
DINÂMICA POPULACIONAL IV 

 

 

COMPETIÇÃO INTERESPECÍFICA 

 

PREDAÇÃO 



             

   Interação com outros organismos:  

Competição interespecífica e predação 

 

 
ECOLOGIA -> estuda a distribuição e a 

abundância dos organismos e como tais 

parâmetros se modificam no tempo. 

 

 

Distribuição -> porque indivíduos de uma 

determinada espécie estão presentes em alguns 

lugares e ausentes em outros? 

 

 



FATORES LIMITANTES DA DISTRIBUIÇÃO 

 

             Dispersão 

             Comportamento 

             Interação com outros organismos 

             Temperatura 

             Umidade 

 

             Outros fatores físicos e químicos: 

      luz  

  estrutura e nutrientes do solo  

      química da água 

      pH 

      salinidade 

      correntes de água  

      oxigênio 

      fogo 

 



 

                              Espécie ausente devido à: 

         (sim)                   (não) 

 área           Dispersão 

inacessível    

                        (sim)                                (não) 

    seleção do             Comportamento 

           habitat                   

 

                             Predação      (sim)  Outras   (não) 

                            Parasitismo           espécies 

                            Competição 

                             Alelopatia                          Fatores físicos 

                                                                          e químicos 

   

                                                  Temperatura                    Água 

                                                        Luz                           Oxigênio 

                                                       Solo                          Salinidade 

                                                      Fogo ...                  pH, nutrientes.. 



COMPETIÇÃO 

 

->  A competição é usualmente restrita a espécies 

intimamente relacionadas, que, por exemplo, se 

alimentam das mesmas fontes e vivem  nos 

mesmos  locais.  
 

->  Guildas:   

Grupos de espécies funcionalmente similares que 

exploram o mesmo recurso em uma comunidade, 

ou seja, que se alimentam de itens similares e de 

maneira semelhante. 



http://lansingwbu.blogspot.com.br/2012/08/bird-guilds-how-different-birds-band.html 





Como podemos entender a competição  

entre as espécies ? 

Qualquer interação que afeta adversamente o 

crescimento, a sobrevivência e a fecundidade de 

uma espécie. 



-> O primeiro indício de ocorrência de competição 

é a observação de que as distribuições geográficas 

de duas espécies relacionadas não se sobrepõem.  

 

 

-> O segundo indício é a observação de que a 

ausência de uma determinada espécie A coincide 

com a ocupação de vários habitats por uma 

espécie B.  

 



        Ex:  Gammarus pulex e Gammarus duebeni 

    (2 espécies de crustáceos, não se sobrepunham)  

 

-> Os indícios preliminares de competição pareciam 

    evidentes, uma vez que Gammarus duebeni vivia 

    somente em locais nos quais G. pulex não se 

    encontrava.  

 

-> No entanto, os limites de distribuição das 2 espécies 

    não eram determinados por competição mas  

    provavelmente eram decorrentes de diferentes 

    habilidades de dispersão e de diferentes  

    tolerâncias fisiológicas. 

 

 



            Esquilo da Inglaterra (Sciurus vulgaris)  

 

-> Deslocamento deste pela introdução da espécie 

     americana (Sciurus carolinensis). 

 

 



                      Coelhos na Austrália 

 

 -> Introduzidos em 1859. 

 

-> Tinham alta capacidade proliferativa, alimento 

     abundante, falta de predadores naturais. 

 

-> Devastaram as pastagens, competindo com espécies 

    nativas como o canguru, exterminando a fauna local,  

    inclusive carneiros e bovinos. 

 

 

 









-> Duas maneiras de se estudar a competição: 

                    ??? 

 

1) As espécies podem ser forçadas a competir em  

     experimentos; 

2) Elas podem ser observadas na natureza, em 

    pares, ou em grupos escolhidos precisamente 

    porque parecem mais propensos a competir. 



    Espécies de diatomáceas (vegetais 

      unicelulares) de água doce: 

      - Asterionella formosa 

      - Synedra ulna 

 

-> que necessitam de silicato p/ suas paredes 

    celulares 

 

-> quando cultivadas juntas, houve a exclusão de 

    uma das espécies (Asterionella). 





Salvelinus malma  e   S. leucomaenis 

Competição entre peixes salmonídeos 

morfologicamente similares e aparentados: 

Ocorrem juntas em riachos da Ilha Hokkaido, Japão. 

 

Porém, S. malma encontra-se distribuída em  

altitudes maiores (temp. baixas) e S. leucomaenis 

ocorre em altitudes menores (temp. + altas) 

 

Em altitudes intermediárias, há uma zona de  

sobreposição, mas onde uma espécie está ausente  

a outra expande sua distribuição. 



