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Eles repetiram a mesma viagem duas vezes mais em 2009, cada 
vez lançando 15 peixes a mais na água Meses se foram. O lago pas
sou por ciclos durante as estações: congelou, descongelou e flores
ceu novamente com a vida Então, no verão de 2010, o lago Peter 
mudou drasticamente. Antes de os cientistas começarem o experi
mento, proliferavam Pimephales prometas, percas-sol e outros pei
xes pequenos no lago. Agora porém, esses predadores dominantes 
eram raros, a maior parte fora comida pelos achigãs. Os poucos so
breviventes se escondiam em águas rasas. Agora, pulgas d'água e 
outros animaizinhos que os peixes pequenos devoravam estavam 
livres para proliferar. Como esses animais diminutos se alimentam 
de algas, a água do lago tornou-se mais clara Dois anos depois, o 
ecossistema permanece em seu estado alterado. 

A cadeia alimentar do lago Peter se transformou, de uma prolon
gada situação antiga para uma nova Carpenter desencadeou a tran
sição de propósito, como parte de um experimento que está fazendo 
sobre fatores que levam a alterações persistentes na mistura de orga
nismos que devoram e são devorados pelos outros. Nas últimas dé
cadas, no entanto, cadeias alimentares no mundo todo também vêm 
mudando, muitas vezes de forma inesperada, em escala muito 
maior. Agora as águas-vivas dominam as águas ao largo da costa da 
Namíbia Caramujos famintos e fungos cobrem pântanos costeiros 
na Carolina do Norte, levando-os a se desintegrarem. No noroeste do 
Atlântico a lagosta prolifera enquanto o bacalhau desaparece. 

Seja pela pesca, pela conversão da terra em fazendas e cidades, 
ou pelo aquecimento do planeta, o homem vem impondo tensões 
enormes sobre os ecossistemas globais. Assim, ecólogos esperam 

que muito mais cadeias alimentares mudem nos próximos anos. 
Prever essas alterações súbitas está longe de ser simples, pois a ca
deia alimentar pode ser muito complexa 

É aí que entra Carpenter. Aproveitando-se de 30 anos de pes
quisa ecológica no lago Peter, ele e seus colegas desenvolveram mo
delos matemáticos de redes ecológicas que lhes permitiram captar 
sinais de alerta precoce da mudança premente, 15 meses antes de 
sua cadeia alimentar mudar. "Nós pudemos antevê-la com bastan
te tempo", relata Carpenter. 

Com a ajuda desses modelos, ele e outros cientistas começam a 
decifrar algumas regras que determinam se uma cadeia alimentar 
permanecerá estável ou se cruzará um limite e mudará substan
cialmente. Eles esperam usar o conhecimento dessas regras para 
monitorar o estado dos ecossistemas de modo a identificar aqueles 
em risco de colapso. De forma ideal, um sistema de alerta precoce 
nos diria quando alterar atividades humanas que estão forçando 
um ecossistema na direção de um desastre, ou até nos permitiria 
reverter ecossistemas em declínio. A prevenção é essencial, dizem, 
pois assim que os ecossistemas ultrapassam seu ponto de inflexão, 
é extremamente difícil retornar. 

PREDADORES MATEMÁTICOS 
O trabalho de Carpenter apoia-se em um século de pesquisa básica 
por ecólogos que procuram responder uma pergunta simples: por 
que populações de espécies diferentes são da maneira que são? Por 
que, por exemplo, há tantas moscas e tão poucos lobos? E por que o 
tamanho das populações de moscas varia muito de um ano a ou-
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tro? Para encontrar uma resposta, ecólogos 
começaram a diagramar cadeias alimentares, 
observando quem comeu quem e quanto 
cada um comeu. No entanto, cadeias alimen
tares podem abranger dezenas, centenas ou 
milhares de espécies; sua complexidade, mui
tas vezes, transforma as tentativas de diagra
mas em desesperados emaranhados. 

Para dar sentido ao emaranhado, ecólogos 
transformaram cadeias alimentares em mo
delos matemáticos. Escrevem uma equação 
para o crescimento de uma espécie, ligando 
seu índice de reprodução à quantidade de co
mida que pode obter e com que frequência ela 
é comida por outras espécies. Como todas es
sas variáveis podem mudar, mesmo a resolu
ção de equações simples de cadeias alimenta
res provou-se esmagadora Felizmente, o 
recente surgimento de computadores baratos 
e rápidos permitiu que ecólogos executassem 
simulações de diversos tipos de ecossistemas. 

