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Introdução

Definição

• Forrageamento em seu sentido mais amplo é a
procura e consumo de alimentos pelos organismos



Etapas do forrageamento

GASTO DE 
ENERGIA

GANHO DE 
ENERGIA





Procura da presa

Procura 
passiva

Procura 
ativa

Baixo gasto 
energético

Alto gasto 
energético



Ao encontrar uma presa o predador pode:

Encontro/captura da presa

Atacá-la Rejeitá-la

FATORES QUE PODEM INFLUENCIAR A DECISÃO:

• Palatabilidade da presa 

• Periculosidade da presa 

• Relação tamanho da presa e
o tamanho do predador



1. A palatabilidade da presa 2. Periculosidade da presa

O que determina se predador deve 
ou não atacar a presa?

Encontro/captura da presa



3. Tamanho do predador em relação à presa

Encontro/captura da presa

O que determina se predador deve 
ou não atacar a presa?



Encontro/captura da presa

Consumo x disponibilidade

Tamanho do marisco (cm)

Na natureza
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Na dieta
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Tamanho do marisco (cm)



Encontro/captura da presa

PREFERÊNCIA SIGNIFICA 
USAR/CONSUMIR ALGUM RECURSO 

EM FREQÜÊNCIA SUPERIOR À 
DISPONIBILIDADE



O predador é seletivo?

PRESA A PRESA B

50% item 50% item B

DIETA DO PREDADOR

50% item A 50% item B

DISPONIBILIDADE NO 
AMBIENTE



DISPONIBILIDADE NO 
AMBIENTE

20% item A 80% item B

PRESA A PRESA B

50% item 50% item B

DIETA DO PREDADOR

O predador é seletivo?



Náufrago tinha enorme 
preferência por cocos

Sobrevivente de naufrágio no
oceano Índico relata ter comido
somente cocos por 1 ano!

PREFERÊNCIA SIGNIFICA 
USAR/CONSUMIR ALGUM RECURSO 

EM FREQÜÊNCIA SUPERIOR À 
DISPONIBILIDADE



Forrageamento ótimo

Teoria do forrageamento ótimo:

“Os organismos são moldados pela seleção
natural para consumir o máximo de energia
gastando o mínimo possível”

GASTO DE 
ENERGIA

GANHO DE 
ENERGIA



Minimização do 
gasto energético 

em cada uma 
dessas etapas

4.   Consumo da presa

Forrageamento ótimo

Teoria do forrageamento ótimo:

“Os organismos são moldados pela seleção
natural para consumir o máximo de energia
gastando o mínimo possível”

Maximização do 
ganho energético

Maximização do 
saldo energético 

-

1. Procura da presa

2. Encontro da presa

3. Captura/subjugação da presa



1. Procura da presa = p

2. Encontro da presa

3. Captura/subjugação da presa

4. Energia adquirida com a presa = Ec

Decisões econômicas

Manipulação = m

Benefício líquido = Ec - (Ep + Em)

Vale a pena 
investir na presa?

Benefício líquido > 0

Benefício líquido ≤ 0

SIM

NÃO



Quando o tempo de manipulação das presas
é curto (m baixo), mas o tempo de procura é
demorado (p alto), o predador deve :

Decisões econômicas

(    ) Generalista (    ) EspecialistaX

Exemplo: aves insetívoras

• O tempo de procura por insetos é
alto, mas a captura e subjugação
são muito rápidas

• Em geral, essas aves não
discriminam as presas e se
alimentam de uma ampla variedade
de insetos



Decisões econômicas

Quando o tempo de manipulação das presas
é longo (m alto), mas o tempo de procura é
rápido (p baixo), o predador deve :

Exemplo: grandes carnívoros

• O tempo de procura, em geral,
é curto, mas o investimento em
perseguição e subjugação é
muito alto

• Os indivíduos se especializam
em capturar presas velhas ou
doentes

(    ) Generalista (    ) EspecialistaX(    ) Generalista (    ) EspecialistaX



Resumo da aula

Minimizar tempo 
de procura

Minimizar tempo 
de manipulação

Maximizar ganho 
energético

FORRAGEIO

DEFESA CONTRA 
PREDADORES

+

PRODUÇÃO DE 
GAMETAS

+

OBTENÇÃO DE 
PARCEIROS

+

Maior número de descendentes


