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Instruções

1. Responda às questões de maneira clara, lógica e fundamentada na teoria ecológica.

2. Responda às questões a caneta, nas folhas de resposta fornecidas. 

3. A prova está dividida em três partes. Cada parte contem duas questões e duas folhas para 

respondê-las. 

4. Quando terminar,  entregue  as  folhas  das  questões  junto  com suas respectivas folhas  de 

respostas,  visto  que  cada  parte  seguirá  para  correção  por  diferentes  examinadores. 

Identifique cada folha de respostas com seu nome completo.

5. Se necessitar de folhas adicionais, basta requisitar ao professor que estiver presente na sala.

6. Não há problema em rasurar, desde que você deixe claro os trechos do texto que devem ser 

desconsiderados.

7. Tempo máximo para resolução desta prova: quatro horas.
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PARTE 1

QUESTÃO 1

A eficiência de produção de compartimentos tróficos em ecossistemas é definida como a razão 

entre  a  biomassa  acrescida  ao  compartimento  num dado  intervalo  de  tempo  e  a  energia  total 

assimilada pelo compartimento neste intervalo:

E p =
Pn

An

Onde Ep é a eficiência de produção, Pn é a produção líquida (biomassa acrescida) e An a energia total 

assimilada.

a) Por que esta razão é sempre inferior a um?

b) Ordene invertebrados, vertebrados exotérmicos e vertebrados endotérmicos da maior para 

menor eficiência de produção. Justifique sua resposta.

c) Proponha uma hipótese de consequência(s) de mudanças climáticas globais para a produção 

secundária  dos ecossistemas terrestres,  que utilize o conceito de eficiência de produção, 

apresentado acima.

QUESTÃO 2

Foram  coletados  insetos  alados  com  armadilhas  luminosas  em  dois  locais.  Os  insetos  foram 

selecionados e identificados até o nível de espécie. O local no qual foram registradas mais espécies 

foi considerado o de maior diversidade de espécies. Dê duas razões pelas quais esta conclusão pode 

estar errada.
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PARTE 2

QUESTÃO 3

Segundo Hutchinson (1957), nicho ecológico é um volume teórico multidimensional, que está 

dentro de um espaço definido por eixos que representam variáveis ambientais. Neste volume que é o 

nicho, a população de uma dada espécie tem taxa de crescimento populacional positivo. 

Adicionalmente, este autor distingue nicho fundamental do nicho efetivo. A figura abaixo descreve 

um modelo de mudanças dos nichos fundamental e efetivo associado a um processo de ocupação de 

novas áreas por uma parte dos indivíduos de uma dada espécie.

Figura 3.1.  A taxa de crescimento intrínsico da população 

(r) é representada em função de um gradiente hipotético de 

umidade.  (a) O nicho efetivo (verde escuro) e o nicho 

fundamental (verde claro) da população fonte estão 

representados bem como o nicho efetivo (vermelho) e o 

nicho fundamental (linha pontilhada em vermelho) de um 

conjunto de indivíduos que se dispersam para formar uma 

nova população.  (b, c, d): Representação do nicho 

fundamental e efetivo da nova população no momento 

inicial de seu estabelecimento, e suas mudanças ao longo 

do tempo. (Fonte:  Pearman et al. 2007. TREE 23: 149-158)

a) Explique em que consiste a diferença entre nicho fundamental e nicho efetivo.

b) Considerando os elementos da figura acima,  diga se concorda com a afirmação: Não há 

possibilidade de relaxamento de competição no processo de colonização. Justifique. 
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PARTE 2 (continuação)

