
capítulo 9

Processos em Populações:
O Grande Cenário

.\Toscapítulos anteriores, tratamos de espécies individualmente ou pares de espécies isola
das, como os ecólogos muitas vezes o fazem. Basicamente, contudo, devemos reconhecer
que cada população existe dentro de uma teia de interações com uma infinidade de outras
populações, passando por vários níveis tróficos. Cada população deve ser vista no contexto
da comunidade como um todo, e nós precisamos entender que as populações ocorrem em
ambientes desiguais e inconstantes, em que são comuns o distúrbio e a extinção local.

Conteúdos do capítulo

9.1 Introdução
9.2 Determinantes múltiplos da dinâmica de populações

.3 Dispersão, manchas e dinâmica de metapopulações
9.4 Padrões temporais na composição da comunidade
9.5 Teias alimentares

onceítos-chave

--este capítulo, você:
observará a variedade de interações de fatores abióticos e bióticos, que são res
ponsáveis pela dinâmica de populações
distinguirá entre a determinação e a regulação da abundância populacional
compreenderá como a'fragmentação e a dispersão entre as manchas influenciam as
dinâmicas de populações e comunidades
reconhecerá a influência de distúrbios sobre os padrões de comunidades e enten
derá a natureza da sucessão na comunidade
observará a importância de efeitos diretos e indiretos e distinguirá entre controle
de baixo para cima e controle de cima para baixo em teias alimentares
compreenderá a relação entre a estrutura e a estabilidade de teias alimentares
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FIGURA 9.1
Matriz da comunidade, ilus
trando como cada espécie
pode se relacionar com várias
outras, mediante interações
competitivas (entre espécies
vegetais 1, 2 e 3; ou entre
pastejadores 4 e 5; ou entre
predadores 6 e 7) e interações
predador-presa (tais como
entre 6 e 4 ou 5 e 2).
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9.1 INTRODUÇÃO

As populações de uma única espécie têm sido o foco de mu::
questões colocadas em capítulos anteriores. Na tentativa de respon ~
à mais fundamental de todas as questões ecológicas - o que deternr_
a abundância e distribuição de uma espécie -, decidimos enfocar se._
radamente o papel das condições e recursos, da migração, da compe:..
ção (intra e interespecífica), do mutualismo, bem como da predaçãc
do parasitismo. Na realidade, a dinâmica de cada população reflete
combinação desses efeitos, embora sua importância relativa varie
casos a caso. Mas, agora, precisamos encarar a população no conte:c
da comunidade, uma vez que cada uma existe dentro de uma teia
interações predador-presa e de interações competitivas (Figura 9.1). 
responde diferentemente às condições abióticas predominantes.

Na Seção 9.2, veremos como os fatores abióticos e bióticos :::
combinam na determinação da dinâmica de populações. Depois, =-_
Seção 9.3, revisitaremos um dos principais temas deste livro - a c
portância, na dinâmica ecológica, da fragmentação e a dispersão e::

tre as manchas - e discutiremos especialmente a importância do co=-:
ceito de metapopulação. Os distúrbios,' tais como as queimadas -
florestas e maremotos, também desempenham um papel impoltar..:
na dinâmica de muitas populações e na composição da maioria dl

. comunidades. Após cada distúrbio, há um padrão de restabelecimenr
de espécies, o qual é realizado sobre uma base de condições, recur
sos e interações populacionais em alteração. Na Seção 9.4, tratarem05
dos padrões temporais na composição da comunidade e a sua suces
são. Por fim, na Seção 9.5, nos dedicaremos ao exame de teias ali
mentares, como aquela ilustrada na Figura 9.1, com, pelo menos, três
níveis tróficos (planta-herbívoro-predador), enfatizando a importân
cia de efeitos diretos e indiretos que uma espécie pode ter sobro
outras do mesmo nível trófico ou de níveis abaixo ou acima do dela.

9.2 DETERMINANTES MÚLTIPLOS
DA DINÂMICA DE POPULAÇÕES

flutuações na
abundância são

causadas por uma
ampla variedade

de fatores bióticos
e abióticos

Por que algumas espécies são raras e outras são comuns? Por que
algumas espécies ocorrem com densidades populacionais baixas em
alguns locais e com densidades altas em outros? Que fatores causam
flutuações na abundância de uma espécie? Essas são questões cruciai
quando desejamos conservar espécies rarasou controlar pragas ou manejar
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recursos naturais vivos ou simplesmente quando queremos compreender
os padrões e a dinâmica do mundo natural. Para oferecer respostas
completas, mesmo para uma espécie em um único local, precisamos
conhecer as condições físicas e químicas, o nível de recursos disponíveis,
o ciclo de vida do organismo, bem como a influência de competidores,
predadores, parasitos e assim por diante - e como todos esses fatores
influenciam a abundância, por meio de efeitos sobre natalidade, morta
lidade, dispersão e migração. Reunin10s, então, esses fatores e tentamos
descobrir o que eles realmente significam em exemplos palticulares.

Geralmente, a matéria bruta para o estudo de abundância é alguma
estimativa sobre o número de indivíduos de uma população. Contudo, o
registro de números isoladamente pode ocultar informações vitais. Con
sideremos três populações humanas, contendo números idênticos de
indivíduos. Uma está em uma área residencial de pessoas idosas, a se
gunda é uma população de crianças e a terceira é uma população mista
quanto à idade e ao sexo. Não havendo informações além dos meros
números, não ficaria claro se a primeira população estaria fadada à extinção
(a menos que fosse mantida por imigração), a segunda cresceria rapida
mente, mas somente após um período de espera, e a terceira continualia
a crescer de modo regular. Os estudos mais consistentes, por conseguin
te, estimam não apenas os números de indivíduos (e suas partes, no caso
de organismos modulares), mas as diferentes idades, sexos e tamanhos.

Os dados acumulados de estimativas de abundância podem ser
usados para estabelecer correlações com fatores externos, tais como as
condições meteorológicas. As correlações podem ser utilizadas para su
gerir relações causais, mas elas não podem prová-Ias. Por exemplo,
populações pequenas de uma praga podem seguir regularmente inver
nos frios. Tal correlação pode sugerir que invernos frios matam o está
gio hibernante da praga, mas pode também significar que invernos frios
favorecem seus inimigos e esgotam palte de suas reservas de alimento.
Os dados de correlação podem igualmente indicar uma relação entre o
tamanho de uma população e sua taxa de crescimento - por exemplo,
que ela cresceu mais rápido quando os números estavam baixos e dimi- .
nuiu quando os números estavam altos. Qual era, todavia, o mecanismo
causal por trás dessa correlação? Pode ser que, quando se trata de uma
população grande, muitos indivíduos definham até a morte ou não
conseguem se reproduzir ou se tornam agressivos e expulsam os membros
fracos. Podemos descobrir por que uma população muda de tamanho
somente pela observação do que está acontecendo com os indivíduos.

9.2.1 Flutuação ou Estabilidade?

Algumas populações parecem mudar muito pouco em tamanho.
Um estudo populacional que cobriu um período de tempo longo 
embora ele não seja necessariamente o mais científico! - examinou os
andorinhões (Micropus apus) na aldeia de Selborne, no sul da Ingla
terra. Em um dos primeiros trabalhos sobre ecologia, Gilbert White,
que viveu na aldeia, escreveu em 1778:

Eu confirmo agora a opinião de que todos os anos invariavelmente nós
temos o mesmo número de pares. O número que eu encontro constante-

o que os números
totais podem e não
podem nos dizer

o que as correlações
podem e não podem
nos dizer

muitas populações são
muito estáveis ...
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mente são oito pares, cerca da metade dele reside na igreja e o restante
em telhados de cabanas situadas mais abaixo.

... mas estabilidade
não significa

necessariamente
"nenhuma mudança"

FIGURA 9.2

Mudanças no tamanho da po
pulação do ranúnculo reptante
(Ranunculus repens) no local C
(veja texto). Os círculos vazios
significam os ganhos cumulati
vos por germinação de semen
tes e crescimento donal; os cír
culos cheios significam as per
das cumulativas; os quadrados
vazios significam o tamanho
populacional líquido (segundo
Sarukhán e Harper, 1973).

Mais de 200 anos depois, Lawton e May (1984) visitaram a aldeia
e, não surpreendentemente, encontraram mudanças importantes. Pro
vavelmente, os andorinhões não nidificavam na igreja há 50 anos e as
cabanas desapareceram ou' seus telhados foram cobertos com arame.
Apesar disso, foram encontrados na aldeia 12 pares de andorinhões
se reproduzindo regularmente. Em vista das muitas mudanças ocorri
das neste grande intervalo de tempo, este número é notavelmente
próximo ao encontrado por White.

A estabilidade de uma população, contudo, pode esconder uma
dinâmica subjacente complexa. Em um estudo com o ranúnculo
reptante (Ranunculus repens), mapas detalhados da distribuição de
plantas e plântulas em três locais separados de uma antiga pastagem
permanente no norte de Gales permitiram acompanhar o destino de
cada indivíduo (uma abordagem raramente possível para animais mó
veis). Globalmente, ao final de 2 anos de estudo, o número de ranún
culos na pastagem (estimado para os três locais) teve uma ligeira
queda - de 650 para 518. Todavia, no local A a população foi reduzi
da à metade em 2 anos, no local B ela mudou pouco e no local C ela
aumentou cerca de 50% (Figura 9.2). Além disso, 1.054 novos indiví
duos foram acrescentados à população e 1.189 indivíduos foram per
didos por ela. Isso ilustra de modo claro que manchas diferentes, na
mesma "população", podem mostrar dinâmicas completamente dife
rentes e que, mesmo quando há uma mudança global relativamente
pequena em uma população, podem ocorrer fluxos de natalidades e
mortalidades muito rápidos.
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a opinião segundo a
qual a abundância é
mais influenciada pelos
efeitos do adensamento

9.2.2 Teorias de Abundância de Espécies

A alteração de 8 para 12 pares de andorinhões em 200 anos ou
de 650 para 518 ranúnculos em 2 anos é indicação de consistência ou
de mudança? O que tem mais interesse: a semelhança ou a diferença
entre 8 e 12? Alguns pesquisadores têm enfatizado a aparente cons
tância de populações; outros têm enfatizado as flutuações.

Aqueles que têm enfatizado a constância demonstram que
precisamos olhar para forças estabilizadoras dentro das populações,
para explicar por que estas não exibem um aumento irrestrito ou um
declínio até a extinção (geralmente forças dependentes da densidade,
como, p. ex., competição por recursos limitados entre indivíduos
adensados). Aqueles que têm enfatizado flutuações, freqüentemente
se concentram nos fatores externos (p. ex., condições meteorológicas
ou distúrbios) para explicar as mudanças. As divergências entre os
dois campos dominaram as discussões ecológicas no terço médio do
século XX. Ao considerar alguns desses argumentos, será mais fácil
avaliar os detalhes do consenso moderno.

Em primeiro lugar, contudo, é importante entender claramente a
diferença entre questões sobre as maneiras pelas quais a abundância é
determinada e questões sobre a maneira como a abundância é regula
da. Regulação é a tendência de uma população de decrescer em tama
nho quando ele está acima de um certo nível, mas de aumentar em
tamanho quando este situa-se abaixo desse nível. Em outras palavras, a
regulação de uma população, por definição, pode ocorrer apenas como
resultado de um ou mais processos dependentes da densidade (Capítu
los 3 e 5) que atuam sobre taxas de natalidade e/ou mortalidade e/ou
movimento (Figura 9.3a). Diferentes processos potencialmente depen
dentes da densidade foram discutidos em capítulos anteriores sobre
competição, predação e parasitismo. POltanto, devemos olhar para a
regulação para entender como a população tende a permanecer dentro
de limites superiores e inferiores definidos.

Por outro lado, a exata abundância de indivíduos será determi
nada pelos efeitos combinados de todos os fatores e todos os proces
sos que afetam uma população, sejam eles dependentes ou indepen
dentes da densidade (Figura 9.3b). Por conseqüência, nós devemos
olhar para a determinação da abundância para entender como é que
uma população específica exibe uma abundância específica em um
tempo específico e não alguma outra abundância.