Taniguchi & 

Nakano (2000) 

a) Frequencia de encontros 

agressivos iniciados por 

indivíduos de cada  

espécie num experimento 

de 72 dias de duração, 

em canais artificiais, 

com 2 repetições de 

50 indivíduos de cada 

espécie isolada (alopatria) 

ou 25 indivíduos em 

conjunto (simpatria); 

 

b) Frequencia de forrageio 

 

c) Taxa de crescimento 



     Exploração de recursos compartilhados 

Duas espécies de mamangavas: Bombus appositus e 

B. flavifrons, nas montanhas rochosas de Colorado. 

B. appositus forrageia ppl/e flores da espora. 

 

 

 

 

 

B. flavifrons forrageia ppl/e flores do acônito. 

 

 

 



Especialização que ocorre 

somente na presença 

da outra espécie. 



Nicho fundamental: conjunto de condições e recursos 
sob os quais a espécie pode existir, crescer e se 
reproduzir  na ausência de fatores bióticos limitantes 
como parasitismo, predação e competição.  

 

Nicho realizado (ou nicho efetivo): parte do nicho 
fundamental efetivamente ocupado pela espécie quando 
sob efeito restritivo de seus predadores, parasitas e 
competidores.  

 Nicho  

fundamental 

 

Nicho 

realizado 

 

Humidade 

Temperatura 



Nicho fundamental vs nicho realizado 

O nicho fundamental de cada abelha inclui ambas  

as flores de ambas as espécies; 

 

 

A presença do competidor restringe a cada abelha 

a amplitude de seu nicho realizado para um tipo  

de flor. 



Princípio da Exclusão Competitiva 

Se duas espécies competidoras coexistem num 

    ambiente estável, elas o fazem como resultado  

    da diferenciação de nichos, i.é., diferenciação  

    de seus nichos realizados; 

 

 

Entretanto, se não existe tal diferenciação ou se 

    ela for obstruída pelo hábitat, então um dos 

    competidores irá eliminar ou excluir o outro. 



   Competição em ambientes instáveis – 

          Heterogeneidade ambiental 

Ambientes: muitas vezes são fragmentação de  

habitats favoráveis ou desfavoráveis;  

 

ou manchas disponíveis temporariamente, 

geralmente aparecendo em tempos e locais 

não previsíveis. 



Coexistência de Postelsia palmaeformis  

(uma alga parda) e do mexilhão (Mytilus  

Californianus) na costa de Washington, EUA 

Ondas do mar fazem surgir fendas nos bancos de  

mexilhões 



         Duas espécies de caracóis (Physa gyrina e 

         Lymnaea elodes, em lagos em Indiana,  

         EUA 



As espécies coexistem na área como um todo, 

apesar da aparente inferioridade de Lymnaea  

elodes (L), e como resultado não da diferenciação 

de nichos, mas de efeitos diferentes sobre as  

espécies, resultante de um ambiente composto por 

manchas efêmeras. 



     

                      Deslocamento de caráter 

  

-> Ex: Espinhela (Gasteristeus aculeatus) em lagos  

    do Canadá. 

 

    

Caráter avaliado: comprimento médio do filtrador de brânquia  



     

   Em lagos com duas populações (uma limnética –  

   associada a águas abertas; e uma bentônica –  

   associada a fundos de lagos). 

 

   A primeira  alimenta-se de plâncton e tem filtradores 

   de brânquias longos, que filtram o plâncton; 

   A segunda tem filtradores menores, consome presas 

   maiores localizadas na vegetação ou no sedimento. 



 Deslocamento de caráter 



 Diferenciação e coexistência de nichos : 

   Abelhas do gênero Bombus, Colorado, EUA. 

Diferenças na utilização de recursos parecem ser 

mantidas ativamente por competição 

 

Exame dos caracteres: comprimento das  

  probóscidas nas abelhas e da corola das plantas 

  visitadas. 

Espécies com probóscitas longas favorecem plantas 

com corolas longas, e vice-versa. 

Visitas a cada 8 dias, no verão, a 17 locais ao 

longo do gradiente altitudinal  (2860 a 3697m) 



Longas  

mandíbulas p/  

cortar a corola 



PREDAÇÃO 



O que é um predador? 

Uma variedade ampla de organismos que 

    obtêm seus recursos pelo consumo de outros 

    organismos vivos  

Qualquer organismo que consome todo ou  

    parte de outro organismo vivo (sua presa ou 

    hospedeiro) 

Predadores são também aqueles que  

    meramente reduzem o crescimento, fecundidade 

    ou sobrevivência de sua presa. 



Tipos de predadores: 

 

Predadores verdadeiros 

 

Pastejadores 

 

Parasitos 



1. Predadores verdadeiros (matam suas presas, 

     consomem diversos itens de presas no curso de 

     suas vidas). Ex: leões, trigres, ursos, aranhas, 

     baleias de barbatana (filtram o plâncton do mar), 

     lagartas (se alimentam de raízes e plântulas,  

     matando-as), plantas carnívoras, etc.. 



