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Tabelas de Vida 

Processos demográficos, como taxas de  
nascimento, mortalidade, fecundidade,  
bem como a época em que eles ocorrem 
durante o ciclo de vida das populações,  
são importantes e afetam o tamanho e a  
composição das populações. 
 
Tabelas de Vida  -> visam estudar esses 
processos demográficos das populações,  
monitorando a natalidade, mortalidade,  
e os padrões de fecundidade. 



Processos populacionais básicos: 

 

 

                                       NATALIDADE (+) 

 

 

 

(+) IMIGRAÇÃO               DENSIDADE               EMIGRAÇÃO (-) 

 

 

 

                                       MORTALIDADE (-) 

                                          



=> Componentes básicos do ciclo de vida: 
     -> nascimento (germinação); 
     -> período pré-reprodutivo; 
     -> período reprodutivo; 
     -> período pós-reprodutivo; 
     -> morte (resultado da senescência) 
 



A tabela de vida, descreve como a 
sobrevivência e a fertilidade variam com a 
idade, e desta forma, estimam dados 
estatísticos úteis para a população em estudo. 
 
Ex:  
-> curva de sobrevivência em função da idade;  
-> fertilidade ou fecundidade/idade;  
-> expectativa de vida/idade; 
-> sucesso reprodutivo médio/idade; 
-> curva de crescimento em função da idade; 
-> etc... 



Tipos de Tabela de Vida 

Tabela de vida dinâmica ou de coorte 
 
     Por classes de idade 
     Por estágios de desenvolvimento 
 
 
Tabelas de vida estática  
     
     Quando não se pode acompanhar uma coorte 



  Tabelas de vida de Coortes 

=> O método mais seguro para determinar as idades 

    específicas de mortalidade e de fecundidade para uma 

    população que se reproduz continuamente, na qual as 

    gerações se sobrepõem, é seguir o destino de um grupo 

    de indivíduos, todos nascidos durante o mesmo intervalo 

    de tempo. 

 

=>  Tal grupo é denominado um coorte (conjunto de 

     indivíduos da mesma idade) 





Chorthippus brunneus 



Ciclo de vida do gafanhoto 



(0,079) 

(0,72) 

(0,76) 

(0,76) 

(0,89) 

Fluxograma 
populacional 



Tabela de vida de coorte para o gafanhoto  
           (Chorthippus brunneus) 

Ro = taxa reprodutiva líquida 



 x Estágio de vida ou classe de idade 
 ax Número de indivíduos observada em cada estágio ou classe 

 lx Sobrevivência; Proporção do número original de indivíduos 
sobrevivendo ao próximo estágio ou classe de idade 

 dx Mortalidade; proporção do número original de indivíduos mortos 
durante cada estágio ou classe de idade 

 qx Taxa de mortalidade para cada estágio ou classe de idade 

 kx Intensidade de mortalidade; "killing power;"   
 Fx Fecundidade total, ou capacidade reprodutiva da população 

como um todo, para cada estágio ou classe de idade 
 mx Fecundidade individual, ou capacidade reprodutiva média por 

indivíduo, para cada estágio ou classe de idade 
 lxmx Número de ‘filhos’ ou ‘prole’ produzidos por indivíduo durante 

cada estágio ou classe de idade; produto da sobrevivência e da 
reprodução 

 R0 Taxa reprodutiva líquida 

Variáveis de uma Tabela de Vida 
   



   Tabela de vida de coorte para a planta anual 
                    (Phlox drummondii ) 



Padrões de sobrevivência de uma coorte de Phlox drummondii  

        (a) Eixo y = lx (b) Eixo y = log10lx 

Obs: o risco de mortalidade é o mesmo nos primeiros 200 dias   



                    Tabela de Vida   
 

 Caracteriza a saúde de uma população 
 
 Quantifica o quanto ela cresce e 

     decresce no tempo 
 

 Identifica as etapas no ciclo de vida dos 
    indivíduos, quanto à sobrevivência ou  
    natalidade, que são os períodos críticos  
    para esse aumento ou declínio. 
 
