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Análise da História de Vida
ü Estudo de caso: Nemo
ü Diversidade de Histórias de Vida
ü Contínuo na História de Vida
ü Compensações (trade-offs)
ü Evolução do Ciclo de Vida

2	  



3	  

Rinocerontes
Um único filhote por gestação
Pesando entre 40 e 65 kg

Todos os 
organismos 
produzem prole, 
mas o número e 
tamanho da prole 
varia entre 
organismos



Estudo de caso: “Procurando Nemo"
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h'p://www.solarnavigator.net/films_movies_actors/cartoons/cartoon_images/finding_nemo_doreen.jpg	  

No filme, a família de Nemo é 
semelhante a uma família 
humana
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Mutualismo com anêmonas

De 2 a 6 peixes (não 
aparentados) por anêmona

Hierarquia com base em 
tamanho e agressividade

Fêmea > Macho 
reprodutor > Machos não 
reprodutores

Os peixes regulam seu 
crescimento para reduzir 
conflitos

Peixes-palhaço na vida real 



6	  

Macho reprodutor cuidando dos ovos
Jovens precisam encontrar uma anêmona para habitar

Se a fêmea morre, o macho reprodutor cresce e muda de 
sexo

Hermafroditismo sequencial: mudanças de sexo ao longo 
do desenvolvimento (18 famílias de peixes)
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O que faz permanecer sob o domínio do casal 
reprodutor?

ü  Completa dependência da proteção da anêmona

ü  São presas fáceis (coloridos, fracos nadadores)

ü  Anêmonas são um recurso limitado
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História de Vida
é o registro dos eventos e marcos relacionados ao 
crescimento, desenvolvimento, reprodução e 
sobrevivência

Características da História de Vida
ü  Tamanho e idade na maturidade sexual
ü Quantidade e época da reprodução
ü  Taxas de sobrevivência e mortalidade

  Introdução
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Conceito 1: Os padrões de história de vida 
variam dentro e entre espécies.

ü  Indivíduos de uma mesma espécie mostram 
variação nas características da história de vida

ü  Diferenças podem ser devido à variação genética 
ou condições ambientais

ü  Apesar da variação dentro de uma espécie, 
generalizações sempre podem ser feitas

  Diversidade de Histórias de Vida
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Exemplo: Espécie Humana

Apesar da grande variação entre indivíduos, algumas 
generalizações:

ü  Um bebê por gestação

ü Reprodução entre 15 e 
45 anos

  Diversidade de Histórias de Vida
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Estratégias de História de Vida

É o padrão geral de tempo e natureza dos 
eventos da história de vida na média de todos 
os indivíduos

Determinado pela alocação de tempo e energia 
entre crescimento, reprodução e sobrevivência

  Diversidade de Histórias de Vida
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Quem ou o que determina essas escolhas?



Variação interespecífica na fecundidade e modo reprodutivo em anuros	  
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Determinação genética da HV

Como qualquer outra característica herdável, a 
variação é a matéria-prima e a seleção natural 
favoreve as formas que resultam em melhores 
chances de sobrevivência e reprodução

  Diversidade de Histórias de Vida
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Como e por que um 
determinado padrão de 
história de vida evolui?

Ideal teórico: Histórias de 
vida são otimizadas (fitness 
máximo)

Não são necessariamente 
otimizadas, especialemnte 
quando as condições mudam

Duas espécies com histórias 
de vida muito diferentes
A: podem viver até 100 anos
B: morrem após a reprodução

  Diversidade de Histórias de Vida
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Plasticidade Fenotípica

Um único genótipo pode produzir muitos fenótipos 
sob diferentes condições ambientais

Exemplo: crescimento e desenvolvimento pode ser 
acelerado em temperaturas mais altas

Pode ser adaptativo ou não (valor adaptativo precisa 
ser demonstrado)

  Diversidade de Histórias de Vida



17	  

Modos Reprodutivos

Tipos de reprodução: sexuada e assexuada 
(vantagens e desvantagens)

Tipos de gametas: isogamia (iguais em tamanho) e 
anisogamia (tamanhos diferentes)

Muitos organismos multicelulares apresentam 
anisogamia

  Diversidade de Histórias de Vida
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Corais reproduzem-se tanto sexuada como assexuadamente

  Diversidade de Histórias de Vida
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Ciclos de vida complexos

Jovens ocupam outros habitats e alimentam-se de 
modo diferente dos adultos

Metamorfose: transição repentina da forma do 
estágio larval para o juvenil, às vezes acompanhada 
por mudança de habitat

80% das espécies animais passam por metamorfose 
(25 filos)

  Diversidade de Histórias de Vida
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Muitos parasitas evoluíram ciclos de vida complexos com um ou 
mais estágios especializados para cada hospedeiro

  Diversidade de Histórias de Vida
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Algumas espécies perderam 
secundariamente o ciclo de 
vida complexo e passaram a 
apresentar desenvolvimento 
direto 

Passam de ovo fertilizado 
para juvenil, sem passar por 
estado larval

Exemplo: salamandras 
Plethodontidae

Desmognathus aeneus
apresenta desenvolvimento 
direto e do ovo sai uma 
miniatura do adulto

  Diversidade de Histórias de Vida
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Conceito 2: Os padrões reprodutivos podem ser 
categorizados em um contínuo.

