo suscetiveis ao
deslocamento pelo mar revolto, de tal forma que os mexilh6es mor-
rem; as estrelas-do-mar estio continuamente conduzindo ) extinglo os
fragmentos de seus mexilh6es-presas. os mexilhOes, por6m, t6m larvas
planct6nicas, que estzo continuamente coronizando .ro.ro, iocais, dan-
do inicio a novos bancos, enquanto as estrelas-do-mar ntro r" dirp..-
sam tZo facilmente. Elas se agtegamnos bancos maiores, -r, p".-r.ra_
cem por um tempo em uma dada irea ap6s a exausta0 do alimento.
Desse modo, os fragmentos de mexilhOes tornam-se continuamente
extintos, mas outros estzo se formando antes da chegada das estrelas-
do-mar. Como com os 6c_aros, a combinagtro de fragilentagtro, u ngr._
gagtro de predadores em fragmentos em particurar e a fartaa" ri.r..J.ri,
entre o comportzmento dos diferentes fragmentos parecem capazes de
estabiTizar a dtndmica de uma tfierugtro entre pred^ado.. p."*.

Em uma linha de pensamento similar, 6 significativo que po_
pulag6es da lebre americana, uma esp6cie consiJerada ,,ciclica,, (Se_
Qtro8.5.2), nunca apresentem comportamento ciclico nos hdbitats cons-
tituidos por um mosaico de ireas habitdveis e nlo-habitlveis. Em
regioes montanhosas e em ireas fragmentadas pela invasio da agri-
cultura, a lebre americana mant6m populag6es relativamente est6vEis,
nZo-ciclicas (Keith, 1983).

... e em estrelasdo-mar
e mexilhoes
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Uma estrutura metapopulacional, entlo, ) semelhanqa do aden-

samento, pode ter uma importante influ6ncia sobre a dindmlca da

interaqZ,o presa-predador. Em termos gerais, entretanto, a mensagem

desta seqlo 6 que a dinimica da interaglo presa-predador pode assu-

mir uma ampla variedade de formas. Por6m, existem bons motivos
para acreditarmos que podemos dar sentido a essa variedade,
visualizando-a como uma reflexlo do modo pelo qual os diferentes

aspectos das interagoes presa-predador se combinam para exffait va-
riaqOes de um tema fundamentai.

8.6 PREDACAO E ESTRUTURA DA COMUNIDADE

Quais os pap6is que a predagio pode desempenhar quando amplia-
mos nossa perspectiva, das populag6es para as comunidades? Antes de

abordar esta questao, 6 bom lembrar que a predagio, em muitos de seus

efeitos,'6 apenas uma das forgas agindo sobre as comunidades, que

pode ser descrita como um "disnlrbio". O resultado de um predador

abrir um espago em uma comunidade para a colorizaqtro por outros

organismos, por exemplo, 6 em geral indistinguivel daquele das batidas

das ondas sobre os cost6es rochosos ou de um vendaval em uma floresta.

Acontece que muitos dos efeitos da predaqdo (e de outros
disttirbios) sobre a estftitura da comunidade slo o resultado da sua

interagao com os processos de excluslo competitiva (levando em

consideraqio um t6pico apresentado na Seglo 5.2.8). Em um mundo
sem perturbag6es, espera-se que as esp6cies mais competitlvas (aque-

Ias que sio mais eficientes em converter iimitados recursos em des-

cendentes) possam levar as esp6cies menos competitivas ) extinglo.
Entretanto, isso primelro admite que os organismos estlo realmente
competindo, o que, por sua vez, significa que os recursos sio iimita-
dos. Contudo, existem diversas situag6es nas quais a predaElo pode
manter as densidades populacionais sob niveis baixos, de tal forma
que os recursos nlo sejam limitantes e os individuos nZo compitam
por eles. Quando a predagio promove a coexist€ncia de esp6cies

entre as quais haveria de outra maneka exclusio competitiva (por-
que as densidades de algumas ou de todas as esp6cies estao reduzi-
das a niveis nos quais a competigao 6 relativamente sem import2n-
cia), isto 6 conhecido como "coexist6ncia medlada pelo predador".

