
FLÁVIA MARIA DARCIE MARQUITTI

PARASITAS DE INTERAÇÕES E A COEVOLUÇÃO

DE MUTUALISMOS

INTERACTION PARASITES AND THE

COEVOLUTION OF MUTUALISMS

São Paulo
2015



FLÁVIA MARIA DARCIE MARQUITTI

PARASITAS DE INTERAÇÕES E A COEVOLUÇÃO

DE MUTUALISMOS

INTERACTION PARASITES AND THE

COEVOLUTION OF MUTUALISMS

Versão original da tese apresentada ao
Instituto de Biociências da Universidade de
São Paulo para obtenção do título de Doutor
em Ciências, na área de Ecologia

Orientador: Prof. Dr. Paulo Roberto
Guimarães Junior

São Paulo
2015



Ficha Catalográfica

Marquitti, Flávia Maria Darcie
Parasitas de interações e a coevolução de mutualismos / Flávia Maria

Darcie Marquitti ; orientador Paulo Roberto Guimarães Junior. – São Paulo,
2015.

84 f.

Tese (Doutorado) - Instituto de Biociências da Universidade de São
Paulo. Departamento de Ecologia.

1. Interações Ecológicas. 2. Pilhador de Néctar. 3. Redes Ecológicas.
4. Estabilidade. 5. Teoria dos Jogos Evolutivos. 6. Estratégia Evolutiva-
mente Estável. I. Guimarães Junior, Paulo Roberto. II. Universidade de São
Paulo. Instituto de Biociências. Departamento de Ecologia. III. Título.



Folha de Aprovação

MARQUITTI, F. M. D. Parasitas de interações e a coevolução de mutualis-
mos. Tese apresentada ao Instituto de Biociências da Universidade de
São Paulo para obtenção do título de Doutor em Ciências.

Aprovado em:

Banca Examinadora:

Prof. Dr.: Instituição:

Julgamento: Assinatura:

Prof. Dr.: Instituição:

Julgamento: Assinatura:

Prof. Dr.: Instituição:

Julgamento: Assinatura:

Prof. Dr.: Instituição:

Julgamento: Assinatura:

Prof. Dr.: Instituição:

Julgamento: Assinatura:



Dedico esta tese com
todo meu amor para

Mã, Pá, Li, Bi e Luiz.
E ao meu orientador,

Miúdo, com muito carinho.



“...at the borders of interdisciplinarity, progress occurs.
Whenever the languages of two disciplines meet,

two cultures interact, and something new happens.”
Martin A. Nowak



viiAgradecimentos

Miúdo, é impossível resumir em uma frase o quanto sou grata à sua dedicação à minha formação durante
esses nove anos. Foram anos incríveis que me nortearão em toda a minha vida acadêmica. Se eu for
para os meus alunos 10% do que você foi para mim, eu tenho certeza que já terei feito um trabalho
excepcional. Muito obrigada!

Luiz, não há palavras e nem amor no mundo que explique sua doação e disposição em me ajudar e
ensinar constantemente. Muito obrigada por todo trabalho de revisão de algoritmos, revisão de textos,
opiniões sobre cada detalhe e por ainda me alegrar todos os dias. Obrigada pelo companheirismo, pelo
amor e por estar ao meu lado fazendo a vida ser mais leve e mais bonita.

Mãe, Pai, Li, Biola, Tobias e Famílias Darcie e Marquitti, mesmo que os estudos não tenham
me permitido estar com vocês em diversos momentos, vocês são meus maiores incentivadores! Obri-
gada por tamanha compreensão e amor. Todo meu esforço não teria valido a pena sem o carinho de vocês.

Amigos do Guimarães-Lab, vocês são provas reais de que a cooperação na ciência vale à pena a
qualquer custo que seja. Obrigada pelos cafés, por todos os favores e pelas centenas de discussões
maravilhosas sobre ciência.

Simon, I had a very good time with you all in 2013. You are very special professor in my formation.
From classes to Conversation hours, everything was very important in many moments of my PhD. Your
lab and all the EEB-department have shown me how discussions about science can be amazing. Thank
you for providing me this terrific opportunity.