Além desse trabalho ecólogos descobriram 
alguns princípios essenciais que operam em 
cadeias alimentares reais. A maioria, por exem
plo, consiste em muitas ligações fracas em vez 
de poucas fortes. Duas espécies estão forte
mente ligadas se elas interagem muito, como 
um predador que sempre devora quantidades 
enormes de uma única presa Espécies com l i 
gação fraca interagem ocasionalmente: às ve
zes, um predador consome várias espécies. Ca
deias alimentares podem ser dominadas por 
inúmeros elos fracos porque esse arranjo é 
mais estável a longo prazo. Se um predador 
consegue comer várias espécies pode sobrevi
ver à extinção de uma delas; e se um predador 
pode passar para outra espécie mais fácil de ser 
encontrada quando uma presa se torna rara, a 
mudança permite que a presa original se recu
pere. Os elos fracos podem, assim, evitar que 
uma espécie leve outra à extinção. "Observa-se 
isso cada vez mais", afirma Kevin McCann, ecó-
logo da University of Guelph, em Ontário. 

Modelos matemáticos também revelaram pontos vulneráveis 
nas cadeias alimentares, em que pequenas mudanças podem levar a 
grandes efeitos em todo o ecossistema Na década de 60, por exem
plo, teóricos propuseram que predadores no topo de uma cadeia ali
mentar exercem enorme controle sobre o tamanho de populações 
de outras espécies, inclusive de espécies que não atacam diretamen
te. O conceito desse controle de cima para baixo por uma fração pe
quena de animais num ecossistema foi recebido com ceticismo. Era 
difícil ver como uns poucos predadores de topo poderiam exercer 
um efeito tão grande sobre o resto de sua cadeia alimentar. 

Então, nós, seres humanos, começamos a fazer experiências não 
planejadas que colocaram essa hipótese, chamada de cascata trófi
ca, em teste. No oceano, pescamos predadores do topo, como o baca
lhau, em escala industrial, enquanto em terra, matamos grandes 
predadores como lobos. Introduzimos espécies invasoras como ra
tos em ilhas e produzimos vários outros choques sobre os ecossiste-

mas globais. Os resultados dessas ações susten
taram o papel essencial dos predadores e os 
efeitos em cascata que podem exercer para bai
xo a partir do topo de uma cadeia alimentar. 

Ecólogos perceberam que, como previsto, 
as mudanças em certos predadores tiveram 
impacto enorme sobre cadeias alimentares. O 
abate de lobos no entorno do Yellowstone Na
tional Park levou a um enorme aumento de al
ces e outros herbívoros. Os alces deleitavam-se 
com folhas de salgueiro e álamo, matando 
muitas árvores. Da mesma forma, na costa 
leste americana, pescadores devastaram po
pulações de ostras e vieiras sem catar um úni
co ser. Na verdade, eles mataram tubarões em 
grande número, permitindo que peixes preda
dores menores dos quais os tubarões se ali
mentam proliferassem. A população de raias-
-jamburanas, por exemplo, explodiu. Elas se 
alimentam de mariscos no fundo do mar, e 
como resultado, seu aumento levou a um de
clínio de ostras e vieiras. 

TRANSFORMAÇÃO QUE SE PERPETUA 
Muitas dessas mudanças pegaram ecólogos de 
surpresa Eles perceberam que a previsão de 
quando uma cadeia alimentar mudará drasti
camente é importante porque, após ocorrer, 
ela se fixa, e devolver uma cadeia alimentar ao 
estado original não é fácil. "O retorno é muito, 
muito difícil", declara o ecólogo Villy Christen
sen, da University of British Columbia 

No noroeste do Atlântico, por exemplo, as 
empresas de pesca de bacalhau faliram no iní
cio da década de 90. Bacalhaus são predadores 
vorazes, e com seu desaparecimento houve um 
aumento de suas presas, inclusive espadilhas, 
capelins, lagostas jovens e siris Chionoecetes. 
Para tentar fazer o bacalhau se recuperar, au
toridades impuseram limites rigorosos sobre 
sua pesca, chegando a proibi-la totalmente. Os 
modelos matemáticos nos quais se apoiaram 
indicaram que se os peixes fossem deixados 

ilesos, poderiam botar muitas ovas e crescer rápido o suficiente 
para reconstituir a sua população. 