O primeiro ponto de vista tem suas origens em A.J. Nicholson, um
pesquisador australiano dedicado à ecologia animal, teórica e laboratorial
(p. ex., Nicholson, 1954). Segundo ele, as interações bióticas depen
dentes da densidade desempenham o papel principal na determinação
do tamanho da população, sustentando populações em um estado de
balanço em seus ambientes. Nicholson reconheceu, naturalmente, que
"fatores que são livres da influência da densidade podem produzir
efeitos profundos sobre ela" (veja Figura 9.3b), mas ele considerou que
a dependência da densidade "é meramente afrouxada de tempo em
tempo e depois retomada, e permanece a influência que ajusta densi
dades populacionais em relação à favorabilidade ambienta!".

a distinção entre
determinação
e regulação
da abundância

•
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a opinião segundo
a qual a abundância
é mais influenciada
pelo comprimento

de períodos
de crescimento

populacional

conciliando as opiniões
contrastantes

FIGURA 9.3
(a) Regulação populacional com (i) natalidade independente da densidade e mortalidade de
pendente da densidade; (ii) natalidade dependente da densidade e mortalidade independente

da densidade; (iii) natalidade e mortalidade dependentes da densidade. O tamanho da popula
ção aumenta quando a taxa de natalidade excede a taxa de mortalidade e decresce quando a
taxa de mortalidade excede a taxa de natalidade. Portanto. N* é uma população em equilíbrio
estável. O valor real do tamanho da população em equilíbrio é entendido como dependente da
magnitude da taxa independente da densidade e da magnitude e inclinação de qualquer pro
cesso dependente da densidade. (b) Regulação populacional com natalidade dependente da
densidade. b, e mortalidade independente da densidade, d. As taxas de mortalidade são deter

minadas por condições físicas. que diferem nos três locais (taxas de mortalidade d,. d, e d,). Em
conseqüência, o tamanho da população em equilíbrio varia (N*,. N*,. N*,).

o outro ponto de vista teve como precursores os ecólogos australi
anos Andrewartha e Birch (954), cuja pesquisa estava relacionada prin
cipalmente com o controle de insetos-praga na natureza. Por esse moti
vo, é provável que suas opiniões tenham sido condicionadas pela ne
cessidade de prever a abundância e, especialmente, prever o ajustamen
to do tempo e a intensidade de surtos de pragas. Eles acreditavam que
o fator lirnitante mais importante dos números de organismos em popu
lações naturais era a escassez de tempo, quando a taxa de aumento da
população era positiva. Em outras palavras, as populações podem ser
vistas passando por uma seqüência repetida de retrocessos e recupera
ção - uma visão que certamente pode ser aplicada a muitos insetos
pragas que são sensíveis a condições ambientais desfavoráveis, porém
são capazes de se recuperar rapidamente. Eles também rejeitaram qual
quer subdivisão do ambiente em "fatores" dependentes e independen
tes da densidade, preferindo, em vez disso; ver as populações situadas
no centro de uma teia ecológica, cuja essência eram os efeitos da interação
de fatores e processos diversos sobre a população.

Analisando retrospectivamente, parece claro que a primeira corrente
de opinião estava preocupada com o que regula o tamanho populacional
e a segunda com o que determina o tamanho populacional - ambas são
interesses perfeitamente válidos. A divergência parece ter surgido por
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causa de alguma sensação, quanto à primeira corrente de opinião, de
que tudo que regula também determina; e alguma sensação na segunda
corrente de que a determinação de abundância, para finalidades práticas,
é o que realmente importa. Seja como for, é indiscutível que nenhuma
população pode estar absolutamente livre de regulação - a longo prazo,
não se conhece crescimento populacional desenfreado, e os declínios
desenfreados que levam à extinção são raros. Além disso, seria errada
toda a proposta segundo a qual os processos dependentes da densidade
são raros ou geralmente apenas de menor importância. Um número
muito grande estudos tem sido realizado com vários tipos de animais,
especialmente insetos. A dependência da densidade nem sempre tem
sido detectada, mas é comumente observada quando os estudos são
continuados por muitas gerações. Por exemplo, a dependência da densi
dade foi detectada em 80% ou mais dos estudos realizados por mais de
10 anos com insetos (Hassel et al., 1989;Woiwod e Hanski, 1992).

Por outro lado, no tipo de estudo enfocado por Andrew2jtha e
Birch, as condições meteorológicas foram tipicamente os principais
deterrninantes da abundância e outros fatores tiveram imponância rela
tivamente menor. Em um famoso estudo clássico de uma praga, o tripse
da macieira, por exemplo, as condições meteorológicas foram responsá
veis por 78% da variação nos números de insetos (Davidson e
Andrewartha, 1948) - para predizer a abundância de tripse, as informa
ções sobre as condições meteorológicas são de extrema importância.
Portanto, fica claro que não necessariamente as condições meteorológicas
que regulam o tamanho de uma população também determinam o seu
tamanho na maior parte do tempo. Seria também errado atribuir à
regulação ou à dependência da densidade algum tipo de preeminência.
Ela pode estar ocorrendo apenas infreqüente ou intermitentemente.
Mesmo quando a regulação está ocorrendo, ela pode estar levando a
abundância para um nível que está mudando em resposta à alteração
dos níveis de recursos. É provável que nenhuma população natural
esteja sempre de fato em equilíbrio. Em vez disso, é razoável esperar na
natureza algumas populações que estão quase sempre se recuperando
do último desastre (Figura 9.4a), outras que estão geralmente limitadas
por um recurso abundante (Figura 9.4b) ou por um recurso escasso
(Figura 9.4c), além de outras que estão geralmente em declínio após
episódios repentinos de colonização (Figura 9.4d).

9.2.3 Análise do Fator-Chave

Podemos distinguir claramente o que regula do que determina a
abundância de uma população e ver como regulação e determinação
se relàcionam entre si, ao examinar uma abordagem conhecida como
análise do fator-chave. Ela tem sido aplicada a muitos insetos e a
alguns outros animais e plantas e é baseada no cálculo dos valores k,
para cada fase do ciclo de vida. Na verdade, a análise do fator-chave
está denominada inadequadamente, uma vez que ela identifica fases
chave (em vez de fatores-chave) na vida de um organismo em estudo
(aqueles mais importantes na determinação da abundância). Os deta
lhes estão descritos no Quadro 9.1, mas a abordagem pode ser com
preendida simplesmente observando que os valores k medem a mor-
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FIGURA 9.4
Diagramas idealizados de dinâmica de populações: (a) dinâmica dominada por fases de crescimento populacional após
desastres; (b) dinâmica dominada por limitações da capacidade de suporte do ambiente - capacidade de suporte alta; (c)
igual a (b), a capacidade de suporte á baixa; (d) dinâmica em um local habitável dominada pelo decaimento populacional
após episódios de colonização ou recrutamento mais ou menos repentinos.

QUADRO 9.1 Aspe<:tos quantitativels

DETERMINANDO VALORES K PARA A ANÁLISE DO FATOR-CHAVE

A Tabela 9.1 apresenta um conjunto típico de dados de
tabela de vida coletados por Harcourt (1971) para o
besouro-da-batata-do-Colorado, Leptinotarsa decemli- .
neata, no Canadá. Na primeira coluna estão registradas
as várias fases do ciclo de vida. Os adultos de primavera
emergem da hibernação mais ou menos na metade de
junho, quando as plantas da batata estão transpondo o
solo. Em 3 ou 4 dias começa a postura, que continua
por cerca de um mês. Os ovos são postos em agrupa-

mentos (aproximadamente 34 ovos) na superfície infe
rior da folha, e as larvas se arrastam para o ápice da
planta, onde elas se alimentam durante o seu desenvol
vimento, passando por quatro estágios. Quando adul
tas, elas chegam ao solo e formam a pupa. Os adultos
de verão emergem no começo de agosto, se alimentam
e penetram novamente no solo no início de setembro,
para hibernação, para tornar-se os adultos de primave
ra na próxima estação.

(Continua)
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Tabela 9.1
Dadosda tabela de vida do besouro-da-batata-do-coloradono Canadá

Na coluna seguinte, estão registrados os números es
timados (por 96 montículos de batata) no início de
cada fase, e a terceira coluna apresenta os números
de moribundos, antes do começo da próxima. Na
quarta coluna, estão o que se acreditou serem as cau
sas principais de morte em cada estágio do ciclo e
vida. A quinta e a sexta colunas mostram, então, como
são calculados os valores k. Na quinta coluna, são
listados os logaritmos dos números no começo de
cada fase. Os valores k na sexta coluna são simples
mente as diferenças entre valores sucessivos na colu
na 5. Desse modo, cada valor se refere a mortes em
uma das fases e, similarmente à coluna 3, o total da
coluna se refere ao total de mortes ao longo do ciclo
de vida. Além disso, cada valor k mede a taxa ou in
ten·sidade de mortalidade em sua própria fase, en
quanto isso não é verdadeiro para os valores na colu
na 3 - naquela, os valores tendem a ser mais altos
precocemente no ciclo de vida, simplesmente porque
existem mais indivíduos "disponíveis" para morrer. Es
sas características úteis de valores k são disponibili
zadas para a análise do fator-chave.

Intervalo
de idade

Ovos

Larvasiniciais
Larvastardias
Células da pupa
Adultos de verão
'i'x2
Adultoshibernantes
Adultos de

primavera

Números por
96 montículos

Números deFator de
de batata

moribundosmortalidadeFator I09,.Nvalor k

11.799

2,531Não-depositados4,0720,105(K,,)
9.268

445Inférteis3,9670,021(K1b)
8.823

408Chuva3,9460,021(K)
8.415

1.147Canibalismo3,9250,064(K'd)
7.268

376Predadores3,8610,023(K,)
6.892

°Chuva3,838°(K,)
6.892

3.722Fome3,8380,337(K,)
3.170

16Parasitismo3,5010,002(K4)
3.154

-126,Sexo (52% 'i') 3,499-0,017(Ks)
3.280

3.264Emigração3,5162,312(K.)
16

2Geada1,2040,058(K,)
14

1,146
2,926

(K"",)

Um besouro-da-batata-do-colorado adulto (Leptinotarsa
decemlineata) debilitando seu hospedeiro vegetal. A emi
gração de adultos de verão representa a fase-chave na di
nâmica de populações dos besouros da batata.

talidade: quanto mais alto o valor k, tanto maior a mortalidade (k
denota o "poder de matar").

Para realizar uma análise do fator-chave, às dados são compilados
sob a forma de uma tabela de vida (Capítulo 5), tal como a da população
canadense do besouro-da-batata-do-colorado (Leptinotarsa decemli
neata) apresentada no Quadro 9.1. O programa amostral naquele caso
forneceu estimativas da população em sete estágios: ovos, larvas iniciais,
larvas tardias, pupas, adultos de verão, adultos hibernantes e adultos

o besouro da batata do
Colorado
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quando ocorre a maior
parte da mortalidade?

as fases que
determinam

abundância ...

de primavera. Uma outra categoria foi incluída, "fêmeas x 2", para levar
em conta todas as razões sexuais desiguais entre os adultos de verão.

A primeira pergunta que podemos fazer é: quanto da "mortalida
de" total tende a ocorrer em cada uma das fases? (A palavra mortalidade
está entre aspas porque ela se refere a todas as perdas da população.)
A pergunta pode ser respondida calculando-se a média dos valores k
para cada fase, neste caso determinada em 10 estações Cistoé, de 10
tabelas de vida como a do Quadro 9.1). Estas são apresentadas na
Tabela 9.2. Assim, neste caso, a maior perda ocorreu entre os adultos
de verão - na verdade, a maior parte por emigração, em vez de morta
lidade propriamente. Houve também uma perda substancial de larvas
mais velhas (fome), de adultos hibernantes (mortalidade induzida pela
geada), de larvas jovens (chuva) e de ovos (canibalismo e "não-postura").

No entanto, geralmente é mais proveitoso não fazer a primeira
pergunta: "Quanto da mortalidade total ocorre em cada uma das fa
ses?", mas formular a segunda: "Qual é a impottância relativa dessas
fases como determinantes de flutuações ano-a-ano na mortalidade e,
por conseqüência, de flutuações ano-a-ano na abundância?" Isto é, cer
tamente, diferente. Por exemplo, uma fase pode repetidamente teste
munhar um número significante de óbitos em uma população (média
do valor k alta), mas se esse número de mortos for sempre aproximada
mente o mesmo, ele terá pouca participação na determinação da taxa
específica de mortalidade (e, desse modo, no tamanho da população)
em qualquer ano específico. Em outras palavras, a segunda pergunta
trata muito mais de descobrir o que determina abundâncias específicas
em tempos específicos, e pode ser discutida no passo seguinte.

A mortalidade durante uma fase que é importante na determinação
de mudança populacional - referida como uma fase-chave - variará de
acordo com a mortalidade total em termos de tamanho e direção. Essa
é uma fase-chave no sentido de que quando a mortalidade durante ela

TABELA 9.2

Resumo da análise da tabela de vida de populações canadense do besouro
da-batata-do-Colorado - veja Quadro 9.1 (segundo Harcourt, 1971)

Ovos não-depositados
Ovos inférteis
Chuva sobre ovos
Canibalismo de ovos

Predação de ovos
Larvas 1 (chuva)
Larvas 2 (fome)
Pupas (parasitismo)
Razão sexual desigual
Emigração
Geada

Média

0,095
0,026
0,006
0,090
0,036
0,091
0,185
0,033
-0,012
1,543
0,170
2,263

Coeficiente de

regressão sobre k'otal

-0,020
-0,005
0,000
-0,002
-0,011
0,010
0,136
-0,029
0,004
0,906
0,010
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é alta, a mortalidade total tende a ser alta, e a população declina 
enquanto, quando a fase de mortalidade é baixa, a mortalidade total
tende a ser baixa, e a população tende a permanecer grande e assim por
diante. Em comparação, uma fase com um valor k que variacompletamen
te ao acaso em relação ao k total, por definição, terá pouca influência
sobre mudanças na mortalidade e, portanto, terá pequena influência
sobre o tamanho da população. Por essa razão, precisamos medir a
relação entre fase de mortalidade e mortalidade total, sendo isto alcançado
pelo coeficiente de regressão do primeiro sobre o último. O coeficiente
de regressão maior estará associado com a fase-chave, causando mudança
na população, enquanto a fase de mortalidade, que varia ao acaso com
a mortalidade total, gerará um coeficiente de regressão próximo a zero.