Jorge, Xico e ATP-group, eu aprendi imenso com vocês em pouquíssimo tempo. Foram dois
meses incríveis e de alta produtividade. Acredito que somente poucos grupos muito especiais possam
proporcionar isso aos seus integrantes. Obrigada por todos ensinamentos e pela recepção tão acolhedora.

All my dear co-authors, thank you all for every single teaching and the amazing opportunities. It is
great working with so exceptional people and excellent researchers. I want to learn more and more with
you for all my academic life.

Todos os amigos do coração, Flowers, Bests, Bio-03D, USSr, Lage, DGT-supporters, and Princeton-
friends, muito obrigada pelo amor puro e desinteressado. Cada sorriso e cada momento de diversão com
vocês me deram forças para continuar meu trabalho com mais alegria.

Agradeço à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pela concessão de
bolsa de Doutorado (processo FAPESP #2011/11346-0) e Estágios no Exterior (processos FAPESP
#2012/05935-5 e #2014/22894-6) e também à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), pela concessão de bolsa de Doutorado (Demanda Social) por um período de dois
meses.

Agradeço todos os professores e funcionários da Universidade de São Paulo, em especial ao membros
do Instituto de Biociências e do Programa de Pós-Graduação em Ecologia por todo suporte estrutural,
acadêmico e por fazerem possível um ambiente de excelente qualidade para trabalho.

vii



viiiResumo

Mutualismos são interações em que os parceiros se exploram reciprocamente com be-
nefícios líquidos para ambos os indivíduos que interagem. Sistemas mutualistas multi-
específicos podem ser descritos como redes de interação, tais como aquelas formadas
por sistemas de polinização, dispersão de sementes, estações de limpeza em ambientes
recifais, formigas defensoras de plantas, mimetismo mülleriano e bactérias fixadoras de
nitrogênio em raízes de plantas. As interações mutualísticas estão sujeitas à trapaça por
indivíduos que, por meio de algum comportamento, alcançam o benefício oferecido pelo
parceiro sem oferecer nada ou oferecer muito pouco em troca. No entanto, interações
mutualísticas persistem apesar da existência de trapaceiros. Neste trabalho, mostro
que os parasitas de interações mutualísticas, os trapaceiros, aumentam a resiliência
das redes mutualísticas às perturbações mais rapidamente em redes aninhadas, redes
tipicamente encontradas em mutualismos ricos em espécies. Portanto os efeitos combina-
dos de trapaceiros, estrutura e dinâmica das redes mutualísticas podem ter implicações
para a forma como a biodiversidade é mantida. Em seguida, estudo as condições em
que flores tubulares, que sofrem maiores danos ao interagirem com ladrões de néctar,
conseguem coexistir com flores planares, polinizadores e pilhadores por meio de efeitos
indiretos da trapaça em seu sucesso reprodutivo. O roubo do néctar pode aumentar o
sucesso de uma planta se as interações com pilhadores gerarem maior quantidade de
polinização cruzada, aumentando assim o sucesso reprodutivo das plantas que interagem
com ambos os visitantes florais. Tal resultado sugere uma nova fonte de manutenção da
cooperação e da diversidade de estratégias por meio de efeitos não lineares das interações
entre diferentes estratégias. Finalmente, estudo como as interações locais promovem
a prevalência de mímicos (trapaceiros) em uma certa população na ausência de seus
modelos. Mostro que presas que interagem localmente podem favorecer a predominância
de mímicos e predadores que os evitam após algumas gerações e que uma distribuição
não aleatória de indivíduos no espaço pode reforçar ainda mais este efeito inesperado de
alopatria de modelo e mímico.
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ixAbstract