"A previsão para recuperação foi na ordem de cinco a seis anos", 
segundo Kenneth Frank, cientista pesquisador da Fisheries and 
Oceans Canada no Bedford Instituto of Oceanography, que estuda 
a pesca de bacalhau na costa da Nova Escócia e Terra Nova As pre
visões estavam erradas. Mesmo após seis anos, o bacalhau não 
mostrou sinal de recuperação. Na verdade, a espécie diminuiu em 
pequena porcentagem de sua população pré- colapso. 

Frank e seus colegas agora descobriram o motivo: as estimati
vas iniciais se basearam apenas na rapidez com que o bacalhau se 
reproduzia e não em como a cadeia alimentar é organizada O ba
calhau adulto se alimenta de espadilhas, capelins e outras presas 
conhecidas genericamente como peixes forrageiros. Estes, por sua 
vez, consomem animais minúsculos conhecidos como zooplânc-
tons, inclusive as ovas e larvas do próprio bacalhau. 
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Antes de o bacalhau ser objeto de sobrepesca, ele mantinha o 
peixe forrageiro sob controle, para que o peixe pequeno não comes
se ovas e larvas suficientes, pondo em risco a população de baca
lhau. Assim que os humanos reduziram A população do bacalhau, 
porém, a situação se inverteu. O peixe forrageiro proliferou e pôde 
devorar uma fração substancial dos filhotes de bacalhau. Mesmo 
sem a ação humana, o bacalhau não conseguiu se recuperar. 

Só agora Frank e seus colegas veem sinais de lenta recuperação. 
Após atingir um ínfimo 1% dos níveis pré-colapso, o bacalhau se re
cuperou nos últimos anos para 30%. O essencial, diz Frank, é que 
os peixes forrageiros explodiram a números tão elevados que estão 
superando seu próprio suprimento de alimentos e começaram a 
declinar. Agora que a população caiu, ovos e larvas de bacalhau 
têm chance muito maior de atingir a idade adulta Se o bacalhau 
voltar aos níveis anteriores, manterá a população de peixes forra
geiros abaixo mais uma vez. "Essa é a trajetória em que estão, mas 
há muitas surpresas, pois estes ecossistemas são muito complexos", 
adverte Frank. 

As cadeias alimentares continuarão a mudar pelo mundo. Al
gumas, devido à caça e pesca, mas outras serão castigadas por ou
tras forças. O peixe-leão, nativo do Pacífico, por exemplo, tornou-se 
popular como animal de estimação nos Estados Unidos, mas os 
proprietários da Costa Leste que se cansaram deles começaram a 
despejá-los no Atlântico, onde agora ameaçam os recifes de coral 
do Caribe. Ele consome tantas espécies pequenas de presas que 
ecólogos prevêem que vai se impor e reduzir muitos predadores 
nativos, inclusive tubarões. A mudança climática também está al
terando cadeias alimentares; em alguns casos, mudando as faixas 
de predadores e suas presas. Não importa qual o controlador de al
terações da cadeia alimentar, ele pode conseguir empurrar os ecos
sistemas para limiares maiores; e se esses ecossistemas tiverem in
terruptores que se perpetuam, será muito difícil restaurá-los. 

Alguns cientistas dizem que impedir que as cadeias alimentares 
mudem é uma estratégia mais eficaz que tentar restaurar as que 
mudaram. Eles acreditam que um grama de prevenção ecológica 
pode valer um quilo de cura Carpenter e seus colegas vêm desen
volvendo um sistema de alerta precoce que pode revelar quando 
mudanças ecológicas estão prestes a acontecer e oferecem algumas 
orientações sobre como tirar um ecossistema do ponto de inflexão. 

MUDANÇA DE PERCEPÇÃO 
"Ecólogos sempre pensaram que essas coisas eram completamente 
imprevisíveis", diz Carpenter. É por isso que, há oito anos, ele e seus 
colegas começaram a escrever equações que poderiam captar 
como os ecossistemas funcionam. Incluíram variáveis para fatores 
como o índice de reprodução de espécies e a taxa na qual as dife
rentes espécies comem umas às outras. Essas equações produzi
ram modelos de ecossistemas que podem atingir pontos de infle
xão em que, repentinamente, eles se convertem em novo estado, 
assim como acontece com os ecossistemas reais. 