Semelparidade – Iteroparidade

r-estrategista – K-estrategista

  Contínuo de Histórias de Vida
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Quantos eventos reprodutivos ocorrem durante a vida 
de um organismo?

Semélparos: espécies que os indivíduos reproduzem-
se uma única vez

Iteróparos: espécies que os indivíduos podem 
reproduzir-se múltiplas vezes

  Contínuo de Histórias de Vida
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Salmão-do-Pacífico
Migram para se reproduzir
Depositam milhares de ovos e depois morrem

Salmões são um exemplo clássico de semelparidade



  Contínuo de Histórias de Vida



Semelparidade parcial: somente os machos morrem após a reprodução

Gracilinanus agilis

  Contínuo de Histórias de Vida
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  Contínuo de Histórias de Vida

r-estrategistas

ü vida curta
ü desenvolvimento acelerado
ü maturação precoce
ü baixo investimento parental
ü altas taxas de reprodução

Exemplos: insetos e pequenos vertebrados
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  Contínuo de Histórias de Vida

k-estrategistas

ü  vida longa
ü  desenvolvimento lento
ü  amadurecimento atrasado
ü  alto investimento parental
ü  baixas taxas de crescimento

Exemplos: grandes mamíferos, quelônios, crocodilianos
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Elefantes
Primeira reprodução: 12-15 anos
22 meses de gestação e 5 anos amamentando



31	  

Compensações

Trade-offs
“Não existe almoço grátis”

Os recursos disponíveis são finitos. Tempo, esforço 
e energia utilizados para uma finalidade diminuem o 
tempo, esforço e energia disponível para outras 
finalidades

Conceito 3: Existem compensações entre as 
características da história de vida.
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Compensações

Trade-offs entre tamanho do corpo e 
número de filhotes

Quanto maior o investimento em cada um dos 
descendentes, menos descendentes poderão 
ser produzidos



33	  

Compensações

Tamanho da ninhada de Lack
David Lack (1947)

O tamanho da ninhada é limitado pelo número 
máximo de juvenis que os pais podem criar de 
uma só vez
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Compensações

Teste da Hipótese de lack



As aves que se reproduzem em altas latitudes põem 
ninhadas maiores que as espécies tropicais

Talvez porque longos períodos de luz possibilitem os pais alimentarem um 
número maior de filhotes por dia
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Compensações

Compensação entre reprodução atual e 
futura

Para um organismo iteróparo, quanto mais 
cedo começar a se reproduzir, mais vezes 
pode se reproduzir ao longo da vida

Mas nem todos os eventos reprodutivos 
apresentam o mesmo sucesso



A fecundidade está diretamente relacionada ao tamanho do 
corpo em algumas espécies
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Maturidade sexual aos 60 cm

Aos 80cm uma fêmea produz cerca 
de 2 milhões de ovos por ano

Aos 120 cm, 15 milhões de ovos por 
ano

Qual seria o impacto da pesca nessa espécie?

Compensações



38	  

A pesca remove os indivíduos mais velhos e 
maiores, resultando em mudanças evolutivas 
na história de vida

Seleciona bacalhaus que se tornam maduros 
mais cedo, com tamanho menor e 
crescimento mais lento

Diminui a qualidade e quantidade total de 
ovos produzidos

Compensações



Relação entre fecundidade e tamanho da fêmea em guarus	  
Compensações

y	  =	  1,0842x	  -‐	  22,965	  
R²	  =	  0,45853	  
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Em que condições deve alocar mais 
energia no crescimento em detrimento da 
reprodução?

Vida longa
Alta sobrevivência de adultos
Aumento de fecundidade com o tamanho

Compensações
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Senescência
Declínio na aptidão de um 
organismo com a idade e 
deterioração fisiológica

Compensações
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Compensações

A seleção para indivíduos com senescência tardia pode ocorrer se 
vierem a contribuir significativamente para a sobrevivência de seus 
filhotes e seus descendentes



Por que a senescência existe já que a sobrevivência e a reprodução conferem 
vantagens a um indivíduo em qualquer idade?

43	  



Duração da vida em alguns Tetrapoda
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Evolução do Ciclo de Vida

Investimento Parental

Muitas aves e mamíferos investem tempo e energia 
para alimentar e proteger a prole

Outras espécies produzem ovos com mais nutrientes 
para o embrião
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O cuidado com a prole toma tempo e recursos de outras atividades, 
além de gerar riscos
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Por que os machos de baratas-d’água fazem todo o trabalho?
ü  Tamanho dos ovos (relação superfície-volume)
ü Hábito predatório
ü  Limite de seis mudas
ü Machos com ovos atraem mais fêmeas
ü  Fêmeas precisam de mais presas para formar ovos
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Evolução do Ciclo de Vida

Dispersão

Reduz a competição entre parentes e permite a 
colonização de novas áreas

Invertebrados sésseis dispersam como gametas ou 
larvas
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Evolução do Ciclo de Vida

Diapausa

Estado de atividades suspensas em que um 
organismo consegue sobreviver a condições 
desfavorávies



Conceitos-chave
ü Os padrões de história de vida variam dentro e 

entre espécies
ü Os padrões reprodutivos podem ser categorizados 

em um contínuo
ü Existem compensações entre as características 

da história de vida.
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