Mutualisms are interactions in which organisms of different species exploit each other
with net benefits for both interacting individuals. Multispecific mutualistic system can
be depicted as interaction networks, such as those formed by plant-pollinator interactions,
dispersal systems, species interacting in cleaning stations in reef environments, protective
ants in plants, müllerian mimicry, and nitrogen fixing bacteria on the roots of plants.
Mutualistic interaction is subject to cheating by individuals who, by means of a diversity
of behavioral strategies, achieve the benefit provided by the partner offering nothing
or few in return. However, the mutualistic interactions persist despite the existence of
cheaters. In this work I show that the parasites of mutualistic interactions increase the
resilience of mutualistic networks to disturbances in nested networks, typically found in
species-rich mutualisms. Therefore the joint effect of cheating, structure and dynamics of
mutualistic networks have implications for how biodiversity is maintained. I subsequently
study the conditions under which tubular flowers, which suffer stronger damages when
interacting with nectar robbers, can coexist with planar flowers, pollinators, and robbers
through indirect effects of cheating on their reproductive success. The theft of nectar may
increase the success of a plant if its interactions with robbers generate higher degrees
of cross-pollination, thus increasing the reproductive success of plants that interact
with both floral visitors. This study suggests a new source of continued cooperation
and diversity strategies through non-linear effects of the interactions between different
strategies. Finally, I study how local interactions can promote the prevalence of mimic
(the cheaters) in a given population in the absence of their models. I found that prey
interacting locally may favor the predominance of mimic preys and avoid predators that,
after a few generations and under a non-random distribution of individuals in space, can
further strengthen this unexpected effect allopatry of the mimic and its model.
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1 — Introdução

1.1 Interações mutualísticas

Este trabalho tem como tema principal a evolução de estratégias que se aproveitam das
interações entre outras espécies, resultando um maior sucesso, seja ele reprodutivo ou
em sobrevivência. Portanto, a base deste trabalho trata de interações entre indivíduos
de diferentes espécies. Uma das interações interespecíficas mais interessantes do ponto
de vista evolutivo são aquelas em que indivíduos de espécies diferentes se beneficiam
reciprocamente ao interagir, chamadas de interações mutualísticas, ou variações tais
como simbiose (Boucher, 1988; Bronstein, 1994). Utilizo aqui a palavra mutualismo para
me referir às interações em que ambos os indivíduos envolvidos recebem algum benefício
líquido, seja na forma de “serviço” ou de “recompensa” (Bronstein et al., 2004).

Ainda que o benefício mútuo resulte em um benefício líquido para ambos os parceiros
mutualísticos, alguns custos estão associados à essa interação. Aquele indivíduo que
trapaceia o parceiro pode conseguir, em geral, um maior benefício líquido por evitar os
custos da interação mutualística, como por exemplo, gerar o benefício em troca (Yu,
2001; Bronstein, 2001). Desta forma, podemos dizer que a interação mutualística está
sujeita à trapaça por indivíduos que, por meio de algum comportamento, alcançam o
benefício oferecido pelo parceiro sem oferecer nada em troca.

Este comportamento de trapaça reduz o sucesso, em reprodução ou sobrevivência,
entre os organismos que mantém a reciprocidade de benefícios. Portanto podemos
esperar que os trapaceiros, ou ainda, os parasitas de interações, levem o mutualismo
à extinção (Yu, 2001; Bronstein, 2001). Do ponto de vista evolutivo, muitos estudos
procuram entender como a trapaça é limitada e as interações de mutualismo persistem
em sistemas biológicos (Herre et al., 1999; Sachs et al., 2004; Sachs & Simms, 2006;
Nowak, 2006).
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1.2 Mutualismos e seus trapaceiros

A seguir, exemplifico alguns tipos de interações mutualísticas e seus diferentes trapaceiros
associados. Classifico o mutualismo de acordo com o benefício recebido: transporte,
proteção e nutrição (Bronstein et al., 2004).

1.2.1 Mutualismo de transporte

O mutualismo de transporte compreende as interações em que um dos parceiros oferece
algum tipo de commodity, como por exemplo recurso alimentar, em troca de transporte,
como o transporte de gametas (Bronstein et al., 2004). Este tipo de mutualismo
compreende interações entre polinizadores e plantas e dispersores de sementes e plantas.
Interações entre polinizadores e plantas são aquelas em que o visitante floral (como
abelhas, beija flores, morcegos) visitam a flor em estágio reprodutivo em busca de néctar,
pólen ou óleos e nesta ação passam a carregar os grão de pólen em alguma parte de seu
corpo. Estes grãos de pólen poderão fecundar a parte feminina de outra flor da mesma
espécie, efetuando assim a reprodução das plantas (Bronstein, 1994).