No presente exemplo (Tabela 9.2), os adultos de verão, com um
coeficiente de regressão de 0,906, são a fase-chave. As outras fases
(com a possível exceção de larvas mais velhas) têm um efeito insigni
ficante sobre as mudanças na mortalidade <ta geração.

Qual a impottância do possível papel dessas fases na regulação da
população do besouro do Colorado? Em outras palavras, o que atua de
uma maneira dependente da densidade? Isso pode ser respondido mais
facilmente plotando-se os valores k para cada fase em relação aos núme
ros presentes no início dela. Para a dependência da densidade, o valor k
seria mais alto (isto é, mottalidade maior) quando a densidade fosse mais
alta. Para a população do besouro, a esse respeito duas fases são notá
veis: para os adultos de verão (a fase-chave) e para as larvas mais velhas,
há evidência de que as perdas são dependentes da densidade (Figura
9.5) e, assim, existe um papel possível dessas perdas na regulação do
tamanho da população do besouro. Nesse caso, por essa razão, as fases
com o papel maior na determinação da abundância também são aquelas
que parecem provavelmente desempenhar a parte maior na regulação
da abundância. Mas, como veremos a seguir, não há uma regra geral.

A análise do fator-chave tem sido aplicada a muitas populações
de insetos, mas a poucas populações de vertebrados e plantas. Os
exemplos dessas, contudo, são mostrados na Tabela 9.3 e Figura 9.6.

... e os fatores que
regulam a abundância

dois exemplos
adicionais da
análise do fator-chave

Log,o larvas tardias

(a)

4,0
3,0

-;
k6

-.-
2,0

-
-1,0

O

-.L
2,0

2,53,03,5

Log,o adultos de verão

(b)

1,00,8
k3

0,6

0,40,2O

2,5
3,03,5

-

4,0

FIGURA 9.5
(a) Emigração dependente da
densidade nos adultos de "ve
rão" do besouro-da-batata

do-Colorado (inclinação =
2,65). (b) Fome de larvas,

dependente da densidade (in
clinação = 0,37) (segundo
Harcourt, 1971).
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TABELA 9.3

Análise do fator-chave (ou fase-chave) para populações de rã-da-madeira de
três áreas nos Estados Unidos: Maryland (dois tanques, 1977-82), Virgínia
(sete tanques, 1976-82) e Michigan (um tanque, 1980-93). Em cada área, a
fase com a média mais alta do valor k, a fase-chave e toda fase que mostre
dependência da densidade estão ressaltadas em negrito (segundo Serven, 1995)

Coeficiente de
Coeficiente

regressão sobre
Valor k

de regressãolog (tamanho
Intervalo de idade

médiosobre k.o'.'da população)

Maryland
Período IarvaI

1,940,85 Tanque 1: 1,03 (P = 0,04)
Tanque 2: 0,30 (P = 0,50)Juvenil: até um ano

0,490,05 0,12 (P = 0,50)
Adulto: 1-3 anos

2,350,10 0,11 (P = 0,46)
Total

4,78
Virgínia

,Período larval
2,350,73 0,58 (P = 0,09)

Juvenil: até um ano
1,100,05 -0,20 (P = 0,46)

Adulto: 1-3 anos
1,140,22 0,26 (P = 0,05)

Total
4,59

Michigan Período larval
1,121,40 1,18 (P = 0,33)

Juvenil: até um ano
0,641,02 0,01 (P = 0,96)

Adulto: 1-3 anos
3,45-1,42 0,18 (P = 0,005)

Total
5,21

Mortalidade durante a frutificação
•••••••

Log do número
de plântulas

Mortalidade de

plântulas K,0,5

0,4

(0,05)

(0,03)

(1,04)

• (0,03)

..• (=0,40)

....• (0,15)

••••

Mortalidade vegetativa• • • • •

•

Mortalidade da geração

Mortalidade de plântulas

~...... . . .

Mortalidade durante o florescimento

3,0 tktOle' t2,0

1,0 tk, Sementes não-produzidas
0,0 • • • • • .• ----.

Sementes que não germinaram

3,0 [k, [2,0

1,0 rk, [0,0

k 0,5 [
4 0,0 •..

k 0,5 [
5 0,0 •..

k 0,5 [
6 0,0

FIGURA 9.6
Análise do fator-chave de An

drosace septentrionalis, uma
espécie vegetal anual de duna
arenosa. É apresentado um grá
fico da mortalidade total da ge
ração (ktOle') e de vários fatores
k. Osvaloresdos coeficientes de
regressão de cada valor k indi
vidual sobre ktOle' estão exibidos
entre parênteses. O coeficiente
de regressão maior significa a
fase-chave e está mostrado
como uma linha colorida. Ao
lado é mostrado cada valor k,
que tem variação dependente
da densidade (segundo Symo
nides, 1979; análise em Silver
town, 1982).
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Ano



Fundamentos em Ecologia 345

Em populações da rã da madeira (Rana sylvatica) em três regiões
dos Estados Unidos (Tabela 9.3), o período larval foi a fase-chave na
determinação da abundância em cada região (segunda coluna de da
dos). Isso resultou, em grande parte, de variações ano-a-ano na chu
va, durante o período la1val. Em anos de precipitação baixa, os tan
ques podem ter secado completamente, reduzindo a sobrevivência
larval a níveis catastróficos, às vezes como conseqüência de uma in
fecção bacteriana. No entanto, tal mortalidade não se relacionou con
sistentemente com o tamanho da população larval (um tanque em
Maryland e uma significância apenas aproximada na Virgínia - tercei
ra coluna de dados) e, portanto, teve pouca importância na regulação
dos tamanhos das populações. Decerto, em duas regiões, durante a
fase adulta a mOltalidade foi claramente dependente da densidade e,
por isso, reguladora (a primeira vista como resultado da competição
por alimento) e, na verdade, em duas regiões a mortalidade foi tam
bém mais intensa na fase adulta (primeira <t:>luna de dados).

Em uma população polonesa de Androsace septentrionalis, uma
espécie anual de duna arenosa (Figura 9.6), foi constatado que as se
mentes no solo constituíam a fase-chave determinante da abundância.
Mais uma vez, no entanto, a mortalidade não opera de uma maneira
dependente da densidade, enquanto a mortalidade de plântulas, que
não foram à fase-chave, foi verificada ser dependente da densidade. As
plântulas que emergem primeiro na estação têm muito maior probabili
dade de sobrevivência; isso sugere que a competição por recursos pode
ser intensa (e dependente da densidade).

QUADRO 9.2

BOLOTAS*. RATOS. CARRAPATOS. CERVOS E DOENÇA HUMANA:
COMPLEXAS INTERAÇÕES DE POPULAÇÕES

Os ecólogos têm tentado descobrir as complexas
interações entre produção de bolotas, populações de
ratos e cervos, carrapatos parasitas e, finalmente, um
patógeno bacteriano transportado por carrapatos que
pode afetar pessoas. É claro que uma profunda com
preensão dos fatores abióticos que determinam o ta
manho da safra de bolotas e das várias interações de
poptllações podem capacitar os cientistas a predizer
os anos em que o risco de doença humana é alto. Este
é o tópico do artigo a seguir, publicado por Paul Recer
no periódico Contra Costa Times, em 13 de fevereiro
de 1998:

Mais bolotas podem significar um aumento
da doença de Lyme
Uma produção grande de bolotas no final do outono pode
significar uma ocorrência maior da doença de Lyme no pró
ximo ano. Isso está respaldado em um estudo que relacio
nou bolotas, ratos e cervos ao número de carrapatos que
transportam o parasito da doença de Lyme.

Com base no estudo, pesquisadores do Instituto de Estu
dos de Ecossistemas em Millbrook, New York, dizem que
1999 pode presenciar uma elevação dramática do número
de casos da doença de Lyme entre as pessoas que visitam
florestas de carvalho do nordeste.

"Tivemos neste ano uma enorme produção de bolotas,
de modo que em 1999, dois anos após o evento, devemos

'N. de T. Bolota é um tipo de fruto, característico de representantes da família Fagaceae, como o carvalho europeu
(Quel'cus robur), por exemplo.

(Continua)
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QUADRO 9.2 ECOnsiderações (Continuação)

ter um número também enorme de casos da doença de
Lyme", disse Clive G. Jones, pesquisador do Instituto de Es
tudos de Ecossistemas; "O ano de 1999 deverá ser de alto
risco para a doença de Lyme."

A doença de Lyme é causada por uma bactéria transpor
tada por carrapatos. Os carrapatos normalmente vivem so
bre ratos e cervos, mas eles podem se alojar em humanos. A
doença de Lyme causa primeiramente um exantema suave,
mas, se não tratado, pode prejudicar o coração e o sistema
nervoso e causar um tipo de artrite.

Jones, junto com pesquisadores da Universidade de
Connecticut, Storrs, e da Universidade Estadual do Oregon,
Corvallis, verificaram que o número de ratos, o número de
carrapatos, a população de cervos e ainda o número de
moscas européias estão vinculados diretamente à produção
de bolotas na floresta de carvalho.

Jones disse que em anos subseqüentes a uma grande pro
dução de bolotas, o número de larvas de carrapato é oito
vezes maior do que em anos após uma produção pequena.
Além disso, ele ressaltou que existem cerca de 40% mais car
rapatos sobre cada rato.

Os pesquisadores testaram o efeito da bolotas manipu
lando a população de ratos e a disponibilidade de bolotas
em parcelas da floresta ao longo do rio Hudson. Segundo
Jones, o trabalho, estendido por muitas estações, compro
vou a teoria de que as populações de ratos e de carrapatos
crescem e diminuem com base na disponibilidade de bolotas.

(Os direitos autorais de todo o conteúdo pertencem a
Contra Costa Times 1998 e o artigo não pode ser repu
blicado sem permissão. Comentários ou perguntas po
dem ser enviados para newslib@infi.net) Todos os arqui
vos estão armazenados em um sistema de periódico
SAVETMda MediaStream Inc., uma empresa da Knight
Ridder Inc. (Photo © Robert Calantine, Visuais Unlimited.)

Como uma análise do fator-chave pode ser usada para apon
tar com precisáo as fases importantes na determinaçáo do ris
co de doença humana?

Em geral, portanto, a análise do fator-chave é útil na identifica
ção de fases importantes nos ciclos de vida de organismos em estu
do, bem como na distinção da variedade de maneiras em que as
fases podem ser importantes, contribuindo significativamente para a
soma total de mortalidade, para as variações em mortalidade e ainda
na determinação da abundância e para a regulação de abundância,
devido à dependência da densidade da mortalidade. O Quadro 9.2
apresenta um relato de um problema tópico, evidenciando como a
análise do fator-chave pode ser benéfica.

9.3 DISPERSÃO, MANCHAS E DINÂMICA DA METAPOPULAÇÃO

a dispersão é ignorada
do perigo do ecólogo

Em muitos estudos sobre abundância, admite-se que todos os
eventos principais ocorrem na área de estudo, e que imigrantes e
emigrantes podem ser seguramente ignorados. Porém, a migraçãc
pode ser um fator vital na determinação e/ou regulação da abundân
cia. Já vimos que a emigração foi a razão predominante para a perda
de adultos de verão do besouro-da-batata-do-Colorado, sendo a fase
chave na determinação das f]utuaçàes populacionais e na qual a per
da foi fortemente dependente da densidade. Já discutimos também
um estudo detalhado a respeito do efeito da dispersão de semente~
sobre a dinâmica de populações de uma planta anual canadense (CakilE

edentula - veja Seção 5.4.1).
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A maioria das populações é fragmentada e pode incluir manchas,
com dinâmicas completamente diferentes. Isso ficou evidenciado no
estudo de ranúnculos em uma pastagem, resumido na Figura 9.2. Em
uma escala diferente, os ãfídeos sobre uma folha podem estar compri
midos, mas, sobre a próxima folha, novos colonizadores podem estar
em fases iniciais de crescimento populacional sem obstáculos. Já sobre
outras folhas, mais velhas, os afídeos podem estar entrando em proces
so de supressão, à medida que essas folhas morrem. Outras folhas
podem não estar ocupadas; "locais habitáveis", que os dispersores ain
da não alcançaram. Na verdade, a fragmentação é a essência de muitos
processos ecológicos. A distribuição de presas em mosaico interage
profundamente com o comportamento de busca por parte dos preda
dores (Capítulo 8). Uma população de patógenos persiste se existirem
manchas (isto é, hospedeiros) ocupadas (infectadas) com êxito. As
manchas permanecem ocupadas o tempo necessário para se tornarem

infecciosas e ficam situadas a distâncias que ~ermitam a dispersão para(infecção de) hospedeiros não-colonizados (Capítulo 7).
Os processos determinantes da abundância de organismos

distribuídos em manchas podem estar vinculados por meio dos con
ceitos de "local habitável" e "distância de dispersão". Então (confor
me sugerido originalmente por Gadgil, 1971), uma população pode
ser pequena porque:

1. Existem poucas manchas (sítios habitáveis) que fornecem as
condições e os recursos que ela requer.

2. Os sítios habitáveis sustentam poucos indivíduos.
3. Os sítios permanecem habitáveis apenas por um CUltoperíodo.
4. A distância entre os sítios habitáveis é grande em relação à

capacidade de dispersão da espécie.