Ex: A população do cacto-de-pêra-espinhosa  

(Opuntia) foi controlada pelo seu predador,  

a mariposa-do-cacto.  

 a) Dois meses antes e b) 2 meses depois da 

introdução da mariposa na Austrália 



     Predador obrigatório ou especialista:  

 

 

 Se alimenta de uma ou de duas espécies 

 

 A presa restringe a distribuição do predador    

      (faltou a presa, morre o predador). 

 

    Predador generalista:  

 

 predador se alimenta de várias presas e a presa pode  

     servir de alimento para vários predadores.  

     Ex: truta e tucunaré. 

 



                  

Ex) Introdução do tucunaré (Cichla ocellaris)  

       no lago Gatun, no Panamá 

 

 -> Grandes perturbações na cadeia trófica -> 

     espécie nativa do rio Amazonas e seus tributários 

      na América do Sul  

 

 

 



-> Introduzido em 1967 no lago Gatun, eliminando 

     6 das 8 espécies nativas de peixes comuns do  

     lago, reduzindo  a abundância das outras  espécies 

 

-> Alterou a abundância de aves, zooplâncton, fitoplâncton, 

     mosquitos  

 

-> Coincidiu com uma onda de malária humana 

 



                            Ex) Trutas de lago  

-> Introduzidas no Brasil em 1945 em rios e lagos da  

    Serra da Bocaina, divisa de São Paulo, Rio de  

   Janeiro e Minas Gerais. Águas bem frias (10 a 16ºC),  

    ideal para a truta.  Interesse comercial para pescar   

     na região.  

 

-> A truta acabou com muitas espécies nativas, já que 

    é um peixe carnívoro e provavelmente com muitas  

    outras espécies da cadeia trófica. 

 

 

 



          Ex) Mosca-de-frutas (Drosophila pachea) 

 

 Se reproduz em um cacto, no sudeste dos EUA e  

     México, tóxico para outras moscas. 

 

-> A área de ocorrência da Drosophila (predador) é  

    coincidente com a área do cacto (presa). 

 

-> O cacto determina a área do predador. Este cacto só é  

     comido por esta mosca, sendo venenoso para as  

     demais. 

 



           Ex) Besouro  (Chrysolina quadrigemina) vs  

                   Hypericum perforatum 

 

-> Besouro introduzido nos EUA para controlar 

    esta planta daninha. O besouro (adultos e larvas) só 

    se alimenta dessa planta. Em outras espécies ele 

    morre.  

 



-> O besouro só aceita 

folhas com a textura da 

superfície da folha desta 

planta, ou  seja, lisa. Se 

for dentada, ele cai da 

planta. Ele observa isto 

com a antena. 

 

-> A área de distribuição 

deste besouro  é restrita 

e depende da presença 

de sua presa (planta) 

 



2. Pastejadores (atacam diversos itens de 

     presas no curso de suas vidas; geralmente  

     não matam suas presas). Ex: bovinos, 

     ovinos, gafanhotos, lagartas mastigadoras, 

     sanguessugas hematófagas. 



Gafanhotos 



3. Parasitos (consomem somente parte de cada 

    item da presa (hospedeiro); geralmente também 

    não matam suas presas. Ex: parasitos de  

    animais, patógenos de plantas, afídeos em  

    plantas. 



Parasitóide 

Termo dado às espécies de vespas e moscas 

cujas larvas consomem os tecidos de hospedeiros 

vivos – ovos, larvas e pupas de outros insetos.  

 

Leva à morte do hospedeiro, mas não antes que a 

larva do parasitóide tenha empupado. 

 

Se assemelha tanto aos parasitas como aos  

Predadores Obrigatórios. 





Exemplo de Parasitóides: 

 

Dinâmica de populações em 

laboratório, de uma praga 

importante, a mariposa (Ploidia 

 interpunctella), com e sem o  

micro-himenóptero parasitóide, a vespa 

(Venturia canescens) 



Hospedeiro e 

parasitóide 

Hospedeiro 

sozinho 



Pastejadores e parasitos não causam dano 

pela morte, mas tornam suas presas mais 

vulneráveis a outras formas de mortalidade 

Pastejo de 

um 

besouro  

(G. vifidula) 

sobre 

indivíduos  

de labaça 

(Rumex 

Crispus) 



           Predadores e suas adaptações: 

A forma e função intimamente relacionadas 

    à dieta 



Presas e suas adaptações: 

Defesas químicas 

Besouro bombardeando um líquido 

tóxico. 