Muitas flores dependem da polinizacão cruzada, isto é de gametas de flores de outros
indivíduos de plantas, como ocorre com plantas dióicas que possuem flores com apenas
um dos sexos em um mesmo indivíduo (Bawa, 1980; Frankel & Galun, 2012). Flores de
Yucca, mesmo não sendo dióicas e serem auto-compatíveis, apresentam sementes duas
vezes mais viáveis quando a polinização é cruzada e efetuada por mariposas da família
Prodoxidae do que quando autopolinizadas (Pellmyr et al., 1997; Pellmyr, 2003). Por
outro lado, as mariposas que polinizam essas plantas são altamente dependentes da flor
para ovipor seus ovos (Pellmyr, 2003).

A dispersão de sementes também pode ser um fator determinante no sucesso repro-
dutivo de uma planta. Quanto maior a distância que a semente germina em relação
a outras sementes e à planta mãe mais se diminui o efeito competitivo por nutrientes
do solo e de ataques por inimigos naturais, resultando em maior sobrevivência das
plântulas (Janzen, 1970; Cain et al., 2000). Desta forma, sementes que são carregadas
por animais para outras localizações podem ter maiores chances de sobreviver e chegar
à fase adulta (Galetti, 2002). Plantas que investem em frutos carnosos passam a atrair
animais frugívoros que efetuam o transporte de suas sementes. Em casos extremos,
algumas sementes só germinam após passarem pelo trato digestivo de um animal que
dispersa seus frutos, onde a dormência da semente é quebrada (Traveset et al., 2008).

No entanto, como descrito anteriormente, as interações de mutualismo de transporte
estão sujeitas aos parasitas de interações. Plantas que oferecem recursos, como néctar,
podem ser visitadas de forma ilegítima por pilhadores de néctar (ou ladrões de néctar).
Estes animais visitam a flor através de um orifício feito na parte basal da corola ou ainda
através de pequenas aberturas entre as pétalas, por onde retiram o recurso sem tocar nas
partes reprodutivas dessas flores (Irwin & Brody, 1998; Maloof, 2001; Irwin et al., 2010).
Em outros casos, o visitante entra legitimamente pela flor, porém por desacoplamento
morfológico acessa o recurso sem tocar nas partes reprodutivas da flores (Irwin et al.,
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2001). É o que ocorre com formigas do gênero Formica que são muito pequenas em
relação às flores de Polemonium viscosu e diminuem significantemente a quantidade
de sementes nessas plantas (Galen, 1999). Os efeitos dos pilhadores de néctar podem
influenciar o comportamento dos polinzadores, como em flores de Ipomopsis aggregata
(Polemoniaceae), cuja marca deixada pela abelha que rouba o néctar é um sinal que os
beija-flores, polinizadores desta flor, identificam e passam a evitá-las, reduzindo ainda
mais a capacidade reprodutiva da planta (Irwin & Brody, 1998).

Animais frugívoros podem se comportar como predadores de sementes (Schupp et al.,
2010). Ao invés de ingerirem o frutos e dispersarem a semente para longe da planta mãe,
animais chamados de consumidores de polpa, como o chapim Parus spp (Paridae) e
algumas espécies de tentilhões Fringilla spp (Fringillidae), retiram o fruto da árvore,
consomem a polpa e deixam a semente ainda no pedúnculo ou próximo à planta mãe
(Schupp et al., 2010).

Pilhadores e ladrões de néctar, flores com baixa concentração de néctar e consumidores
de polpa quebram a interação mutualística e passam a ter um efeito negativo ou de menor
beneficio sobre seus parceiros. Desta forma, a trapaça é dependente da interação entre um
par de indivíduos de diferentes espécies que cooperam entre si e geram benefícios mútuos.
Na ausência da interação de mutualismo entre plantas e polinizadores ou da interação
entre dispersores de sementes e plantas, não há como uma outra espécie se aproveitar
de recursos sem custos (Bronstein, 2001). Além disso, os trapaceiros se limitam pela
própria falta de recursos (alimentíceos ou reprodutivos) que sua alta freqüência pode
gerar.

1.2.2 Mutualismo de proteção

O mutualismo de proteção é caracterizado por parceiros que fornecem proteção física
ou contra inimigos naturais e que em retorno recebem alimento ou proteção recíproca.
Um caso especial de proteção é o inquilinismo, como o que ocorre entre formigas e
mirmecófitas. Neste tipo de interação as formigas vivem dentro da planta ou sobre suas
folhas e protegem a planta contra o ataque de herbívoros (Bronstein, 1998).