Contudo, na prática, os sítios habitáveis nem sempre são identifi
cados com facilidade, uma vez que eles permanecem desabitados sim
plesmente porque os indivíduos não conseguem se dispersar até eles.
Para descobrir as limitações que um certo número de sítios habitáveis
impõe à abundância, é necessário identificar aqueles que não estão
habitados. Um método consiste em identificar as características de man
chas de hábitat às quais a espécie está restrita e depois determinar a
distribuição e abundância de manchas semelhantes desocupadas. O
ratão-d'água (Arvicola terrestris) vive em margens de rios e, em um
levantamento de 39 seções de margem de rio no norte da Inglaterra,
10 continham colônias de ratões em reprodução (locais-núcleos), 15
foram visitadas por ratões - que não se reproduziram nesses locais
(locais periféricos) - e 14 aparentemente nunca foram usadas ou visi
tadas. Os locais-núcleos foram cuidadosamente caracterizados e, sobre
essa base, foram identificados adicionalmente 12 locais desocupados
ou periféricos que seriam apropriados para ratões em reprodução (isto
é, locais habitáveis). No total, cerca de 30% dos locais habitáveis esta
vam, na prática, desabitados por ratões, porque eles eram demasiada
mente isolados para serem colonizados ou, em alguns casos, sofreram
níveis altos de predação pelo visão (Lawton e Woodroffe, 1991).

as populações podem
mostrar um mosaico de
dinâmicas

locais habitáveis e
distância de dispersão
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meta populações

a dinâmica transitória
pode ser tão

importante quanto
os equilíbrios

Também é possível identificar sítios habitáveis para muitas
borboletas raras, pois suas larvas consomem apenas uma ou poucas
espécies vegetais distribuídas em manchas. Desse modo, ao identificar
locais habitáveis, habitados ou não, Thomas e colaboradores (992)
constataram que a borboleta azul silver-studded (Plebejus argus) era
capaz de colonizar virtualmente todos os locais habitáveis a menos dE
1 km de populações existentes, mas aqueles mais distantes (além dc
poder de dispersão da borboleta) permaneceram desabitados. Na ver
dade, a habitabilidade de alguns desses locais isolados foi estabelecida
quando a borboleta foi introduzida neles com sucesso (Thomas E
Harrison, 1992). Este, afinal, é o teste decisivo para saber se um loca:
"habitável" desabitado é realmente habitável ou não.

Uma mudança radical na maneira como os ecólogos considerarr
as populações evoluiu combinando fragmentação, dispersão e dinâmi·
ca dentro da mancha no conceito de uma meta população cujas origen~
são descritas no Quadro 9.3. Uma população po~e ser descrita come
uma metapopulação se ela puder abranger uma coleção de subpopu
lações, cada uma das quais com uma chance real de ser extinta. }
essência é uma mudança de foco: menos ênfase dada à natalidade
mortalidade e processos de movimento dentro de uma única popula
ção, admitida como mais ou menos homogênea, porém muito mai:
ênfase dedicada à natalidade (= colonização) e mortalidade (= extinção
de subpopulações dentro da metapopulação como um todo, além de
movimento entre subpopulações. A partir dessa perspectiva, torna-s(
aparente que a metapopulação pode persistir, estavelmente, como re
sultado do balanço entre extinções e recolonizações, mesmo que ne
nhuma das populações locais seja estável por si só. Um exemplo disse
está mostrado na Figura 9.7, onde dentro de uma metapopulação (per
sistente e altamente fragmentada) da borboleta fritilária Glanvill(
(Melitaea cinxia) na Finlândia, mesmo as subpopulações maiores ti
nham uma probabilidade alta de declínio até a extinção em 2 anos.

Mesmo modelos sin1ples de metapopulações podem gerar popu
lações estáveis em equilíbrio, em que as taxas de colonização e extinçã(
são equilibradas (Quadro 9.3). Porém, na prática, a dinâmica observávé

4
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"FIGURA 9.7

Comparação entre os tama
nhos de subpopulações em ju
nho de 1991 (adultos) e agosto
de 1993 (larvas) da borboleta
fritilária Glanville (Me/ítaea
cínxía), na ilha Aland, Finlândia.
Os pontos de dados múltiplos
estão indicados por números.
Várias populações de 1991, in
cluindo muitas das maiores, fo
ram extintas até 1993 (segun
do Hanski et aI., 1995).
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QUADRO 9.3 Marcos históricos
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A GÊNESE DA TEORIA DA METAPOPULAÇÃO

Um livro clássico, A Teoria de Biogeografia de Ilhas, Embora essa teoria e a de biogeografia de ilhas
escrito por MacArthur e Wilson e publicado em 1967, abranjam a idéia de fragmentação e ambas foca Ii-
foi um catalisador importante na mudança radical da zem colonização e extinção em vez de detalhes de
teoria ecológica. Eles mostraram como a distribuição dinâmica local, a teoria de MacArthur e Wilson foi
de espécies em ilhas pode ser interpretada como um baseada em uma visão de continentes como fontes
balanço entre as forças opostas de extinções e coloniza- ricas para colonizadores de todos os arquipélagos,
ções (Capítulo 10). Além disso, dedicaram atenção es- enquanto em uma metapopulação há um conjunto
pecial às situações em que todas aquelas espécies esta- de manchas, porém não um continente dominante.
vam disponíveis para a colonização repetida de ilhas Levins introduziu a variável p (t), que significa a
individuais, a partir de uma fonte comum - o continen- fração de manchas ocupadas no tempo t. Observe

te. Eles desenvolveram suas idéias no contexto das fio" que o uso dessa variável simples carrega a profundaras e faunas de ilhas reais (isto é, oceânicas), mas sua" noção de que nem todas as manchas habitáveis são
teoria tem sido assimilada em contextos muito mais sempre habitadas. A taxa de mudança em p (t) de-
amplos, admitindo-se que manchas em qualquer lug... pende da taxa de extinção local de manchas e da
têm muitas das propriedades de ilhas verdadeiras - re- taxa de colonização de manchas desocupadas. âo
servatórios como ilhas de água rodeadas por terra, ár- é necessário entrar em detalhes do modelo de Levins;
vores como ilhas no campo e assim por diante. basta dizer que, desde que a taxa intrínseca de colo-

Mais ou menos na mesma época em que o livro de nização exceda a taxa intrínseca de extinçâo dentro
MacArthur e Wilson foi publicado, foi proposto por Levins das manchas, a metapopulação total alcançará uma
(1969) um modelo simples de "dinâmica de metapo- estável e equilibrada fração de manchas ocupadas,
pulações". O conceito de metapopulação proposto foi mesmo que nenhuma das populações locais seja es-
aplicado a uma população subdividida e disposta em tável.
manchas, na qual a dinâmica opera em dois níveis: Talvez devido à poderosa influência da teoria de

1. A dinâmica de indivíduos dentro das manchas MacArthur e Wilson sobre a ecologia, a idéia global

(determinada por forças demográficas habituais de metapopulações foi amplamente esquecida du-
de natalidade, mortalidade e migração). rante os 20 anos após Levins ter iniciado o seu tra-

2. A dinâmica das próprias manchas ocupadas (ou balho. No entanto, na década de 1990, observou-se
subpopulações) dentro da metapopulação glo- um grande interesse, tanto na teoria subjacente
bal (determinada pelas taxas de colonização de quanto em populações na natureza que podem es-
manchas desocupadas e de extinção dentro de tar de acordo com o conceito de meta população
manchas ocupadas). (Hanski, 1994).

de uma metapopulação pode ter mais relação com comportamento
"transitório" do que com equilíbrio. Por exemplo, a borboleta saltado
ra "silver-spotted" (Hesperia comma) entrou em declínio regular na
Grã-Bretanha, a partir de uma distribuição ampla sobre a maioria dos
morros calcários em 1900, para 46 ou menos refúgios em 10 regiões
no começo da década de 1960 (Thomas & ]ones, 1993). As razões
prováveis foram mudanças no uso do solo - aumento da prática de
arar os campos, redução da criação de animais pastejadores e elimina
ção virtual de coelhos por mixomatose, com suas conseqüentes mudan
ças vegetacionais profundas. Durante esse período de desequilíbrio,
as taxas de extinções locais geralmente excedem as da recolonização.
No entanto, nas décadas de 1970 e 1980, a reintrodução da criação de
gado e a recuperação dos coelhos levaram a um aumento do pastejo
e novamente de hábitats adequados. A recolonização foi superior à
extinção local - mas a dispersão de H comma permaneceu lenta,
especialmente para localidades isoladas dos refúgios da década de
1960. Mesmo no sudeste da Inglaterra, onde a densidade de refúgios
era maior, é previsto que a abundância da borboleta crescerá apenas
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um continuum de tipos
de meta populações

distúrbios e o conceito
de dinâmica

de manchas na
organização das

comunidades

(a)

lentamente, permanecendo distante do equilíbrio por ao menos cem
anos. Assim, sugere-se que um século de declínio "transitório" na
dinâmica da metapopulação será seguido por um outro século de
aumento transitório - exceto se o ambiente se altere novamente antes
que a fase transitória leve a metapopulação ao equilíbrio.

Além disso, na realidade, é possível que exista um continuum de
tipos de metapopulações: desde conjuntos de populações locais quase
idênticas, todas igualmente propensas à extinção, até metapopulações
com grande desigualdade entre populações locais, algumas das quais
efetivamente estáveis. Esse contraste está ilustrado na Figura 9.8, para
a borboleta azul "silver-studded" (Plejebus argus) no norte de Gales.

9.4 PADRÕES TEMPORAIS NA COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE

9.4.1 Comunidades Controladas pelo'$,Colonizadores
e Comunidades Controladas pela D inância

O conceito de metapopulação é importante quando as dinâmicas
de populações são consideradas no contexto fragmentação ambiental.
Porém, quando as comunidades são o foco da atenção, nós geralmente
nos referimos ao conceito de dinâmica de manchas de organização
das comunidades. Esses conceitos estão muito intimamente relaciona
dos. Ambos aceitam que populações e comunidades são geralmente
sistemas abertos (com dispersão entre manchas e dinâmica diferencial
dentro das manchas) e que a combinação de fragmentação e migração
entre manchas pode dar origem a dinâmicas completamente diferentes
daquelas que seriam observadas se houvesse apenas uma mancha ho
mogênea.

(b)
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FIGURA 9.8
Duas meta populações da borboleta azul silver-studded (Plejebus argus) no norte de Gales. Contornos cheios, presentes em 1983 e
1990 (persistentes); contornos vazios, não presentes nos dois períodos; e, presentes apenas em 1983 (extinção presumida); c,
presentes apenas em 1990 (colonização presumida). (a) Em um hábitat calcário, onde havia um número grande de populações
locais persistentes (freqüentemente maiores) entre populações locais menores e muito mais efêmeras (extinções e colonizações). (b)
Em um hábitat de urzal, onde a proporção de populações menores e efêmeras foi muito maior (segundo Thomas e Harrison, 1992).
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Os distúrbios que provocam clareiras (manchas) são comuns em
todos os tipos de comunidades. Em florestas, elas podem ser causadas
por ventos fOltes,raios, tremores de terra, elefantes, retirada de madeira
ou simplesmente pela morte de uma árvore (por doença ou idade avan
çada). Entre os agentes causadores de distúrbio no campo estão a gea
da, os animais que fazem tocas, além dos dentes, patas ou estlume de
pastejadores. Em costões rochosos ou recifes de coral, as clareiras em
comunidades de algas ou de animais sésseis podem ser formadas como
resultado da forte ação de furacões, maremotos, golpes desfelidos por
embarcações, nadadeiras de mergulhadores descuidados ou predadores.

Do ponto de vista dos efeitos da criação e re~êupação de clarei
ras, podem ser reconhecidos dois tipos de organização de comunida
des fundamentalmente diferentes (Yodzis, 1986). As situações em
que todas as espécies são bons colonizadores e essencialmente com
petidores iguais são descritas como controladas pelos colonizadores.
Aquelas em que algumas espécies são comP<:titivamente muito supe
riores são descritas como controladas pela dominância. As dinâmi
cas dessas duas situações são completamente diferentes, e abordare
mos uma de cada vez

Nas comunidades controladas pelos colonizadores, as espécies
são aproximadamente equivalentes quanto à sua capacidade de inva
dir clareiras, são igualmente tolerantes às condições abióticas e po
dem manter as clareiras contra todos aqueles que chegam durante seu
tempo de vida. Em conseqüência, a probabilidade de exclusão com
petitiva na comunidade como um todo pode ser muito reduzida, onde
clareiras surgem continuamente e ao acaso. Isso pode ser identificado
como uma "loteria competititva". A Figura 9.9 ilustra como a ocupa
ção de uma série de clareiras tem probabilidade de mudar através do
tempo. Em cada ocasião em que um organismo morre (ou é morto), a
clareira é reaberta para invasão. Todas as substituições imagináveis
são possíveis e pode ser esperada a manutenção da riqueza em espé
cies em um nível alto no sistema como um todo.