Por exemplo, em um estudo de nove ilhas escandinavas, corujas
(Glaucidium passerinwm) ocorreram somente em quatro, e o padrdo

de ocorr6ncia de tr6s esp6cies de chapim teve uma surpreendente cor-
respond€ncia com essa distribuiglo. As cinco ilhas desprovidas da co-
ruja predadora etam a resid€ncia de uma rinica esp6cie de chapim
(Parus ater). Entretanto, na presenga da corutja, P. ater esteve sempre
junto com duas esp6cies de chapins maiores (.P. montanuse P. cristatus).
Kullberg e Ekman (2000) argiiiram que P ater 6 supetior quanto )
competigZo por exploraElo do alimento. Por6m, as duas esp6cies maiores
t6m uma vantagem na competiglo por interfer6ncia por locais de
forrageio protegidos de predadores; isto 6, elas slo menos afetzdas do
que P ater pela predaglo da coruja. Parece que a coruja pode ser
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pasteto por bovinos
pode promover

a coexistGncia
de plantas

Flgura 8.23
Mdlia da riqueza de esp6cies na
vegetaESo de pastagem em par-
celas sujeitas a diferentes niveis
de pastejo por bovinos em _dois
locais nos campos de altitude
da Eti6pia, em outubro. 0, sem
patgo; 1, pastejo leve;2, paste-
lr moderado; 3, pastejo inten-
so;4, past€jo muito intenso (es-
timada de acordo com a lo-
tagao dos bovinos) (segundo
Ivfu,endera et al_, 1997).

responsrvel por Llma coexistcncria mccliacla por preclaclor, mecliante a
redueao da cl.minlncia cornpetitir.a imposta po1. p. aterefitsua allsencri,r.

E.-r outro c'xelnplo, o pasteio por vacas c b.is zcbuinos sobrc:
pastagens natlrr:ris nos campos de altitucle cla Eticipia foi manipr-rlado,
em clois l0cais, para tb|nccer uln tfltarncnto-controle (sen-r pa.stejo) e
quatro trat2rmcntos co, cliferentes intcnsichtlcs clt- Prstcj, (com cli_
\rersas repctiqoes para cacla). A Figura g.23 mostrzr coilo o nfrnrcro
rr6clio cla.s esp6cies cle plantas r,'arion nos locais em outubro, o perio-
clo quando a proch-rti'idacle clas pi:rnt:rs foi o mais alto lMnencLr:r et
a1.. Lc){)7). LIm nr-rrrero sigrrificati'amente maior cle esp6cies ocrorreLl
nos ni'eis inter,rcclidri.s cle p:istejo cl. quc no crontrolcl (scm pastejo)
ou no trzrtamento cotr maior intensiclacle de pastejo (p < 0.05)

Nas parcelas nio-pastej:rcias, crir,-ersas esp€cies veget:ris altamentc
competitivas. inclLrinclo a gmminea Br.tbriocbla insctthtct. colnpuscranl
de 70 :r 90% cl.r cobeffura clo solo. Nos nivcis intermeiizirirs cie pastefo,
'no entanto, os bor-inos aparentemente mantem a graminca agressi'a e
cor.npctitir.amentc clominante sob prcssiro, possibilitanclo a persistOncia
dc um rnaio. nfrmero dr: espicies vegetais. Toclar.ia, -sob alta intensiclzrcle
cle pastejo, . nrjmero cle esp6cies fbi rec'ruzicro, porqLlc .s bovinos foranr
fbrc-aclos a mucLrr o pasteju drs espccies cle piantas prefericl:rs para as
rlenos prefericlas, le''ando algumas ) cxlinci. (Figtira g.23). oncle a
pressio cle pastejo fbi paticularmente intensa, :.r.s esp6cies tolerantes ao
p.J:tejo, t:ris corno clttodon dactylot't, torn2lr2lm-se clon-fnantes. Assirr, r-rcr
global, o nfmero cle esp6cies fbi rnais elevzrclo nos nir.ei.s intermec,]ilrios
cle preclac'io.