No entanto algumas formigas utilizam-se dos recursos fornecidos pela planta, como o
néctar, e não respondem aos ataques de herbívoros (Bronstein, 1998). Algumas formigas
são capazes de castrar a planta hospedeira, protegendo apenas as folhas jovens das
quais retiram o néctar das domácias e destroem folhas mais antigas e flores, reduzindo a
capacidade de reprodução dessas plantas a quase zero (Yu & Pierce, 1998). Por outro
lado, as plantas podem responder à trapaça dos indivíduos dessas espécies por aborto
das estruturas produtoras de recursos (Izzo & Vasconcelos, 2002).

Outro tipo de interação por proteção ocorrem em ambientes recifais, em estações de
limpeza, onde pequenos peixes e crustáceos atuam como limpadores de ectoparasitas e
tecidos necrosados de peixes, tartarugas e até tubarões que são clientes nessas estações.
A remoção dos tecidos e parasitas são fonte de alimento para os limpadores (Grutter,
1995). Peixes da espécie Labroides dimidiatus são limpadores que ocorrem comumente
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em recifes tropicais do Indo-Pacífico. A maior eficiência deste limpador ocorre quando
um par de indivíduos atua conjuntamente do que apenas um indivíduo efetua a limpeza
em estações da Grande barreira de Corais, na Austrália (Bshary et al., 2008). Quando
apenas um indivíduo de Labroides dimidiatus executa a limpeza de um cliente, maiores
são as chances que este limpador irá trapacear e comer muco e tecido saudável de seu
cliente (Bshary et al., 2008). Por outro lado, o cliente pode aproveitar-se da tranqüilidade
de estações de limpeza e aproveitar o momento de limpeza para se alimentar de alguns
peixes limpadores (Côté, 2000).

O mimetismo é, em geral, um outro tipo de interação de proteção (Ruxton et al.,
2004). O mimetismo é caracterizado por espécies modelo e mimética, sendo a última
similar ao modelo. Um exemplo clássico é o aposematismo de algumas espécies de
borboletas e cobras. Em geral, cobras e insetos que apresentam uma coloração ou
comportamentos conspícuos apresentam também algum tipo de nocividade aos seus
predadores (Ruxton et al., 2004; Pfennig & Mullen, 2010). Então a sinalização em
coloração ou comportamento passa a ser reconhecida por predadores que reconhecem
como alerta de algum perigo, e por aprendizagem, passam a evitar os padrões (Ruxton
et al., 2004). O perigo pode ser, por exemplo, a presença de algum veneno ou apenas a
impalatabilidade daquela presa. Mímicos dessas espécies modelo nocivas (chamados de
mímicos Batesianos) se assemelham em cor ou comportamento ao modelo aposemático,
e portanto podem ser classificados como trapaceiros (Pfennig & Mullen, 2010).

No entanto, em alguns casos, o mimetismo pode não estar relacionado à proteção. O
mimestismo agressivo caracteriza-se por um mímico que se assemelha a um modelo não
perigoso e por isso não é evitado por potenciais presas ou hospedeiros, propiciando aos
mímicos maiores taxas de predação ou parasitismo (Cheney, 2010). O mimetismo pode
também estar relacionado à reprodução (Dafni, 1984; Galetti, 2002), como as orquídeas
Disa ferruginea que não possuem recursos florais para seus visitantes, mas que mimetizam
flores de Kniphofia uvaria que oferecem recursos, como nectar, e desta forma conseguem
atrair borboletas polinizadoras (Johnson, 1994). Em alguns casos, orquídeas do gênero
Ophrys se assemelham visualmente e por odor aos próprios polinizadores e desta forma
atraem machos que, por pseudocópulas com a flor mimética, aumentam as chances
de polinização desta flor (Schiestl et al., 1999). Em todos os casos de mimetismo, o
mimético se comporta como um trapaceiro ao sinal honesto, seja de perigo, de não-perigo
ou ainda um sinal honesto de recurso.