 



Ex: Tabela de vida de Poa annua 







=> 1ª coluna => idade no começo de cada intervalo 
de tempo. Apenas a segunda (ax) e a última coluna 
(Bx) contêm dados de campo. Todas as demais 
derivam da coluna ax.  



 
=> Coluna ax sumariza os dados coletados no campo através 
    do mapeamento das posições de 843 plantas germinadas 
    de sementes disseminadas em uma determinada área (m2). 
 
=> A partir dessa coluna, os valores “lx” são calculados,  
    convertendo os números observados no começo de cada 
    intervalo de tempo para o número equivalente que 
    ocorreria se a densidade inicial do grupo tivesse sido 1.000.  



=> Ex: l1 = (722 x 1.000)/843 = 857 
    
          l2 = (527 x 1.000)/843 = 625 
  
          l3 = (316 x 1.000)/843 = 375, etc..  
 

=> O valor desse procedimento reside na possibilidade de 

comparação dos valores “lx” entre diferentes populações ou mesmo 

entre diferentes espécies. 

 

 
 
 



=> Para considerar explicitamente a mortalidade, os números  

    padronizados de mortos em cada intervalo de tempo (dx) 

    devem ser computados, sendo simplesmente a diferença 

    entre lx e lx + 1.  

=> Ex: d0 = 1.000 - 857 = 143,  

          d1 = 857 - 625 = 232,   

          d2 = 625 - 375 = 250, etc..  

 



=> A taxa de mortalidade para cada idade específica, qx, é calculada.  
                           qx = dx/lx 

           => Ex:   q0 = 143/1.000 = 0,143,  

                       q1 = 232/857 = 0,271,  

                       q2 = 250/625 = 0,400, etc.. 

 
=> Valores que representam a proporção de indivíduos com a mesma idade 
    (três meses, seis meses, nove meses, etc.) que morrem no subsequente 
    intervalo de tempo de três meses. 

 
 



=> A vantagem dos valores dx é que eles podem ser  

    somados em um intervalo de tempo.  

 

=> O número de mortos nos primeiros nove meses é, por  

     exemplo, d0 + d1 + d2 (= 625).  

 



=> Os valores qx, por outro lado, representam boas medidas 

    da intensidade de mortalidade. 

=> Através da coluna qx,  percebe-se que a  % da mortalidade   

    cresce consistentemente com o aumento na idade, o que não é  

    evidente observando apenas a coluna dx.  

 



=> As vantagens mencionadas são combinadas, entretanto, na 
    penúltima coluna, kx = poder letal, na qual k valores são  
    listados.  
 
=> kx é definido como log10ax - log10ax + 1, ou, como  
    log10(ax/ax + 1).  
 



=> Assim como q, os valores k refletem a intensidade ou a porcentagem 
    de mortalidade, os quais, no exemplo, crescem consistentemente  
    com a idade, apresentando, ainda, a possibilidade de somatório, o 
    qual é perfeitamente exequível e significativo.  
 
=> Assim, o valor k, para os primeiros nove meses, é 0,067 + 0,137 +  
    0,222 = 0,426, que corresponde também ao valor  log10a0 - log10a3 

     (2,926 - 2,500).  



=> Notemos, ainda, que os valores kx podem ser computados 

    a partir dos valores lx (kx = log10lx - log10lx + 1) e, também,  

    que, assim como lx, kx é padronizado e, portanto,  

    apropriado para comparações entre diferentes estudos.  
 



 

=> A última coluna (Bx), também simbolizada por Fx, representa a 

fecundidade total da população para cada idade específica.  
 





Red deer 

Cervus 
 elaphus 





                     Curvas de sobrevivência 
 
 
=> Curvas de sobrevivência são gráficos que 

    consideram a sobrevivência (lx) geralmente  

    com relação à idade.  

 

 

=> Eles mostram em que idade as taxas de  

    mortalidade são altas ou baixas. 
 