Pode ser clecluzido clcsscs dzrdos sol'rre bor.in,s que. clc moci, geral,
a predacio seletiua deve favorecer o 21l11nento clo nfrmero de esp'6cies
em uma corluniclacle enquanto .ls pres,ls prcfericlas foren-r clominantes
compctitivamente, elnbora o ntmcro cle csp6cies p.ssa tamb6m ser bai-
I" :9b pressdes cle predagio rnuito altzrs. ,to 1ongo cros costors rochc.,sos
clzr Nov:r Inglaterra, o hed>iloro .rais abuncrantc c ilnportante na.., zonas
interclid:ris intermedilria e inl-erior 6 o caracrrl Littoti,a littorea. o c:rracol
zrlimenta-se dc uma larga arnplitr-rde cle esp6cies c1e algas, mas € relativa-
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nas 6 relatla-

mente seletivo; ele mostra uma fofie preferancia por especies peqLlen:1s

e tenras e, em pafiicular, pela alga verclc Enteromorpba intestinallis. Os

alimentos menos prefericlos sio rnr.rito mais cluros (p. ex., a alga l'erme-

1l'ia perene Chondrus cti*Lts e algas pardas). Fhs nao sio nunca cotlri-
das pelos corac5is ou o sio solnente se ncnhttm outro alimento estiver

disponivel por algum tcmpo.
Enteromofiibct intestirtallis, o :rlimento prefericlo pelos czrrac6is, 6

dominante compctitivo clurante a aus6ncia clcsses'i Em um lago reguizrr

cle C. crispu..s, os czrmc(tis alimentam-se de plantas microsc5picas e clos

estigios jovens cle muitas algas eferneras quc se fkan-r sobre 6l oisptts
(incluindo E. intestinalhD. Flntretanto, se os carac(ris fbrem retloyiclos
artificialnrentc de um l:rgo cle C. crispus, E. intestinallis e clivcrs:Ls outras

algas se fixam, crescem e se tornam abunclantes. E. intestinallzs-alczrnca

clominincia competiti\.a e os individuos de C crispus se tornam ll'l:lis

claros e clepois dcsaparecem. Por outro lac1o, a acligllo cle carzrc6is zros

lagos cle E. intestinallis leva, em Llln ano, a r.rm declinio na porcentagem
c1e cobcfiura c1a alga verc'le, de 100 p:rra menos cle 5%, pois Ci crispus
colonizzr esses ambicntes e, pot fim, torna-se clorninar-rte. Parece claro
que os carac6is sio responslveis pela dominincizr de C. crlsPz.is nos

lrgos cont Lstl rsPccic.
A cornposiq'iro natur:r1 clas poqas c1e mar6 na regiio interticlal rocho-

sa vzrrizr cle parcel:rs qllase pllras de E. intestirtctllis a parcelas quase pllras

de C. crispu.s. O pasteio pelos car:rc6is Littctrittct 6 o responslvel? LIma

ar.aliagio geral sr.rgere que isso ,rcronterce (Fignra 8.24 r'). Quanclo os

carac6is inexistiam ou eram raros, -E intestinallis parecell excluir compe-
titivamente as oLltras csp6cies e o nfimero cle esp6cies de algas foi balro.
Em densiclacles muito altas cle czrrac5is, entretanto, todas as esp6cies cle

algas palatdvels foram consunriclas at6 a extinqio e foram impediclas rle

reaparecet delrando parcelas quase pLl1as cle C. oisptts cluros. Como
com os bovinos, pofianto, fbi quando os carac6is esti\reram presentcs en-I

densiclacles intennecli:'rrias qlle a llbundlncia cle E. intestirtalft-s e outras

esp€cies de algas ef6merzrs foi reduzicla, a excl-rsio competitiva fbi irnpe-
dida e muitas esp6cies efOmeras e percnes coexistirern.

Por que, entao, algllmas pogas contel-r carzrc6is enqllanto outr2ls

nio? A preclagio 6 novamente a resposta. O caracol coloniz:r as poqas

quanclo estd em r-rm estlgict imatrrro, planct6nico. Embora os carac5is

,a{Y

FIGURA 8.24
Efeito da densidade de Lftorna
/rtforea sobre a riqueza de esp6-
cies (a) em poEas de mar6 e (b)

sobre substratos emergentes
(segundo Lubchenco, 1978).
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pastejagores e Parasttcs
Um predador pode ser definido como um organismo que
consome todo ou parte de outro organismo (sua "presa"
ou "hospedeiro"), beneficiando, dessa forma, a si mes-
mo, por6m, pelo menos sob certas circunst6ncias, redu-
zindo o crescimento, a fecundidade e a sobreviv6ncia da
presa.