Plantas que apresentam frutos não carnosos que se assemelham em cor ou forma a
frutos carnosos também podem ser consideradas plantas trapaceiras, já que a confusão
feita pelos dispersores de sementes pode lhes garantir a dispersão da semente, oferecendo
ao animal pouco ou nenhum recurso energético, como a polpa (Galetti, 2002). Este é o
caso de sementes de plantas do gênero Ormosia (Fabaceae), que são similares a frutos
que contém tecidos nutritivos como arilos (e.g. Trichilia sp (Meliaceae)). As sementes
de Ormosia não apresentam tecidos nutritivos associados e têm suas sementes expelidas
sem danos nas fezes de aves e portanto dispersas (Galetti, 2002). As aves podem ser
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prejudicadas por gastarem energia no consumo de alimentos pouco nutritivos. Plantas
de Ormosia são beneficiadas por terem suas sementes levadas para longe, possivelmente
aumentando as chances de germinação e sobrevivência da prole (Foster & Delay, 1998).

1.2.3 Mutualismo de nutrição

Este tipo de mutualismo é aquele geralmente associado ao tipo simbiôntico, em que
as espécies envolvidas na interação estão intimamente ligadas e trocam componentes
nutricionais essenciais para seus parceiros e que eles não podem produzir ou tem baixa
eficiência em adquirir sem a interação (Denison, 2000). Como exemplo temos as bactérias
fixadoras de nitrogênio associadas às raízes de diversas leguminosas e também os fungos
denominados micorrizas. Em ambos os casos, a planta fornece açúcares produzidos pela
fotossítense aos seus parceiros. As bactérias fixam o nitrogênio do solo, fornecendo às
raízes dessas plantas um dos elementos limitantes ao crescimento das plantas (Ågren
et al., 2012).

A maior dificuldade em identificar um trapaceiro da interação é quantificar as trocas
de recursos entre os parceiros e a partir de qual limiar a planta ou seu hospedeiro
associado (bactéria ou fungo) estão tendo um benefício líquido muito maior que o
gerado ao parceiro (Bronstein et al., 2004). No entanto, estudos experimentais vêm
demonstrando a incapacidade de algumas linhagens de bactérias associadas às raízes
de leguminosas em fixar nitrogênio (Oono et al., 2011). Estas linhagens de bactérias
utilizam-se dos recursos oferecidos pelas plantas, porém não provêem o nitrogênio que
as linhagens mutualistas provêem.

1.3 Coevolução em mutualismos

Muitas espécies dependem de seus parceiros mutualistas para defesa, como formigas que
protegem plantas que possuem nectários extra-florais; alimentação, como aves frugívoras
que se alimentam de frutos carnosos de angiospermas e espalham suas sementes; e
também na reprodução, como polinizadores que efetuam a fecundação cruzada de
plantas e obtém néctar delas (Diaz-Castelazo et al., 2004; Jordano, 2000; Olesen &
Jordano, 2002). Esse tipo de interação é comum nos mais variados tipos de ambiente,
fazendo com que a conservação de mutualismos seja importante para manutenção da
diversidade de espécies (Thompson, 2005).

Por essas interações beneficiarem ambos os indivíduos das espécies envolvidas, é
comum observar a evolução de características, morfológicas e comportamentais, que
maximizam o benefício da interação. O processo de evolução recíproca é chamado de
coevolução e é determinado localmente como resultado das pressões seletivas associadas
às interações entre indivíduos de populações locais (Thompson, 1994). Em algumas
populações a coevolução entre mutualistas pode existir (hotspots) e em outras não, ou
ser muita fraca (coldspots), formando mosaicos geográficos de coevolução (Gomulkiewicz
et al., 2000). Estudos teóricos utilizando modelos matemáticos indicam como a presença
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de interação mutualística entre espécies influencia, em especial, suas características
fenotípicas ao longo do tempo (Nuismer et al., 1999; Gomulkiewicz et al., 2000; Nuismer
et al., 2000,0). Quando consideradas somente duas espécies em uma comunidade e
nenhum evento migratório, os alelos que beneficiam a interação em cada espécie, levando
à maximização da aptidão dos indivíduos das espécies envolvidas, foram fixados ao longo
do tempo (Nuismer et al., 1999).

Quadro 1.1 — Dependência de freqüência.