  
 
 









Tipo I – A mortalidade é concentrada no final da vida. Ex:  
populações humanas no mundo desenvolvido; animais criados 
em zoológicos. 
 



Tipo II - A probabilidade de morte permanece constante 
com a idade, conduzindo a sobrevivência a um linear declínio. 
Ex: banco de sementes enterradas de muitas populações de 
plantas. 
 



Tipo III - Alta mortalidade no início, mas os indivíduos que 
permanecem apresentam elevada sobrevivência subseqüente. 
Ex: peixes marinhos que produzem milhões de ovos dos quais 
poucos indivíduos sobrevivem para se transformar em 
adultos. Ex2: tartarugas marinhas; Ex3: muitas árvores. 
 





Curvas de 
sobrevivência (lx) 
para uma planta 
anual de dunas, 
Erophila verna, 
em 3 densidades: 
 
Alta (55 pls./0,01m2) 
 
Média (15-30 pls/ 
                  0,01m2) 
 
Baixa (1-2 plântulas/ 
                     0,01m2) 



Ex: Tabela de vida para fêmeas do afídeo Aphis fabae 
                                   (pulgões)  



(dias)                    fecundidade 

    x          lx            dx          qx              log10lx                      (Bx)
 

 

 0,5     1.000        0           0            3,0                    0 

 1,5         1.000       10         0,01         3,0                    0 

 2,5          990      160         0,16        2,99                13,4 

 3,5          830      320        0,38        2,92                11,9 

 4,5          510       150        0,29        2,71                 4,6 

 5,5          360      360        1,00        2,56                 4,6 

 6,5            0           0         0,00          -                      0     
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                            Tipos de Tabela Vital 
 

 Tabela de vida da coorte, também conhecido como  
   tabela de vida dinâmica, a qual segue o destino de um 
    grupo de indivíduos nascidos ao mesmo tempo desde o  
    nascimento até a morte do último indivíduo.   
 
 

 Tabela de vida estática ou uma tabela de vida de  
   tempo específico, quando não é possível acompanhar  
    uma coorte, mas podemos registrar todas as idades dos 
    indivíduos de uma população em um período determinado. 
     

  Neste caso, é necessário conhecer as idades dos  
     indivíduos estimadas, indiretamente, por  (exs.) anéis de  
     crescimento em árvores, desgaste dos dentes, tamanho  
     dos chifres, ou outro índice confiável.  
 
 





Ex:  Tabela de vida para o carneiro-montês-Dall (Ovis dalli ), 
       do Parque Nacional do Monte McKinley, Alasca. 
 
=> Pelo tamanho do chifre, que cresce continuamente durante 
    a vida do carneiro, é possível se obter uma estimativa da 
    idade na hora da morte 
 
 



Olaus Murie usou a distribuição de idades na morte para 
construir uma tabela de vida estática, durante os anos 30. 
 
De 608 restos de esqueletos recuperados, 121 deviam ter 
< de 1 ano na hora da morte, 7 tinham entre 1 e 2 anos,  
8 tinham entre 2 e 3 anos, e assim por diante... 
 
 
 





Um modelo de tabela de vida para 
os golfinhos nariz de garrafa 

(Tursiops truncatus) do sistema 
Indian River Lagoon, Flórida, EUA 

 

(A model life table for bottlenose dolphins -Tursiops truncatus- from 
Indian River Lagoon system, Florida, U.S.A) 

 

Megan K. Stolen e Jay Barlow 

 
 

MARINE MAMMAL SCIENCE, 19(4):630-649 (October 2003) 
 2003 by the Society for Marine Mammalogy 



Objetivo 

Apresentar uma tabela de vida 
para os golfinhos nariz de garrafa 
(Tursiops truncatus) do sistema 
Indian River Lagoon, Flórida, com 
base em dados obtidos de animais 

encalhados. 