Algumas comunidades de peixes tropicais de recifes podem se ajustar
a esse modelo (Sale e Douglas, 1984). Elas são extremamente ricas em

comunidades
controladas pelos
colonizadores 
loterias competitivas

Alta
FIGURA 9.9

Dinâmica das comunidades
l1l

controladas pelos colonizado-
N

res. Existemcinco clareiras (dis-<li :l postas verticalmente, abaixo)O' ii: que mudam em sua ocupação
Baixa

ao longo do tempo. Cada uma

Tempo

das espécies, de A até E, tem

Clareira 1

©®@@®© probabilidade igual de ocupar

uma clareira, independente-
®

©@©®@
mente da identidade do seu

Clareira 2 ocupante anterior (issoestá ilus-

Clareira 3

©®®©@@ trado na inserção). Portanto, a

seqüência detalhada de ocupa-Clareira 4

®®@®©@ ção é imprevisível.A riqueza em

espéciespermanece alta e rela-Clareira 5
®©©@®@ tivamente constante (compare

com a Figura 9.10).
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o recife Great Barrier (© Dave
Fleetham, Visuais Unlimited).

comunidades
controladas pela

dominânica e sucessão
da comunidade

ilustrado por dados de
costão rochoso

espécies. Por exemplo, o número de peixes no recife da "Great Barrier"
afastado da costa leste da Austrália varia de 900 no sul a 1.500 no norte,
e mais de 50 espécies residentes podem ser registradas em uma única
mancha de recife de 3 m de diâmetro. É provável que apenas uma parte

dessa riqueza em espécies s1 deva à partição de recursos alimentares e
espaço - na verdade, as dietas de muitas das espécies coexistentes são
muito semelhantes. Nesta comunidade, o local de residência vago pare
ce ser um fator limitante crucial, e ele é gerado imprevisivelmente no
espaço e no tempo, quando um residente morre ou é morto. Os estilos
de vida das espécies condizem com esse estado de ocorrências. Elas se
reproduzem freqüentemente, às vezes ao longo do ano, e produzem
ninhadas numerosas de ovos ou larvas. Pode ser discutido como as
espécies competem em uma loteria por espaço de residência em que as
larvas são os ingressos e a primeira a chegar conquista o local, matura
rapidamente e mantém o espaço pelo seu tempo de vida.

Em comunidades controladas pela dominânia, ao contrário, algu
mas espécies são competitivamente superiores a outras e um coloniza
dor inicial de uma mancha não necessariamente mantém sua presença
nesse local.A dispersão entre manchas ou o crescimento de um indivíduo
dentro de uma mancha ocasionará um rearranjo e espécies podem ser
localmente excluídas pela competição. Nesses casos, os distúrbios que
causam clareiras levam a seqüências de espécies razoavelmente previsí
veis porque espécies diferentes têm estratégias diferentes para explora
ção de recursos - espécies iniciais são boas colonizadoras e crescem
rapidamente, enquanto as espécies tardias podem tolerar níveis mais
baixos de recursos e crescem até a maturidade na presença de espécies
iniciais, conseqüentemente competindo com elas. Tais seqüências são
exemplos de sucessões de comunidades. O efeito desse distúrbio é re
meter a comunidade a um estágio inicial de sucessão (Figura 9.10). O
espaço aberto é colonizado por uma ou mais espécies de um grupo de
oportunistas de início de sucessão (PI' P2 etc., na Figura 9.10). Com o
passar do tempo, mais espécies invadem, com freqüência aquelas com
menor poder de dispersão. Essas finalmente atingem a maturidade, do
minando os estágios médios da sucessão (ml, mz, etc.), e muitas ou
todas as espécies pioneiras são levadas à extinção. Mais tarde, a comu
nidade chega ao estágio de clímax, quando os competidores mais efici
entes (cl' c2, etc.) expulsam seus vizinhos. Nesta seqüência, se ela per
corre seu curso completo, o número de espécies primeiro cresce (por
causa da colonização) e depois decresce (por causa da competição).

Um estudo que forneceu sustentação para esse padrão foi realiza
do em costões rochosos do sul da Califórnia (Sousa, 1979a, 1979b). Em
uma comunidade algácea intertidal associada com rochas de tamanhos
variados, a ação das ondas afeta as rochas menores mais freqüentemente
do que as maiores. POltanto, a seqüência sucessional que segue a aber
tura de um espaço (mas na ausência de distúrbio posterior) pode ser
estabelecida pelo estudo de rochas experimentalmente destituídas de
vegetação e blocos de concreto implantados. No primeiro mês, as su
perfícies foram colonizadas por indivíduos de uma alga verde efêmera,
UIva spp. Depois, no outono e inverno do primeiro ano, estabelece
ram-se várias espécies de algas vermelhas perenes, incluindo Gelidium
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coulteri, Gigartina leptorhynchos, Rhodoglossum a.ffine e Gigartina
canaliculata. Contudo, esta última espécie gradualmente começou a
dominar a comunidade, ocupando 60-90% da área de superfície após
2-3 anos. Desse modo, conforme está descrito na Figura 9.10, o número
de espécies sobre uma rocha (em uma mancha) aumentou durante os
estágios iniciais de sucessão, mediaItre um processo de colonização,
porém declinou de novo subseqüentemente devido à exclusão compe
titiva exercida por G. canaliculata. A mesma sucessão ocorreu sobre
rochas pequenas que foram estabilizadas artificialmente.

9.4.2 Sucessão na Comunidade

Alguns distúrbios são sincronizados por áreas extensas. O fogo
em uma floresta pode destruir uma extensão imensa de uma comuni
dade clímax. Na totalidade da área, então, processa-se uma sucessão
mais ou menos sincronizada, com a diversidade aumentando duran
te a fase de colonização inicial e caindo de t\::>vodevido à exclusão
competitiva com a chegada do clímax. Outros distúrbios são muito
menores e produzem um mosaico de hábitats. Se esses distúrbios
estiverem defasados com um outro, a comunidade resultante com
preende um mosaico de manchas em estágios diferentes de suces-

a importância das fases

Alta

Baixa

Logo após um distúrbio Tempo Muito tempo após um distúrbio

Comunidades sucessionais pioneiras e iniciais Estágios sucessionais médios

o
00

Clímax

FIGURA 9.10

Sucessão hipotética em uma clareira - um exemplo de controle pela dominância. A ocupação de clareiras é razoavelmente
previsível.A riqueza começa em um nível baixo, com a chegada de poucas espéciespioneiras (p); alcança um máximo no meio da
sucessão,quando espécies pioneiras, de estágios sucessionais médios (m) e climáticas (c;)ocorrem juntas; número pequeno de
espécies novamente, devido à exclusão competitiva exercida pelas espéciesc1imácicas(compare com Figura 9.9).
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sucessão na
comunidade em

campos abandonados
por agricultores

são. Isso vale para a costa da Califórnia descrita anteriormente, onc
matacões diferentes são perturbados em tempos diferentes. Para un:..
descrição mais detalhada de uma sucessão, contudo, nós enfocaremo
a seguir um distúrbio muito mais sincfOflizado.

As sucessões em campos abandonados foram estudadas prime:
ramente no leste dos Estados Unidos, onde muitas fazendas fora~
abandonadas pelos proprietários, que se deslocaram para o oes:
após a abertura da fronteira no século XIX. Na verdade, vários loca:
foram abandonados em períodos diferentes. A maioria das flores
pré-coloniais, mistas de coníferas e latifoliadas, foi destruída, mas
regeneração foi rápida, após o término do "distúrbio" causado pelo
fazendeiros. Os primeiros ocupantes do oeste americano deixarar
para trás um solo exposto, que foi colonizado por pioneiros de ur
tipo muito diferente!

A seqüência típica de vegetação dominante é:

ervas anuais ~ perenes herbáceas ~ arbustos' ~
árvores sucessionais iniciais ~ árvores sucessionais tardias

As espécies pioneiras são aquelas que podem se estabeleCE
rapidamente no hábitat alterado de um campo cultivado há pouc
tempo, seja por dispersão rápida para o local ou a partir de propágulc
que já estejam presentes. Talvez a espécie anual mais comum d
sucessão de campos abandonados no leste dos Estados Unidos se
Ambrosia a11emisiifolia. Ela possui sementes que sobrevivem pc
muitos anos no solo e germinam quando o distúrbio as conduz pal
a superfície, onde elas experimentam luz direta, concentração redl
zida de dióxido de carbono e temperaturas flutuantes - fatores ql
induzem a germinação em muitas espécies anuais. No entanto, esp(
cies anuais de verão com Ambrosia spp. são muitas vezes rapid:
mente superadas em importância por anuais de inverno, que pOSSl
em sementes pequenas com pouca ou nenhuma dormência, mas ql
se dispersam por distâncias longas. Suas sementes germinam 108
que chegam ao solo, geralmente no final do verão ou outono. l'
primavera seguinte, elas estão mais desenvolvidas do que as anua
de verão e, assim, se apropriam antecipadamente dos recursos c
luz, água, espaço e nutrientes.

As plantas de início da sucessão têm um estilo de vida fugaz.
continuidade da sua sobrevivência depende da dispersão para outn
locais perturbados. Elas não conseguem subsistir em competição co
espécies tardias e, desse modo, precisam crescer e consumir rapid
mente os recursos disponíveis. Taxas de crescimento e fotossintétic
altas são propriedades decisivas para as plantas fugazes. Já as plant
sucessionais tardias apresentam taxas muito mais baixas (Tabela 9.4

Ao contrário das plantas anuais pioneiras, as sementes das pia
tas sucessionais tardias podem germinar na sombra - por exempl
abaixo do dos sei em uma floresta. Elas podem continuar a crescer se
essas intensidades luminosas baixas - bem lentamente, mas mais r
pido do que as espécies que elas substituem (Figura 9.11)
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TABELA 9.4

Algumas taxas fotossintéticas representativas (mg CO2 dm-2 h-') de espécies ve
getais em uma seqüência sucessional. As árvores sucessionais tardias estão dis
postas de acordo com sua posição relativa na sucessão (segundo Bazzaz, 1979)

Espécie TaxaEspécie Taxa

Anuais de verão

Árvores sucessionais iniciais

Abuti/on theophrasti -

24Diospyros virginiana 17
Amaranthus retroflexus

26Juniperus virginiana 10

Ambrosia artemisiifo/ia
35Popu/us de/toides 26

Ambrosia trifida
28Sassafras a/bidum 11

Chenopodium a/bum

18U/mus a/ata 15

Po/ygonum pensy/vanicum

18
Setaria faberii

38Árvores sucessionais tardias

Liriodendron tu/ipifera

18
Anuais de inverno

Quercus ve/utina12

Capsella bursa-pastoris

22Fraxinus americana 9

Erigeron annuus

22Quercus a/ba,4
Engeron canadens5

20Quercus rubra 7
Lactuca scano/a

20Aescu/us g/abra 8

Fagus grandifolia

7

Perenes herbáceas
Acer saccharum6

Aster pilosus

20

As árvores que participam dos estágios posteriores de uma su
cessão de campo abandonado podem ser agrupadas em classes
sucessionais iniciais e tardias. Muitas árvores sucessionais iniciais têm
folhagem em várias camadas. As folhas se estendem profundamente
no dossel, onde ainda recebem luz suficiente para acrescentar mais à
planta (em fotossintatos) do que retiram dela. Espécies como o cedro
vermelho do leste (Juniperus virginiana) são, desse modo, capazes
de utilizar a luz abundante que está disponível inicialmente no está
gio arbóreo da sucessão. Por outro lado, o bordo (Acer saccharum)
e a faia americana (Fagus grandifolia) possuem uma única camada
de folhas reunidas em uma copa e são mais eficientes no dossel
adensado da sucessão tardia. Se uma árvore com uma camada de
folhas e outra com várias camadas colonizarem simultaneamente um
local aberto, a árvore com várias camadas em geral crescerá mais
rápido e dominará, até que ela seja comprimida por suas vizinhas,
quando a árvore com uma camada, de crescimento mais lento, emer
ge para se tornar dominante.

Os primeiros colonizadores arbóreos geralmente têm eficiente
dispersão de sementes, fazendo com que eles provavelmente tenham
primazia na disputa. Eles são, em geral, reprodutores precoces e
estão logo aptos a deixar descendentes em novos locais. Os coloni
zadores tardios são aqueles com sementes maiores, menor poder de
dispersão e fases juvenis longas. A comparação se dá entre os estilos
de vida de- "chegar rapidamente, sair rapidamente" e "o que eu te
nho, eu mantenho".

espécies sucessionais
iniciais e tardias possu
em propriedades
diferentes
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Estágio sucessional inicial

Estágio sucessional tardio

Estágio sucessional médio

r~r PAR

FIGURA 9.11

Curvas de saturação de luz idealizadas (representação gráfica da taxa fotossntética, Ps, em resposta à quantidade de radiação
fotossinteticamente ativa, PAR), para plantas, de estágios sucessionais inicial, médio e tardio (segundo Bazzaz, 1996).

experimentos revelam
as causas múltiplas de

uma sucessão em
campo abandonado

Um estudo particularmente detalhado de sucessão em campo
abandonado foi realizado na Cedar Creek Natural History Area em
Minnesota, sobre solo bem drenado e pobre em nutrientes (veja Se
ção 1.3.2, na qual esse estudo é discutido em detalhe), Uma conseqü
ência das condições de crescimento pobres é que a substituição de
espécies é lenta: as espécies anuais persistem como dominantes por
mais de 40 anos após o abandono do campo e as plantas lenhosas
(principalmente lianas e arbustos) representam apenas 13% da cober
tura do solo em campos abandonados há 60 anos, Entretanto, em
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outros aspectos, o padrão de substituição de espécies é semelhante
ao descrito para outros locais (veja Figura 1.11).