Predadores "verdadeiros" matam invariavelmente suas
presas e o fazem mais ou menos logo ap6s atacS-las, e
consomem diversos ou muitos exemplares de presas no
decurso de suas vidas. Os pastejadores tamb6m atacam
diversos ou muitos exemplares de presas ao longo da
vida, mas consomem apenas parte de cada presa e geral-
mente n6o a matam. Os parasitos tamb6m consomem
somente parte de cada hospedeiro e tamb6m em geral
nao matam seus hospedeiros, especialmente em curto
periodo, por6m atacam um ou muito poucos hospedei-

planct6nicos estejam propensos a se fixar tanto em lagos de E. intxinfr
quanto de C. criqxu, o caranguejo Carcinus nlaenas, que pde alx@
se na regiao superior de E. intestinallis, alknenta-se de carac6is jor-rc e
impede que eles estabelegam uma populagao nova. O cabo desferfn
dessa teia ernaruilTada de interag6es entre presas e predadores 6 o efeAr
das gaivotas, que predam os caranguejos onde inexiste o dossel denso
de algas verdes. Desse modo, nao existe impedimento ao recrutafireoro
continuo de litorinas nos lagos de Chondrus.

A situagZo 6 completamente diferente quando a esp6cie de presa
preferida 6 inferior no aspecto competitivo em relagZo ) outra presa-
Aqr-ri, o aulnento na pressao de prccl:rgio clcver:ia simplesmente reci

o nfimero de esp6cies de presas na comunidade. Isso pocle tarnb6r.n >;
ih-rstrado nos costOes rochosos c1a Norra Inglaterra, onde a dominlnlr,
compctitiva clas plantas mais abundantes em poqas cle mard 6 na r-erd:.
cle invcrticla, qllanclo as esp6cies r,-egetais intemgem em substrzrtos erlc:-
gentes em \.cz de nas pocas c1e n.rar6. Aqui sio as algas pardas pereor':
e vermelhas perenes que preclominam, pelo firenos nos locais oncle o.
carac6is sao raros ou inexistem, enquanto cliversas espdcies de a1ga.

ef6meras procLlram m2rnter apenas um sr.lpofie precirrio. Qualquer :ru-
mento na pressao de pastejo, entretanto, climinni zr diversidacle dc a1gas.

pois as esp6cies ef6meras prcfcriclas sao totalmente consumidas e imi)e-
didas cle se restabelecerem (Figura 8.21b).

No todo, entio, 2r predaq'ao pode ter um importante papel na
constrLlqao cle nosso entenclirnento cla estrutura cle comunidacles eco-
16gic:is; nao menos clo que nos relembrar qLle os paclrOes qr:e vimos
no Capitr-rlo 6, quando esthr.arnos focalizanclo a competiE'ao
interespecifica, possivelmente ,amais tenham Llma oportunidadc de
i,e expressar, pofqLre 2rS Comunic'lades nO rnundO feal qlr2lse nLtnca
rn:rrcharn suavcmcnte pal'zl L1m estacl() cle cquilibrio.

RESUMO

!t ros no decurso de suas vidas, com os quais, portanto,
formam uma associaE5o relativamente lntima.

Ss *feitos subletais da predaqio
Pastejadores e parasitos, em particular, geralmente exer-
cem seus danos n5o por matar suas presas imediata-
mente, como os predadores verdadeiros o fazem, mas
por tornar a presa mais vulnerdvel a algum outro tipo
de mortalidade.

Os efeitos dos pastejadores e parasitos sobre os or-
ganismos que atacam sio geralmente menos severos
do que aparentam, porque as plantas podem compen-
sar os efeitos da herbivoria e os hospedeiros podem apre-
sentar respostas de defesa ao ataque dos parasitos.

Os efeitos da predaESo sobre uma populaESo de pre-
sas s5o complexos de prever, porque as presas sobre-
viventes podem experimentar uma reduESo na com-
petiESo por um recurso limitante, produzir uma prole
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(ContinuaqSo)

maior ou, ainda, outros predadores podem atacar um
menor n0mero delas.

'i'

Predadores verdadeiros e pastejadores "forrageiam"
de uma forma tlpica, deslocando-se dentro de seus

h5bitats em busca de suas presas. Outros predadores
"sentam e esperam" por suas presas, embora quase

sempre em um local selecionado. Em relaESo aos para-

sitos e pat6genos, pode haver uma transmissSo direta
entre hospedeiros infectados e n5o-infectados, ou pode

ser importante o contato entre formas de vida livre do
parasito e hospedeiros n5o infectados.

A teoria do forrageio 6timo busca compreender por
que padr6es particulares de comportamento de
forrageio t6m sido favorecidos por seleESo natural (por
que eles s5o respons6veis pela mais alta taxa liquida
de consumo de energia).