•Levantamento de dados para padrão de 
encalhe: sexo, comprimento total, local e data 
de encalhe; 
 

• Utilização dos dentes para estimativa etária 
em 220 casos (de 491 encalhes) de 1978 a 
1997 

Métodologia 



Tursiops truncatus 



IRL 

Área de Estudo 

Indian River Lagoon 
(IRL): 

 

• Série de lagoas e 
enseadas que constituem 
a Hidrovia Intercostal 
Atlântica dos EUA no 
estado da Flórida 

• É o mais diverso 
estuário da América do 
Norte 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/IndianRiverLagoon.jpg


Tabela 1.  Tabela de vida 
para ambos os sexos de 
golfinhos nariz de garrafa 
do sistema Indian River 
Lagoon baseada nos 
animais encalhados de 
1978 a 1997(n = 220). Os 
parâmetros da tabela de 
vida foram calculados 
utilizando o método 
tradicional de Krebs 
(1989), onde nx = número 
de vivos até a idade x, dx 
= número morrendo no 
intervalo etário x a x+1, lx 
= a proporção 
sobrevivendo até o início 
da idade x e qx = a taxa de 
mortalidade. 



Tabela 2. Tabela de vida 
para golfinhos nariz de 
garrafa machos do sistema 
Indian River Lagoon 
baseada nos animais 
encalhados de 1978 a 1997 
(n = 125), onde lx = 
proporção sobrevivendo 
para a idade x, qx = taxa 
de mortalidade calculada 
usando métodos de tabela 
de vida tradicionais e o 
segundo qx é calculado 
baseado em duas taxas 
assumidas de crescimento 
populacional (r) usando a 
máxima probabilidade 
adaptada ao modelo de 
Siler. 



Tabela 3. Tabela de vida 
para fêmea de golfinho nariz 
de garrafa do sistema Indian 
River Lagoon baseada em 
animais encalhados de 1978 a 
1997 (n = 78), onde lx = 
proporção sobrevivendo para 
a idade x, qx = taxa de 
mortalidade calculada usando 
métodos tradicionais de 
tabela de vida e o segundo qx 
é calculado baseado em duas 
taxas assumidas de 
crescimento populacional (r) 
usando um método de 
máxima probabilidade 
adaptada ao modelo de Siler.  
A taxa de fecundidade 
específica à idade (mx) vem 
de um modelo de intervalo de 
nascimento e foi selecionada 
para dar a taxa de 
crescimento populacional 
indireta. 



          Resultados 

• Total de 491 golfinhos encalhados de 1978 a 1997; 

 

•  Dos 220 golfinhos, 125 eram machos, 78 eram fêmeas e 17 não 

tiveram o sexo reconhecido (estimativa etária através dos dentes) 

 

• Macho e fêmea mais velhos - 35 anos de idade; 

 

• Poucas fêmeas morreram entre 6 e 11 anos; 

 

• Machos e fêmeas com taxas altas de mortalidade em jovens 

(menos de 5 anos) -  as taxas decresciam e permaneciam baixas até 

os 15 anos; 

 

• Dados da tabela de vida – mostra que a taxa de mortalidade da 

população é aproximadamente de 9,8% ao ano. 



Curva de crescimento tipo I 



Fêmeas 
 
 
 
 
 
 
 
Machos 
 



                            Tipos de Tabela de Vida 
 

 Tabela de vida da coorte, também conhecido como  
   tabela de vida dinâmica, a qual segue o destino de um 
    grupo de indivíduos nascidos ao mesmo tempo desde o  
    nascimento até a morte do último indivíduo.   
 

 Tabela de vida estática ou uma tabela de vida de  
   tempo específico, quando não é possível acompanhar  
    uma coorte, mas podemos registrar todas as idades dos 
    indivíduos de uma população em um período determinado. 
     

  Neste caso, é necessário conhecer as idades dos  
     indivíduos estimadas, indiretamente, por  (exs.) anéis de  
     crescimento em árvores, desgaste dos dentes, tamanho  
     dos chifres, ou outro índice confiável.  
     Ex:  carneiro-montês;  golfinhos. 
 