O fato de as plantas dominarem a maior parte da estrutura e suces

são de comunidades não significa que os anirna.ts sempre sigam ascomunidades que as plantas impõem. Naturalmente, muitas vezes a
situação será esta, pois as plantas fornecem o ponto de partida para
todas as teias alimentares e determinam muito do caráter do ambiente
físico em que os animais vivem. Porém, às vezes, são também os animais
que determinam a natureza da comunidade vegetal, como, por exem
plo, por meio de pastejo ou pisoteio pesados (Quadro 9.4). Contudo,
mais freqüentemente os animais localizam-se entre as plantas, como
seguidores passivos da sucessão. Essa situação ocorre com espécies de
aves em uma sucessão de campo abandonado (veja Figura 4.10).

A sucessão atinge um clímax? Na realidade, geralmente, é muito
difícil identificar no campo uma comunidade "clímax" estável.

Normalmente, podemos apenas salientar que a l(Xa de alterações se

os animais são
muitas vezes
afetados pela
sucessão vegetal,
mas podem
também afetá-Ia

conceito de clímax

QUADRO 9.4 ECOnsiderações

ÀS VEZES, A CONSERVAÇÃO REQUER MANIPULAÇÃO DE UMA SUCESSÃO

Algumas espécies animais ameaçadas estão associa
das com estágios particulares de uma sucessão. Sua
conservação, então, depende de uma compreensão
integral da seqüência sucessional, podendo ser exigida
uma intervenção para manter seu hábitat em um está
gio sucessional apropriado.

Um exemplo intrigante é proporcionado por um in
seto gigante da Nova Zelândia, o "weta" Deinacrida
mahoenuiensis (Orthoptera, Anostostomatidae). Essa
espécie, que acredita-se ter sido inicialmente bastante
comum em hábitat florestal, foi descoberta na década
de 1970 em uma mancha isolada de tojo (Ulex
europaeus). Ironicamente, na Nova Zelândia é uma es
pécie introduzida, cujo controle exige muito tempo e
esforço dos agricultores. Sua ramagem densa e espi
nhenta fornece refúgio para D. mahoenuiensis contra
outras pragas introduzidas, especialmente ratos, mas
também porcos-espinhos, arminhos e gambás, que po
dem capturar com facilidade esse inseto em seu ambi
ente florestal original. Acredita-se que a predação por
mamíferos seja a responsável pela extinção de D.
mahoenuiensis.

O Departamento de Conservação da Nova Zelândia
comprou essa importante mancha de tojo, mas foi per
mitida a permanência do gado na reserva. Os conserva
cionistas não ficaram satisfeitos com isso, mas subseqüen
temente demonstrou-se que o gado era parte da salva
ção de D. mahoenuiensis. Abrindo trilhas através do tojo,
o gado permitiu a entrada de cabras, que comem o tojo,
produzindo uma ramagem densa semelhante à cerca viva
e impedindo que o hábitat alcance um estágio sucessional
inapropriadô para D. mahoenuiensis.

Essa história envolve um único inseto endêmico ame

açado, junto com um conjunto de pragasintroduzidas

(tojo, ratos, cabras, etc.) e animais domésticos introduzi
dos (gado). Antes da vinda do homem à Nova Zelândia,
os morcegos eram os únicos mamíferos terrestres da ilha.
A fauna endêmica da Nova Zelândia provou ser extraor
dinariamente vulnerável aos mamíferos que chegaram
com o homem. Contudo, mantendo a sucessão do tojo
em um estágio inicial, o pastejo das cabras proporciona
um hábitat em que o weta pode escapar da atenção de
ratos e outros pre,dadores.

Devido ao seu custo econômico para os agriculto
res, os ecólogos têm tentado encontrar um agente de
controle biológico apropriado para o tojo, idealmente
um que o erradicasse. Como você ponderaria as ne
cessidades de um inseto raro contri;1as perdas econô
micas associadas com o tojo em fazendas?

Um inseto "weta" (Deinacrida mahoenuiensis) sobre um ramo
de tojo (cortesia de Greg Sherley, Departmento de Conserva
ção, Wellington, Nova Zelândia).
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processa devagar até o ponto onde qualquer mudança torna-se imper
ceptível. A sucessão de algas marinhas sobre--matacões submetidos à
agitação da água é inusitada, pois ela pode atingir o clímax em apenas
poucos anos. Por outro lado, a sucessão em campos abandonados pode
levar 100-300anos para alcançar o clímax, mas, durante esse período, a
probabilidade de ocorrência de queimadas ou furacões (observados
por volta de cada 70 anos na Nova Inglaterra, por exemplo) é tão alta
que o processo de sucessão pode nunca chegar a se completar. Consi
derando que as comunidades florestais em regiões temperadas do nor
te e, provavelmente, também nos trópicos estão ainda se recuperando
da última glaciação, é questionável que a vegetação clímax idealizada
seja freqüentemente alcançada na natureza.

Por fim, retomamos outra vez às questões de escala, que surgem
em quase todos os capítulos deste livro. Uma floresta ou uma ampla
formação campestre que parece ter alcançado uma estrutura de co
munidade estável, quando estudada em escala de hectares, será sem
pre um mosaico de sucessões em miniatura. Com a ~ueda de árvores
ou a morte de ervas campestres, criam-se clareiras nas quais começam
novas sucessões. O padrão da dinâmica em manchas de muitas co
munidades é o resultado dos processos de mortes, substituições e
microssucessões que uma observação mais abrangente pode ocultar.

9.5 TEIAS ALIMENTARES

teias alimentares 
deslocando o foco para

sistemas com, pelo
menos, três

níveis tróficos

Nenhum par de predador-presa, parasito-hospedeiro ou pasteja
dor-planta existe isoladamente. Cada um é parte de uma teia comple
xa de interações com outros predadores, parasitos, fontes alimentares
e competidores dentro da sua comunidade. Em última análise, são as
teias alimentares que os ecólogos querem entender. Contudo, tem
sido prático isolar grupos de competidores, como fizemos no Capítu
lo 6, pares de mutualistas, simbiontes e parasito-hospedeiro, como no
Capítulo 7, e pares de predador-presa, como no Capítulo 8, simples
mente porque temos pouca ou nenhuma probabilidade de entender
o todo, a não ser que tenhamos algum conhecimento das partes com
ponentes. Para o final do Capítulo 8 (veja Seção 8.6), nosso campo de
ação foi ampliado, incluindo os efeitos de predadores sobre competi
dores e mostrando, por exemplo, a importância da coexistência medi
ada por predador.

Abordaremos agora um estágio posterior, enfocando sistemas com,
pelo menos, três níveis tróficos (planta-herbívoro-predador) e consi
derando os efeitos diretos e indiretos que uma espécie pode ter sobre
outras do mesmo ou de outros níveis tróficos. Os efeitos de um pre
dador sobre indivíduos e populações de sua presa herbívora, por
exemplo, são diretos e relativamente fáceis de compreender. Mas es
ses efeitos podem também ser sentidos por qualquer população vege
tal que o herbívoro consome, por outros predadores e parasitos do
herbívoro, pôr outros consumidores da planta ou competidores do
herbívoro e da planta ou por inúmeras espécies ligadas, ainda que
remotamente, na teia alimentar.
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9.5.1 Efeitos Indiretos e Diretos ,

A remoção deliberada de uma espécfe' de uma comunidade pode
ser um poderoso instrumento para a revelação das atividades de uma
teia alimentar.Nós podemos esperar que uma remoção leve a um aumento
na abundância de um competidor ou, se a espécie removida for um
predador, a um aumento na abundância da sua presa. Às vezes, no
entanto, quando uma espécie é removida, um competidor pode até
mesmo decrescer em abundância, e a remoção de um predador pode
levar a um decréscimo na população da presa. Tais efeitos inesperados
surgem quando os efeitos diretos são menos inlpOltantes do que os
efeitos que ocorrem por vias indiretas. Desse modo, a remoção de uma
espécie pode aumentar a densidade de um competidor, que, por sua
vez, causa o declínio de um outro competidor. Ou a remoção de um
predador pode aumentar a abundância de uma espécie de presa que é
competitivamente superior a uma outra, determinando um decréscimo
na densidade desta última. ,

Como exemplo, a predação por aves foi manipulada experinlen
talmente por meio de um estudo conduzido por dois anos em uma
comunidade intertidal da costa noroeste dos Estados Unidos, a fim de
determinar as conseqüências para três espécies qe lapas e seu alimento
algáceo. Utilizando-se gaiolas de arame (cada uma com 10 m2), as gai
votas-de-asas-glaucas (Laros glaucescens) e os ostreiros (Haematapus
bachmani) foram excluídos de áreas grandes em que as lapas eram
comuns. Tornou-se evidente que a exclusão das aves aumentou a abun
dância total de uma das espécies de lapas, Lattia digitalís, como podia
ser esperado, mas uma segunda espécie de lapa (L. strigatella) ficou
mais rara e a terceira, L.peIta, que era a mais freqüentemente consurnida
pelas aves, não variou em abundância. As razões são complexas e vão
muito além dos efeitos diretos de aves consumindo lapas (Figura 9.12).

Lattia digitalis, uma lapa suavemente colorida, tende a ocorrer
sobre cracas suavemente coloridas (Pallicipes palymerus), onde é camu
flada, enquanto a lapa escura (L. peIta) ocorre principalmente sobre
mexilhões californianos escuros (Mytilus califarnianus). A predação
por aves em geral reduz a área coberta por cracas e, desse modo, a
exclusão de aves aumentou a abundância de cracas e também aumentou
a abundância de L. digitalis(Figura 9.12). O aumento da abundância da
craca mediante a exclusão de aves determinou também um decréscimo
na área cobelta por mexilhões, pois eles ficaram agora sujeitos à com
petição mais intensa de cracas (Figura 9.12). Isso, supõe-se, pode ter
levado a um decréscimo na abundância de L. peIta que viviam predo
minantemente sobre aqueles mexilhões. No entanto, a terceira espécie
de lapa, L. strigatella, é competitivamente inferior às outras e o aumen
to em abundância de L. digitalis, quando as aves foram excluídas, por
essa razão, levou a um decréscimo na abundância de L. strigatella, que,
por sua vez, liberou a pressão sobre L. peIta de tal modo que no total
sua abundância permaneceu efetivamente inalterada (Figura 9.12).

A p~edação pelas aves também tem efeitos em cascata no nível
trófico vegetal, pois, ao consumirem as lapas, as aves normalmente redu
zem a pressão de pastejo daquelas sobre as algas; ao consumirem as
cracas, as aves com freqüência liberam espaço para a colonização das

efeitos diretos e
indiretos de aves
litorâneas sobre
populações de lapas
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espécies-chave
na arquitetura da

teia alimentar

algas. Por isso, quando as aves foram excluídas, a cobertura algácea
diminuiu (Figura 9.12). É evidente que estudos a curto prazo de interações
pareadas não conseguem revelar o rico foi de interações diretas e indi
retas nessa teia alimentar.

Algumas espécies estão mais íntima e firmemente ligadas à estru
tura da teia alimentar do que outras. Uma espécie cuja remoção pro
duz um efeito significante (extinção ou uma grande alteração na densi
dade) em, pelo menos, uma outra espécie pode ser considerada como
fortemente interativa. A remoção de algumas dessas espécies forte
mente interativas levaria a alterações expressivas que se estendem
pela teia alimentar - nós nos referimos a elas como espécies-chave. A
remoção da espécie-chave determina o colapso da estrutura da teia;
mais precisamente, ela leva à extinção ou a grandes mudanças na
abundância de várias espécies, produzindo uma comunidade com
uma composição de espécies muito diferente e, aos nossos olhos,

uma aparência física obviamente distinta. ,
Embora a denominação tenha sido originalmente aplicada apenas

a predadores, hoje é amplamente aceito que espécies-chave podem ocorrer
em qualquer nível trófico. Os gansos menores da neve (Chen caerulescens
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FIGURA 9.12
Quando as aves são excluídas
da comunidade intertidal, au
menta a abundância de cra
cas a expensas dos mexilhões;
três espécies de lapa exibem
mudanças nítidas em densida
de, refletindo alterações na
disponibilidade de hábitat
críptico e interações competi
tivas, assim como a facilidade
de predação direta. A cober
tura algácea é muito reduzi
da na ausência de efeitos das
aves sobre os animais da co
munidade intertidal (os erros
pad rão são mostrados) (se
gundo Wootton, 1992).
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caerulescens), por exemplo, são herbívoros que se reproduzem em co
lônias grandes nos pântanos costeiros da HudsoryBay, no Canadá. Nos
seus sítios de nidificação na primavera, antes do início do crescimento
da folhagem, os gansos adultos arrancam raízes e rizomas de plantas de
áreas secas e comem as bases intumescidas de caules de ciperáceas de
lugares úmidos. Sua atividade cria áreas descobertas 0-5 mZ) de turfa e
sedimento. Poucas espécies vegetais pioneiras são capazes de recolonizar
essas manchas, e a recuperação é muito lenta. Além disso, em áreas
intensamente pastejadas no verão, estabelecem-se "gramados" de Carex
e Puccinellia spp. Neste caso, portanto, as densidades altas de gansos
pastejadores são essenciais para a manutenção da composição de espé
cies da vegetação e para a sua produção acima da superfície do solo
(Kerbes et aI., 1990). O ganso menor da neve é uma espécie-chave - a
estrutura e composição dessas comunidades são alteradas drasticamente
pela sua presença. ,
9.5.2 Controle de Teias Alimentares: De Cima para

Baixo ou de Baixo para Cima?