Os predadores generalistas gastam relativamente
pouco tempo na busca, mas incluem itens de baixo
proveito em suas dietas. Os especialistas incluem so-

mente itens de grande proveito em suas dietas, mas
gastam uma quantidade de tempo relativamente gran-

de na busca das presas.

Existe uma tend6ncia fundamental dos predadores e
presas a exibir ciclos na abundAncia, e s5o observados
ciclos em algumas interaE6es entre predadores e pre-

sas, e entre hospedeiros e parasitos. Entretanto, exis-

tem muitos fatores importantes que podem modificar
ou anular a tendOncia de apresentar tais ciclos.

O adensamento da presa ou do predador tem pro-

babilidade de ter um efeito de amortecimento sobre
quaisquer ciclos na interaEso presa-predador.' 

Muitas populaE6es de predadores e presas existem
como uma "metapopulaESo". Em teoria, e na prdtica,

a assincronia na dinAmica de populagoes em diferen-
tes fragmentos e o processo de dispersSo tendem a

amorteter quaisquer ciclos populacionais subjacentes'

Precia{*ei s estrut{.tr& ela eomunidade
Existem diversas situag5es em que a predagao pode

manter as densidades de populaE6es em nive{s baixos,

de tal forma que os recursos neo s6o limitantes e os

individuos n6o competem por eles. Quando a predagSo

promove a coexistdncia de esp6cies, que de outra ma-

neira haveria exclusSo competitiva (porque as densi-

dades de algumas ou de todas as esp6cies s5o reduzi-

das a niveis nos quais a competiEio 6 relativamente
sem importAncia), ocorre o que 6 conhecido como "co-

exist6ncia mediada por Predador"'
Os efeitos da predaE6o sobre um grupo de espdcies

que competem dependem de qual esp6cie sofre mais.

Se ela for uma esp6cie inferior do ponto de vista com-
petitivo, pode entao ser levada d exting5o e o n(mero
iotal de esp6cies na comunidade diminui16. Entretan-
to, se forem as dominantes competitivamente as que

mais sofrem, os resultados da predaqSo intensa ser6o

geralmente a liberaEso de espago e de recursos para

outras esp6cies, e o nfmero de esp6cies pode ent5o
aumentar.

N5o 6 incomum o n(mero de esp6cies em urn comu-
nidade ser maior sob niveis intermedi5rios de predago.

QUEST6ES DE REUSAO

1. com a ajuda de exemplos, explique os h5bitos ali-

mentares de predadores verdadeiros, pastejadores,
parasitos e parasit6ides.

2. Os predadores verdadeiros, pastejadores e para-
sitos podem alterar o resultado de interaE6es com-
petitivas que envolvem suas populaEoes de "pre-
sas"; discuta esta afirmaEso usando um exemplo
de cada categoria.

3. Discuta os vSrios modos como as plantas podem
"compensar" os efeitos da herbivoria.

4. A predaEao 6 "ruim" para a presa que 6 consumida'
Explique por que ela pode ser ben6fica para aque-
las que n5o s5o consumidas.

5. Discuta os pontos a favor e contra, em termos
energ6ticos, em relaEso a ('l) ser um predador
generalista em oposiEio a especialista e (2) ser um
predador do tipo "senta e espera" em oposiESo a

um forrageador ativo.
6. Em termos simples, explique por que existe uma

tendAncia subjacente de populaEoes de predado-
res e presas em flutuar em ciclos.

7. Voc6, tem informaE6es que mostram ciclos na

natureza, entre populag6es de um predador ver-

dadeiro, um pastejador e uma planta interagindo.
Descreva um protocolo experimental para deter-
minar se o ciclo deve-se i interagSo pastejador-
planta ou predador-Pastejador'

8. Defina interfer6ncia m0tua e d6 exemplos de pre-

dadores e parasitos verdadeiros' Explique como a

interferdncia m0tua pode amortecer ciclos popu-
lacionais inerentes.

9. Discuta a evid6ncia apresentada neste capltulo su-
gerindo que a fragmentaESo do ambiente tem uma
influ6ncia importante sobre a din6mica de popu-
laE6es na interaESo predador-presa

10. Com a ajuda de um exemplo, explique por que mais
esp6cies de presa podem ser encontradas em co-
munidades sujeitas a uma intensidade de predaESo

intermediSria.

= Quest5o-desafio
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