Presas e suas adaptações: 



Ação dos predadores 

na modificação da 

história de vida dos 

girinos 



Guppies (Poecilia reticulata) 

Ação dos predadores na modificação da história de vida dos 

guppies 



Crenicichla alta 

Rivulus hartii  (predador menor – peixe nuvem) 



Alta  

predação 

Baixa  

predação 



Peso do embrião 

Número de  

descendentes  

Alta predação     Baixa predação 



Dinâmica de populações na predação 

Que papel os predadores desempenham na 

    condução da dinâmica de suas presas?  

 

 

Que papel as presas desempenham diante 

    da dinâmica de seus predadores? 

Tendência à ocorrência de ciclos 





Dinâmica de populações na predação 



Controle do 

ácaro-do- 

ciclâmen 

em  

morangos 

pela intro- 

dução de 

outro ácaro 

(Typhlodro- 

Mus)  

P – paration 

inseticida 



                Flutuações Populacionais 

 

Fatores dependentes de densidade tendem a 

levar as populações à capacidade de suporte  K 

 

 Consequentemente, as populações não crescem 

 indefinidamente (no tempo) 

 

 No entanto, a dependência de densidade nem 

sempre leva a um equilíbrio estático 

 

 Pelo contrário, ocorre uma certa variabilidade em 

torno da regra do ‘k’ 







Flutuações populacionais irregulares e cíclicas 

Flutuação irregular  variações devido a fatores  

independentes de densidade  fatores que possuem 

grande e imediato impacto no tamanho da população. 

Ex: fogo, catástrofe, inundações 

Flutuação cíclica  quando as populações mostram 

períodos cíclicos de maior e menor abundância de 

indivíduos, em períodos regulares. 

















Modelo de Lotka-Volterra 

Primeiras descrições matemáticas das 

interações predador-presa, nos anos 1920. 

 

 

O modelo previu oscilações na abundância de 

populações de predadores e presas, com o  

número de predadores logo atrás do número de 

suas presas. 



          Supondo N presas e P predadores:  

Na  ausência de consumidores, as populações 

de presas aumentam exponencialmente, 

portanto: 

  dN = rN 

   dt 

 

Mas quando os indivíduos de presas são também 

removidos da população pelos predadores, temos: 

 

  dN = rN - aPN 

   dt 

 Sendo: r (taxa de crescimento exponencial) 

             a (eficiência de busca e ataque do predador) 



A taxa de variação na 

população de presas 

à taxa de crescimento 

intrínsico da população 

de presas 

A remoção de 

espécimes de presas 

por predadores 

= 

- 

  

         dN  

  dt 

 

    rN                                      aPN 

 dN = rN – aPN    (1) 

   dt 

 



Predadores 

Na ausência de alimentos (presas) assume-se 

que eles declinam exponencialmente ao longo do 

período de inanição. 

 

                        dP   =  -qP 

                         dt 

q = taxa de mortalidade 



A taxa de crescimento da população de 

predadores também depende da: 

 

 

1) taxa de natalidade (faPN), que depende:  

     da taxa na qual o alimento é consumido (aPN); 

     e da eficiência do predador (f), quanto a 

     transformar este alimento em prole do 

     predador 

 

  
  

         dP = faPN – qP   (2) 

  dt 

 

Portanto:  



A taxa de variação na 

população de predadores 

à taxa de natalidade, 

que depende do nº 

de presas capturadas 

Taxa de mortalidade 

dos predadores 

     = 

- 

  

         dP  

  dt 

 

    faPN                                   qP 
  

         dP = faPN - qP 

  dt 

 



 dN = rN – aPN    (1) 

   dt 

   

         dP = faNP – qP   (2) 

  dt 

 

As equações 1 e 2 consistem no modelo de 

Lotka-Volterra 



Quando ambas as populações de presas 

e predadores atingem um equilíbrio: 

 

dN  = 0     e    dP  =  0 

 dt                   dt 

 

Temos:  P =  r     e    N = q  

                     a                 fa 

Sendo: P  e  N  tamanhos de equilíbrio das 

                          populações de predadores e  

                          presa, respectivamente. 



(N) 

dN/dt=0 r/a 

q/fa 





Exemplo clássico 
 

Lince-lebre  
(Hudson Bay – Canadá) 



a) Casos de sarampo na Inglaterra e País de 

     Gales, antes da introdução da vacina 

 

b) Casos de coqueluche na Inglaterra e País  

     de Gases. Em 56 foi introduzida vacina. 



           Bibliografia recomendada: 

 

 

 

Townsend, Begon & Harper (2006) Fundamentos 

em Ecologia. Cap. 6 (Competição interespecífica) 

e cap. 8 (Predação, pastejo e doenças).  

 

 

Ricklefs (2003) A Economia da Natureza.  

Cap. 17 (Predação e herbivoria), Cap. 18 

(A dinâmica da predação) e cap. 19 (Competição). 