Uma questão fundamental a respeito de teias alimentares é se elas
são controladas de cima para baixo ou de baixo para cima. O controle de
cima para baixo se refere a situações em que a estrutura (abundância,
número de espécies) de níveis tráficos inferiores depende dos efeitos de
consumidores de níveis tráficos superiores - "predadores" controlando a
"presa". O controle de baixo para cima se refere a uma dependência da
estrutura da comunidade de fatores, tais como a concentração de nutrientes
e a disponibilidade de presa, que influenciam um nível tráfico a partir de
baixo; neste caso, as populações dentro de um nível tráfico são afetadas
predominantemente por competição e não por predação.

É apropriado analisar a questão sobre se predadores ou recursos
dominarão a dinâmica de populaçôes, considerando primeiro uma co
munidade hipotética com apenas um nível tráfico (vegetal) e depois
adicionando sucessivamente níveis tráficos extras, um de cada vez.

Não é fácil considerar comunidades reais na natureza que consis
tem de somente um nível tráfico, mas, se elas existissem, a predação
seria ausente por definição, o controle seria de baixo para cima e a
competição seria a interação populacional predominante (Figura 9.13).

Sistemas de dois níveis tráficos podem ser identificados, se nos
permitirmos isolar componentes limitados (mas significantes), de siste-

dependência
do número de
níveis tróficos
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FIGURA 9.13
Representaçãodiagramática de
comunidades com um, dois,
três ou quatro níveis tróficos.
Está ilustrado, para cada nível
trófico, se o controle é previsto
ser de baixo para cima (B) ou
de cima para baixo (T) e se as
dinâmicas populacionais sâo
determinadas principalmente
por competição (comp) ou pre
dação (pred).



FIGURA 9.14
Variação no ecossitema pelá
gico do Great Salt Lake duran
te três períodos diferentes em
salinidade. Decréscimo da sali
nidade em 1985-6 permitiu a
invasãodo predador Trichocori
xa, que reduziu a densidade do
pastejador Artemia, o que pos
sibilitou aumento da densida
de do fitoplâncton (mais cloro
fila e diminuição da transparên
cia da água) (segundo Wurts
baugh, 1992).

mas reais. Por exemplo, o pastejo pela taltaruga-das-galápagos na ilha
mais remota da Terra, Aldabra, faz com que a altura da turfa chegue a
menos de 5 mm por áreas extensas (Strong, 1992). Quando as tartaru
gas são afastadas por isolamento, muitas espécies de árvores, arbustos
e ervas, normalmente excluídas pelo pastejo, crescem e dominam a
comunidade. Os predadores das taltarugas gigantes ou dos seus ovos
ou filhotes não chegaram à ilha. Nesse sistema de dois níveis tráficos
existe, então, um claro controle de cima para baixo do nível tráfico
inferior, onde predominam os efeitos da predação, e o controle de
baixo para cima dos herbívoros (Figura 9.13).

O Great Salt Lake de Utah proporciona um caso de um sistema de
três níveis tráficos, em que ao sistema zooplâncton-fitoplâncton normal é
adicionado um terceiro nível tráfico (um inseto predador, Triehocorixa
vertiealis), em anos extraordinariamente úmidos, quando a salinidade
diminui. Normalmente, o zooplâncton mantém a massa fitoplanctônica
em um nível baixo. Todavia, quando a salinidade diminuiu de acima de
100 para 50 g L-1 em 1985, T vertiealis invadiu e re~uziu a biomassa
zooplanctônica de 720 para 2 mg m-3, levando a um aumento de 20
vezes na concentração fitoplanctônica (Figura 9.14). Nessa comunidade
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de três níveis tróficos, pelo menos, as plantas estão sujeitas ao controle
de baixo para cima, tendo sido liberadas da pesada pressão de pastejo
pelos efeitos dos carnívoros sobre os herbívoros. Desse modo, os herbí
voros estão sujeitos ao controle de cima para baixo e os carnívoros ao
controle de baixo para cima (Figura 9.13).

A concepção de cima para baixo foi introduzida em um artigo fa
moso que propôs que "o mundo é verde" (Hairston, 1960). Ele argumen
tou que a biomassa vegetal verde se acumula porque os carnívoros man
têm os herbívoros sob controle. O estudo do Great Salt Lake é um dos

tantos que tende a sustentar esse argumento. No entanto, uma proposta
alternativa, descrita como "o mundo é espinhento e de sabor desagradá
vel" (Pimm, 1991), enfatiza que as plantas desenvolveram defesas físicas
e químicas que tornam a vida difícil para os herbívoros (veja Seção 3.4.2).
Desse modo, o mundo pode ser verde - onde ele é verde - porque as
plantas são total ou parcialmente incomestíveis e não porque os herbívo
ros sejam mantidos sob controle por seus predadores. Ainda não se sabe
qual dessas propostas tem mais sustentação e erA que circunstâncias.

Se o padrão em desenvolvimento, nessas condições, é continuado,
nós esperamos que em sistema de quatro níveis tróficos as plantas e os
carnívoros primários sejam limitados de cima para baixo, enquanto os
herbívoros e os carnívoros secundários sejam limitados de baixo para
cima (Figura 9.13). Isso é exatamente o que foi encontrado em um
estudo sobre teia alimentar no "Eel River", norte da Califórnia. Os peixes
grandes reduziram a abundância de filhotes de peixes e predadores
inverte brados, permitindo que suas presas (larvas do mosquito-pólvora)
alcançassem densidades altas e exercessem intensa pressão de pastejo
sobre algas filamentosas, cuja biomassa, desse modo, foi mantida baixa
(Figura 9.15a).

QUE TÃO
NAO-RESOLVIDA:

Quão verde é
o nosso mundo?
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FIGURA 9.15
Dois exemplos de teias alimen
tares com quatro níveistróficos.
As setas indicam a intensidade
de predação ou pastejo (em vez
de o fluxo de energia). (a) A au
sência de onivoridade (alimen
tação em mais do que um nível
trófico) nessa comunidade
aquática na América do Norte
significa que ela funciona,
como está previsto na Figura
9.13, como um sistema de qua
tro níveis tróficos (segundo
Power, 1990). (b) Por outro la
do, essateia de uma comunida
de terrestre das Bahamas fun
ciona como um sistema de três
níveistróficos. Isto acontece por
causa dos fortes efeitos diretos

de predadores onívoros de topo
sobre herbívoros e seus efeitos
menos influentes sobre preda
dores intermediários (segundo
Spiller e Schoener, 1994).
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No entanto, em uma comunidade terrestre de quatro níveis tróficos.
nas Bahamas, constituída por videiras marinhas arbustivas, consumidas
por artrópodes herbívoros, além de aranhas fiandeiras (carnívoros pri
mários) e lagartos (camívors secundários ou "de topo"), os resultados
de manipulações experimentais indicaram um forte efeito dos lagattos
sobre os herbívoros, mas um efeito mais fraco sobre as aranhas. Conse
qüentemente, o efeito líquido dos predadores de topo sobre as plantas
foi positivo e houve menos danos à folhagem na presença de lagartos.
Em essência, essa comunidade de quatro níveis tróficos funciona como
se tivesse apenas três níveis (compare Figura 9.15a e b).

Portanto, fica evidente que, embora as teias alimentares do mun
do real, para nossa conveniência de estudo, possam ser separadas em
séries de simples ligações predador-presa, esses pares isolados jamais
podem contar toda a história. Contudo, também é evidente que nem
mesmo a primeira linha da história poderia ser escrita sem que hou

vesse uma base sólida de compreensão da dinâmici predador-presa.

QU~BRO 9.5 Aspectes quantitativ(;)s

o QUE QUEREMOS DIZER COM "ESTABILIDADE DA COMUNIDADE?"

Entre as diversas qualificações, existem duas importantes,
que podemos empregar no estudo da estabilidade. A pri
meira é a distinção entre resiliência e resistência de uma
comunidade. Uma comunidade resiliente é aquela que
retoma rapidamenté'à situação semelhante à sua estru
tura original, após esta ter sido alterada. Uma comunida
de resistente é aquela que, diante de um distúrbio, sofre
uma mudança relativamente pequena em sua estrutura.

A segunda distinção é entre estabilidade frágil e esta
bilidade forte. Uma comunidade tem apenas estabili
dade frágil se ela permanece essencialmente inalterada
diante de um distúrbio pequeno, mas se altera comple
tamente quando submetida a um distúrbio maior. Por
outro lado, diz-se que uma comunidade que permane
ce aproximadamente a mesma diante de um distúrbio
muito maior tem estabilidade dinamicamente forte.

Para ilustrar essas distinções por analogia, conside
re o que segue:

• uma bola de bilhar colocada cuidadosamente na
extremidade de um taco,

• a mesma bola em repouso sobre a mesa,
• a bola colocada dentro da caçapa.

A bola na extremidade do taco é estável no sentido

restrito que ela permanecerá nessa situação enquanto
não sofrer distúrbio - mas sua estabilidade é frágil e
sua resistência e resiliência são baixas: o mais leve to
que remeterá a bola ao chão, distante do seu estado
original (resistência baixa), e ela não tem a tendência
de retomar à posição original (resiliência baixa).

A mesma bola em repouso sobre a mesa tem uma
resiliência similar: ela não tem a tendência de retomar

exatamente ao seu estado original (admitindo que a
mesa é plana), mas sua resistência é muito mais alta:
empurrada, ela se move relativamente pouco. Sua es
tabilidade é relativamente forte - ela permanece "uma
bola sobre a mesa" diante de todos os tipos e todas as
intensidades de impactos com o taco.

Por fim, a bola dentro da caçapa é não apenas resis
tente, mas também resíliente - ela se move pouco e
depois retoma - e sua estabilidade é altamente robus
ta: ela permanece onde está, a não ser que seja retira
da com a mão.

9.5.3 Estabilidade da Comunidade e Estrutura da Teia Alimentar

De todas a teias alimentares imagináveis na natureza, existem tipos
particulares que nós tendemos a observar repetidamente? As teias ali
mentares reais (em oposição às irnagináveis) têm propriedades particu
lares? Algumas estruturas de teias alimentares são mais estáveis do que
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outras? (Discutimos o significado de estável no Quadro 9.5.) Essas são
questões práticas importantes. Necessitamos de respostas, para deter
minar se algumas comunidades são mais frágeis (e necessitam de mais
cuidados de conservação) do que outras; ou se existem celtas estrutu
ras "naturais" que nós poderíamos utilizar para construir comunidades
ou se comunidades' restauradas permanecem como tal. O progresso
para responder a essas questões, ainda assim, depende criticamente da
qualidade de dados que são obtidos de comunidades naturais.

O aspecto da estrutura que tem recebido mais atenção do ponto
de vista da estabilidade é a complexidade da comunidade. Durante
muito tempo, a sabedoria convencional, oriunda do argumento "ló
gico", era de que o aumento da complexidade dentro de uma comu
nidade leva ao aumento da estabilidade (MacArthur, 1955;Elton, 1958).
Foi argumentado, por exemplo, que em comunidades mais comple
xas, com mais espécies e mais interações, haveria mais rotas possí

veis pelas quais a energia passaria através da.comunidade. Em con
seqüência, se houvesse uma perturbação para a comunidade (uma
mudança na densidade de uma espécie), isso afetaria apenas uma
pequena parte das rotas de energia e haveria um efeito relativamente
pequeno sobre as densidades de outras espécies: a comunidade com
plexa seria resistente a mudanças (Quadro 9.5).

No entanto, como as análises de modelos matemáticos de teias
alimentares tornaram-se mais sofisticadas, a sabedoria convencional
nem sempre recebeu sustentação (revisada por May, 1981). Breve
mente, esses modelos de teias alimentares eram caracterizados por:
(1) número de espécies que continham; (2) a eoneetividade da teia (a
fração de todos os pares possíveis de espécies que interagem direta
mente - como competidores, mutualistas ou predadores e presa); (3)
a força de interação média entre pares de espécies. A maioria dos
modelos chegou a conclusões semelhantes: aumentos no número de
espécies, aumentos na conectividade e aumentos na força de interação
média - cada um representando um aumento em complexidade 
tenderam a diminuir a resiliência, que é a tendência da comunidade
de retomar ao seu estado original após um distúrbio (Quadro 9.5).
Desse modo, esses modelos sugerem que a complexidade leva à ins
tabilidade e certamente indicam que não é necessário uma inevitável
conexão entre estabilidade e complexidade.