QUESTÃO 4

O plano de conservação de uma espécie de planta endêmica e rara na região do mediterrâneo 

incluiu o estabelecimento de novas populações a partir de sementes tomadas de várias populações 

naturais (Colas et al. 2008. Journal of Applied Ecology). A espécie é uma erva perene que precisa 

em média de 5 anos para se reproduzir, e é auto-incompatível. A fim de avaliar o sucesso da 

restauração das populações, a demografia de seis populações naturais e três das populações 

introduzidas foram acompanhadas ao longo de 10 anos, e analisadas com modelos de dinâmica 

populacional discreta com estádios de crescimento (modelos matriciais). Com estes modelos, 

estimaram-se as taxas demográficas (fecundidade, sobrevivência e probabilidades de transição entre 

estádios) para cada estádio de vida, que se combinam para gerar a estimativa da taxa de crescimento 

das populações. As taxas de crescimento obtidas para o conjunto de populações naturais foi de  λ = 

0,914, e para o conjunto de populações introduzidas foi de λ = 0,887. 

Nas próximas duas páginas seguem gráficos com alguns resultados adicionais do estudo. 

Com base nas informações fornecidas, e considerando a biologia do sistema em estudo, discuta os 

prós e contras da ação de manejo, fazendo considerações sobre a viabilidade das populações. 
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PARTE 2 (continuação)

Figura 4.1. Porcentagem acumulada ao longo do tempo de indivíduos que morreram antes de 

florescer (a) e  que floresceram (b), nas coortes de plantas de 1994 e 1995, nas populações naturais 

(Nat) e introduzidas (Int). 
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PARTE 2 (continuação)

Figura 4.2.  Fecundidade nas populações naturais (circulo preto) e introduzidas (triangulo branco) 

ao longo do tempo.

Figura 4.3. Contribuição das taxas demográficas para diferenças na taxa intríseca de crescimento 

populacional (λ) nas populações naturais e introduzidas. Contribuições positivas indicam valores 

menores das taxas demográficas nas populações introduzidas, enquanto contribuições negativas 

refletem valores menores nas populações naturais. As abreviações na abscissa representam: 

Fecundidade(f)= numero de plântulas entre t-1 e t ,dividido pelo número de plantas em flor no 

momento da florada em t-1; Sobrevivência (s0)= probabilidade de sobrevivência das sementes até 

florada; Sobrevivência (s1, s2 e s3)= probabilidade de sobrevivência dos indivíduos com rosetas 

jovens, velhas e indivíduos em flor, respectivamente entre t-1 e t;  Reprodução (α1, α2, α3) = 

probabilidades de florada no tempo de t das rosetas jovens, velhas e indivíduos em flor oriundas de 

t-1 e que sobreviveram até tempo t. 
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PARTE 3

QUESTÃO 5

O substitutivo ao Projeto de Lei n. 1.876, de 1999, que revoga a Lei no. 4.771 de 15 de Setembro de 

1965, cria novas possibilidades de compensação de Reserva Legal dentro do mesmo bioma. 

Segundo essa proposta, um proprietário no interior do estado de São Paulo, dentro do bioma da 

Mata Atlântica, pode compensar sua Reserva Legal na Serra do Mar, em Pernambuco, ou em 

qualquer outra região deste bioma, inclusive na forma de doação ao poder público de áreas dentro 

de Unidades de Conservação. Analise as potenciais conseqüências destas propostas à luz de teorias 

ecológicas, e do conhecimento que temos atualmente sobre padrões de biodiversidade no Brasil. 
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PARTE 3 (continuação)

QUESTÃO 6

Andrén (1994) propôs que o efeito da fragmentação (ou sub-divisão) de um habitat sobre o declínio 

de populações e espécies se torna mais acentuado abaixo de uma certa cobertura deste habitat na 

paisagem (em torno de 30%). Acima deste limiar, o efeito sobre a redução do tamanho populacional 

ou sobre a riqueza de espécies é dada essencialmente pela perda de habitat, enquanto que abaixo 

deste limiar, o efeito pode ocorrer pela sub-divisão do habitat (efeito de fragmentação; ver figura 

ilustrativa). Proponha uma maneira de testar esta hipótese com um estudo de amostragem ou 

experimental, utilizando um ou mais grupos biológicos em uma ou mais paisagens. 