 



Voltando às tabelas de vida dinâmicas, podemos 
construir tabelas de vida de duas maneiras: 
 
 
a) Tabelas para idades específicas 
        => Exemplos do afídeo, da Poa annua 
 
 
b) Tabelas para estádios específicos ou 
      tabela de vida ecológica 
      => Ex: gafanhoto (Chorthippus brunneus) 
 
 
        => Ex: psilídeo da goiabeira (Triozoida limbata) 
 

=> Ex: Mariposa (Lymantria dispar L.) 



Ex: Tabela de vida para fêmeas do afídeo Aphis fabae  



(dias)                    fecundidade 

    x          lx            dx          qx              log10lx                      (Bx)
 

 

 0,5     1.000        0           0            3,0                    0 

 1,5         1.000       10         0,01         3,0                    0 

 2,5          990      160         0,16        2,99                13,4 

 3,5          830      320        0,38        2,92                11,9 

 4,5          510       150        0,29        2,71                 4,6 

 5,5          360      360        1,00        2,56                 4,6 

 6,5            0           0         0,00          -                      0     



Voltando às tabelas de vida dinâmicas, podemos 
construir tabelas de vida de duas maneiras: 
 
 
a) Tabelas para idades específicas 
        => Exemplos do afídeo, da Poa annua 
 
 
b) Tabelas para estádios específicos ou 
      tabela de vida ecológica 
      => Ex: gafanhoto (Chorthippus brunneus) 
 
 
        => Ex: psilídeo da goiabeira (Triozoida limbata) 
 

=> Ex: Mariposa (Lymantria dispar L.) 



Tabela de vida de coorte para o gafanhoto  
           (Chorthippus brunneus) 



 Ex: Mariposa (Lymantria dispar L.) em New England 



 Estágio        Fator de        Nº inicial     Nº de      Mortalidade  Sobrevi-      Valor k 
                   Mortalidade   de insetos    mortes          (dx)          vência (lx)   (log10lx) 
 
  Ovos         Predação, etc.     450,0        67,5           0,150          0,850        0,1625 
  Ovos          Parasitas            382,5        67,5           0,176          0,824        0,1942 

 Larvas  
  I-III        Dispersão, etc.    315,0       157,5           0,500         0,500        0,6932 
 Larvas 
 IV-VI         Predação, etc.     157,5       118,1           0,750         0,250         1,3857 
 Larvas 
 IV-VI         Doenças                39,4          7,9          0,201          0,799        0,2238 
Larvas 
 IV-VI         Parasitas               31,5          7,9          0,251          0,749        0,2887  
Pré-pupa     Dessecação, etc.    23,6          0,7          0,030         0,970        0,0301 
  Pupa           Predação               22,9         4,6           0,201         0,799        0,2242 

  Pupa            Outras                 18,3          2,3          0,126         0,874        0,1343 
 Adultos     Proporção de           16,0          5,6          0,350        0,650        0,4308 
                       sexos 

 Fêmeas Adultas                       10,4 
                                                                      
                
                                         

 Ex: Mariposa (Lymantria dispar L.) em New England 



Características da tabela de vida por estágio de vida: 
 
 

 Não há  referência ao tempo (calendário). 
 

 O desenvolvimento de uma mariposa depende da  

    temperatura, mas a tabela de vida é relativamente  

    independente do clima 

 

 Os processos de mortalidade podem ser registrados 

    individualmente e, portanto, este tipo de tabela vital 

    tem mais informações biológicas que as tabelas vitais 

    dependentes de idade 



 
Mem Inst Oswaldo Cruz, RJ, v.94(5): 709-714, 
1999. 
 
Effects of Environmental Temperature on Life 
Tables of Rhodnius neivai Lent, 1953 (Hemiptera: 
Reduviidae) under Experimental Conditions 
 
Autor: Daniel R Cabello 
 
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, 
Universidad de Los Andes, Mérida, 5101 
Venezuela 





Tipo II 

Tipo II 

Tipo I 











rm = taxa intrínsica de crescimento 
 
R o = taxa reprodutiva líquida  
 
T = tempo médio de geração 
 

SUSCETÍVEL 



RESISTENTE 

SUSCETÍVEL 
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