Qual é a evidência a partir de comunidades reais? Alguns estudos
têm procurado se basear em modelos matemáticos, pelo exame das
relações entre número de espécies, conectividade e força de interação.
O argumento flui como segue. As únicas comunidades que nós pode
mos observar são aquelas suficientemente estáveis para existir. Portan
to, aquelas com mais espécies podem ser suficientemente estáveis so
mente se existirem decréscimos compensatórios em conectividade e/
ou força de interação. Mas dados sobre forças de interação para comu
nidades totais são indisponíveis. Em conseqüência, podemos admitir,
por simplicidade, que a força de interação média é constante. Desse
modo, as comunidades com mais espécies conservarão a estabilidade
somente se houver uma redução associada em conectividade média.

uma crença antiga de
que complexidade leva
à estabilidade 000

00. que não é
sustentada por mode
los matemáticos

complexidade
e estabilidade
na prática
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uma previsão
sustentada por

alguns estudos, mas
não por outros

uma comunidade
complexa que é menos

estável quando
perturbada ...

Na realidade, na primeira análise de uma compilação de teias ali
mentares publicadas (Brian, 1983) foi verificado, conforme previsto,
que a conectividade decresceu com o número de espécies (Figura 9.16a).
Entretanto, a compilação apresentou um sério inconveniente - os da
dos em que ela se baseou não foram coletados para o propósito de
estudo quantitativo de propriedades de teias alimentares. Em particular,
a acurácia na identificação variou substancialmente de teia para teia, e
na mesma teia os componentes foram às vezes agrupados em nível de
reino (plantas, p. ex.), às vezes como uma família (p. ex., Diptera) e às
vezes como uma espécie (urso polar) (veja revisão por Hall e Raffaelli,
1993). Estudos mais recentes, em que as teias alimentares foram docu
mentadas mais rigorosamente, indicam que a conectividade pode de
crescer com o número de espécies (conforme previsto) (Figura 9.16b)
ou pode ser independente do número de espécies (Figura 9.16c) ou
pode mesmo aumentar com o número de espécies (Figura 9.16d). Des

se modo, o argumento da estabilidade não recebe slfitentação consis
tente tampouco a partir da análise da teia alimentar.

A relação entre complexidade e estabilidade também foi investigada
mediante a manipulação de dois conjuntos de comunidades vegetais.
No primeiro, a perturbação consistiu na adição de nutrientes vegetais
ao solo; no segundo a perturbação envolveu a introdução do búfalo
africano para pastejar as plantas. Em ambos, o efeito foi monitorado em
comunidades ricas em espécies e pobres em espécies. Nos dois, a
perturbação reduziu significativamnete a diversidade da comunidade
rica em espécies, mas não da comunidade pobre em espécies (Tabela
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previsibilidade
ambiental ligada

à fragilidade
da comunidade?

QUESTÃO
NÃO-RESOLVIDA:

Até agora, mais
perguntas do
que respostas

têm surgido no
importante campo
da teoria das teias

alimentares

Os resultados conflitantes entre modelos e experimentos e a va
riedade de tipos de estabilidade que eles têm usado sugerem, pelo
menos, que nenhuma relação única entre complexidade e estabilida
de será apropriada em todas as comunidades. Seria um erro substituir
uma generalização por outra. Além disso, mesmo se a complexidade
e a instabilidade estiverem conectadas nos modelos, não necessaria
mente devemos esperar ver uma associação entre elas em comunida
des reais. As comunidades instáveis não conseguem persistir quando
experimentam condições ambientais que revelam sua instabilidade.
Mas o espectro e a previsibilidade das condições ambientais variarão
de local para local. Contudo, em um ambiente estável e previsível,
uma comunidade dinamicamente frágil pode persistir. Já em um am
biente variável e imprevisível, somente uma comunidade dinamica
mente forte terá capacidade de persistir. Em conseqüência, podemos
esperar ver: (1) comunidades complexas e frágeis em ambientes está
veis e previsíveis, com comunidades simples e forti' em ambientes
variáveis e imprevisíveis; (2) aproximadamente a mesma estabilidade
observada (em termos de flutuações populacionais e assim por diante)
em todas as comunidades, desde que isto dependa da estabilidade
inerente da comunidade combinada com a variabilidade do ambiente.

Essa linha de argumentação, além disso, traz uma implicação
muito importante dos efeitos prováveis de perturbações não-naturais
causadas por ações antrópicas sobre comunidades. Podemos esperar
que estas tenham seus efeitos mais profundos sobre comunidades
complexas e dinamicamente frágeis de ambientes estáveis, que são
relativamente não-habituados a perturbações, e efeitos menores so
bre comunidades simples e resistentes de ambientes variáveis, que
foram submetidas a perturbações repetidas (embora naturais).

um estudo dirigido à questão da complexidade e estabilidade
de teias alimentares e estabilidade ambiental foram examinados, na
Nova Zelândia, 10 riachos pequenos, que diferem quanto à intensi
dade e freqüência de distúrbios (relacionados ao fluxo) em seus lei
tos (Figura 9.18). As teias alimentares nos riachos mais perturbados
estão caracterizadas por números menores de espécies e menos liga
ções entre espécies. Isso está de acordo com a previsão segundo a
qual teias alimentares mais simples devem ser encontradas em ambi
entes mais variáveis, pois eles possuem uma estrutura que confere
estabilidade. Por isso, esses resultados são intrigantes, mas inevita
velmente insuficientes para o estabelecimento de uma regra geral.
Há uma exigência premente por descrições mais exatas de redes
alimentares envolvendo uma metodologia padronizada e por análi
ses de conjuntos de hábitats relacionados que, todavia, diferem em
características cruciais. São necessários muito mais estudos empíricos
e experimentais antes que a nossa compreensão sobre teias alimen
tares torne-se madura.
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FIGURA 9.18
Em riachos da Nova Zelândia,
locais menos perturbados
sustentam comunidades mais
"complexas" (mais espécies e
conectividade maior entre as
espécies). (a) Tamanho da teia
(número de espécies) e (b)
conectividade ou número mé
dio de ligações alimentares
por espécies animais (núme
ro de espécies de presas na
dieta) diminuem com a inten
sidade dos distúrbios aos lei
tos dos arroios (segundo Tow
nsend et aI., 1998).

Intensidade de distúrbio

RESUMO

Determinantes múltiplos da
dinâmica de populações
Mesmo quando se trata de uma única espécie em um
único local, para se compreender os fatores responsá
veis pela dinâmica de populações é necessário ter co
nhecimento das condições físicas e químicas, dos recur
sos disponíveis, do ciclo de vida dos organismos e da
influência de competidores, predadores e parasitos
sobre as taxas de natalidade, mortalidade, imigração e
emigração.

Existem teorias contrastantes para explicar a abun
dância de populações. Em um extremo, os pesquisa
dores enfatizam a estabilidade aparente de popula
ções e chamam a atenção para a importância das for
ças que as estabilizam (fatores dependentes da densi
dade). No outro extremo estão aqueles que dão mais
ênfase às flutuações de densidade, considerando os
fatores externos (freqüentemente independentes da
densidade) para explicar as mudanças. A análise do
fator-chave é uma técnica que pode ser aplicada aos
estudos de tabelas de vida, para esclarecer a determi
nação e a regulação de abundância.

Dispersão, manchas e dinâmica
de metapopulações
O movimento pode ser um fator vital na determinação
e/ou regulação de abundância. Uma mudança radical
no enfoque dado pelos ecólogos ao estudo de popu
lações envolveu uma combinação de idéias sobre frag
mentação, dispersão e dinâmica de populações den
tro de manchas na teoria de metapopu/ações.

Padrões temporais na composição
da comunidade

Os distúrbios que abrem clareiras (manchas) são comuns
em todos os tipos de comunidades. Nas comunidades
controladas pelos colonizadores, todas as espécies têm
aproximadamente a mesma capacidade de invadir cla
reiras e são competidores iguais que mantêm as clareiras
contra todos os imigrantes durante o seu período de vida.
Por outro lado, as comunidades controladas pela domi
nâncía são aquelas em que algumas espécies são compe
titivamente superiores a outras, de modo que um colo
nizador de uma mancha não necessariamente se man
tém naquele local.

(Continua)
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(Continuação)

O fenômeno de controle pela dominância é responsá
vel por muitos exemplos de sucessão de comunidades.
A sucessão em campos abandonados, por exemplo,
tipicamente implica uma seqüência de vegetação em
que as espécies pioneiras são aquelas que podem se
estabelecer rapidamente no hábitat alterado de um cam
po cultivado recentemente. Estas são substituídas poste
riormente por espécies mais lentas em chegar e se esta
belecer. Pode ser muito difícil identificar quando uma
sucessão atinge o estágio de comunidade clímax estável,
já que ela pode levar séculos para ser consumada e nesse
meio-tempo provavelmente ocorrem outros distúrbios.

elas a
Nenhum par de predador-presa, parasito-hospedeiro
ou pastejador-planta ocorre isoladamente. Cada um é
parte de uma teia alimentar complexa, compreenden
do outros predadores, parasitos, fontes alimentares e
competidores, dentro de níveis tróficos variados de uma
comunidade.

O efeito de uma espécie (dita um predador) sobre
uma outra (sua presa herbívora) pode ser direto. Mas
efeitos indiretos podem também ser sentidos por qual
quer uma das inúmeras espécies ligadas mais longiqua
mente na teia alimentar.

Algumas espécies são ligadas mais firmemente à teia
alimentar do que outras. Uma espécie cuja remoção
produziria um efeito significante (extinção ou uma al
teração grande na densidade) sobre pelo menos uma

outra espécie pode ser considerada como possuidora
de uma forte capacidade de interação. A remoção de
algumas dessas espécies que interagem fortemente
levaria a mudanças significantes que se estenderiam
através da teia alimentar. Estas são referidas como es
pécies-chave.

O controle de cima para baixo de uma teia alimen
tar ocorre em situações em que a estrutura (abundân
cia, número de espécies) de níveis tróficos inferiores
depende dos efeitos de consumidores de níveis tróficos
superiores. O controle de baixo para cima, por outro
lado, ocorre quando a estrutura da comunidade de
pende de fatores, tais como a concentração de nutri
entes e disponibilidade de presas, que influenciam um
nível trófico a partir de baixo. A importância relativa
dessas forças varia de acordo com o nível trófico estu
dado e o número de níveis tróficos presentes.

Segundo uma antiga visão convlincional em ecologia, o aumento da complexidade da~eia alimentar leva
ao aumento da estabilidade (embora deva haver cau
tela em decidir o que se entende por estabilidade). No
entanto, a análise de modelos matemáticos tem mui
tas vezes concluído que a complexidade leva à instabi
lidade. A evidência a partir de comunidades reais é con
flitante, mas muitos dos dados colhidos até o presente
não são confiáveis. São necessários estudos mais rigo
rosos, antes que os ecólogos compreendam integral
mente as causas e conseqüências dos padrões de teias
alimentares.

QUESTÕES DE REVISÃO

1. Construa um diagrama de fluxo (quadros e se-
tas), com uma população especificada no seu cen
tro, para ilustrar o espectro amplo de fatores
abióticos e bióticos que influenciam seu padrão
de abundância.

2. Os dados de censo populacional podem ser usa
dos para estabelecer correlações entre abundân
cia e fatores externos, tais como as condições
meteorológicas. Por que tais correlações podem ser
utilizadas para comprovar uma relação causal que
explica a dinâmica de U(l1a população?

3. Considere a informaçãt!l dada na Seção 9.2.1
sobre a constância aparente nos números de ando
rinhões na aldeia de Selborne. Agora imagine que
você é H. G. Andrewartha e depois A. J. Nicholson.
Elabore um argumento que você acredite que cada
um desses autores teria usado como responsável
pela dinâmica populacional dos andorinhões.

4. Faça a distinção entre a determinação e a regulação
de abundância populacional.

5. O que significa uma "metapopulação" e como ela
difere de uma "população simples"? .

6. Defina controle pelos colonizadores e controle pela
dominância, na conotação com que são aplicados
na organização da comunidade. Por que, em cada
categoria, as comunidades são tão diferentes?

7. Quais são os fatores responsáveis por mudanças
na composição de espécies durante uma sucessão
em um campo abandonado?

8. Construa uma teia alimentar de seis ou sete es-

pécies com as quais você esteja familiarizado e que
atuem em pelo menos três níveis tróficos. Consi
dere uma espécie de cada vez e sugira o tipo de
organização de comunidade necessário para que
ela seja uma "espécie-chave".

9. O que significa controle de baixo para cima e con
trole de cima para baixo? Qual a importância de
cada um quanto à probabilidade de variar com o
número de níveis tróficos em uma comunidade?

10. Discuta o que se entende por relação entre com
plexidade e estabilidade de teias alimentares.

= Questão-desafio