Cientistas também puderam observar padrões sutis, mas distin
tos, de desenvolvimento muito antes de os ecossistemas virtuais mu
darem abruptamente - uma versão ecológica dos distantes trovões 
que precedem uma tempestade. Um padrão que surgiu, por exem
plo, foi que quando um ecossistema era perturbado, digamos, por 
uma mudança brusca de temperatura ou por um surto de doença, 
ele demorava mais que o habitual para retornar ao estado normal. "À 
medida que se aproxima do ponto de inflexão, ele se recupera mais 
lentamente das perturbações", avalia Marten Scheffer, ecólogo da 

Universidade de Wageningen, Holanda, que já trabalhou com Car-
penter em sistemas de alerta precoce. 

Scheffer, Carpenter e seus colegas estão testando seus modelos 
em vários experimentos. Alguns ocorreram confinados cuidadosa
mente em ambientes controlados de laboratórios. A primeira vez 
que colocaram o sistema de alerta precoce em teste num ecossiste
ma natural foi a experiência de Carpenter no lago Peter. Assim que 
os cientistas começaram a abastecer o lago Peter, realizaram regis
tros diários dos ]zooplânctons, fitoplânctons e peixes na água. Tam
bém monitoraram o lago Paul, semelhante em tamanho e nos arre
dores, que não foi manipulado. Todas as mudanças que ocorressem 
nos dois lagos seriam presumivelmente resultado de fatores exter
nos ao clima No verão de 2009, começaram a observar rápidos au
mentos e quedas nos níveis de clorofila no lago Peter. Os movimen
tos do lago combinavam com os padrões que precedem uma virada 
no ecossistema nos modelos de Carpenter. O lago Paul, por sua vez, 
não mostrou qualquer alteração. 

DETECÇÃO DE FLUTUAÇÕES 
Carpenter e seus colegas esperam desenvolver sistemas de monito
ramento que possam detectar flutuações igualmente reveladoras e 
capazes de anunciar uma mudança iminente em outros ecossiste
mas, de zonas de banhado a florestas e oceanos. "Há muitos aspec
tos complicados, mas ele funciona", afirma Scheffer. 

O objetivo, claro, é saber quando estamos levando um ecossis
tema ao limite, para que possamos parar de forçar. Para testar essa 
ideia, Carpenter está manipulando o lago Peter novamente. Em 
vez de adicionar predadores do topo, desta vez ele está adicionan
do fertilizantes, o que provavelmente levará a um aumento de al
gas, que, por sua vez, provocarão mudanças em todo o ecossistema 
do lago. Carpenter espera que algumas espécies de peixes maiores, 
inclusive aqueles achigãs, vão declinar como resultado e depois 
permanecerão em níveis baixos. Também espera receber sinais de 
aviso dessa mudança com meses de antecedência, na forma de os
cilações de clorofila e de outros padrões sutis. Assim que observar 
esses sinais Carpenter deixará de suprir o fertilizante adicional. Se 
ele estiver certo, o ecossistema voltará a seu estado normal, em vez 
de mudar. Para efeito de comparação, ele adicionará fertilizante ao 
lago próximo, Tuesday, mas não vai parar como fará no lago Peter. 
O lago Paul novamente ficará sem tratamento, como controle. 

Carpenter está otimista de que o sistema de alerta precoce que 
ele está desenvolvendo funcionará não apenas em lagos isolados, 
mas em qualquer ecossistema, graças à maneira como as redes 
ecológicas são organizadas, mas sucesso não significa que a previ
são de uma virada seja certa As equações que ele e seus colegas de
senvolveram sugerem que alguns distúrbios serão tão drásticos e 
rápidos que não haverá tempo para os ecólogos perceberem a imi
nência do problema "Surpresas vão prosseguir", admite Carpenter, 
"embora o sistema de alerta precoce crie a oportunidade de prever 
algumas antes que elas se manifestem." 
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Text Box
Fonte: Scientific American Brasil, São Paulo, ano 11, n. 126, p. 58-63, nov. 2012.