Como a trapaça surge quando organismos conseguem explorar os benefícios de
interações de cooperação (aqui mutualismos), podemos esperar que a trapaça
se espalhe e invada as populações e comunidades interagentes. Desta forma, a
trapaça apresentaria um equilíbrio estável de mutualistas e trapaceiros, ou seria
um transiente em que a trapaça está evoluindo e extinguirá o mutualismo entre
indivíduos. Portanto, a aptidão da trapaça é um fator-chave para se entender sua
persistência e evolução dependente da freqüência, de modo que a aptidão relativa
da trapaça

(
aptidão trapaceiro
aptidão mutualista

)
diminui à medida que os trapaceiros se tornam

mais comum no sistema. Quando a dependência de freqüência negativa leva a
aptidão relativa da trapaça para um valor abaixo ao do mutualista, podemos
encontrar um equilíbrio estável, em que mutualistas e trapaceiros coexistem
(A). No entanto, se a aptidão relativa da trapaça não se torna menor que a dos
mutualistas, o mutualismo é extinto (B).

(A) (B)
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Ao menos três fatores podem levar à aptidão do trapaceiro ser negativamente
dependente da freqüência: (i) quando os trapaceiros são detectáveis (por predado-
res em casos de mimetismo Batesiano, por exemplo), mas menos detectados em
baixas freqüências; (ii) quando a trapaça tem impacto negativo sobre o próprio
crescimento (como a escassez de flores se todos os visitantes florais atuarem
como pilhadores de néctar); (iii) quando os mutualistas tem um efeito (direto ou
indireto) positivo entre si, resultando em dependência negativa dos trapaceiros. �

Este quadro é baseado no Quadro 2 de Ghoul et al. (2014)
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É importante observar que os parasitas de interações mutualísticas (os trapaceiros)
exploram uma mesma característica que um cooperador (o parceiro mutualístico), porém
fazendo pressão seletiva oposta à do mutualista sobre a característica principal da
interação, e.g. o pilhador explora o néctar que a planta oferece como recompensa ao
polinizador legítimo. Alguns estudos demonstram que a presença desses parasitas de
interações pode alterar o comportamento dos mutualistas verdadeiros (Irwin & Brody,
1998; Maloof, 2001). Portanto a trapaça deve ser um comportamento auto-limitante,
em que sua alta freqüência resulta em uma pior aptidão para o indivíduo que a adota.
Veja no Quadro 1.1 como a trapaça pode ser dependente de freqüência. A dependência
de freqüência pode determinar como mutualismo e trapaça coexistem ou se excluem ao
longo do tempo evolutivo.

1.4 Redes mutualísticas

Muitos modelos foram elaborados para entender a coevolução, considerando pares de
espécies e, em poucos casos, três espécies (Nuismer & Doebeli, 2004). Estudos atuais
de mutualismos não-obrigatórios, que ocorrem quando os indivíduos das espécies que
interagem não dependem totalmente da presença do parceiro para sua existência, têm
demonstrado que muitas espécies interagem por meio desse tipo de interação formando
redes (Jordano et al., 2003). Em geral, independente se a interação mutualística é
de polinização, dispersão de sementes, limpeza entre peixes ou ainda entre formigas
e plantas com nectários extra-florais, o padrão das interações encontrado é aninhado
(Bascompte et al., 2003; Guimarães et al., 2006, 2007).

A estrutura de redes mutualísticas é caracterizada por poucas espécies centrais
(aquelas que possuem muitas interações) que interagem bastante entre si e com espécies
periféricas (aquelas que possuem poucas interações), muitas espécies periféricas intera-
gindo principalmente com as espécies centrais e raramente interagindo com as espécies
também periféricas. Além disso, essas redes geralmente formam somente um grupo coeso
de interações, sem se notar grupos de espécies que interagem mais entre si do que com
outras espécies na rede (Jordano et al. (2003), Lewinsohn et al. (2006), mas veja Olesen
et al. (2007)). Muitos estudos caracterizaram padrões em diversas redes de interações
mutualísticas (Olesen & Jordano, 2002; Bascompte et al., 2003; Jordano et al., 2003;
Olesen et al., 2007), porém poucos deles trataram como seria a dinâmica coevolutiva
que os padrões estruturais dessas redes poderiam gerar (Guimarães et al., 2007a).

Essas redes mutualísticas devem ser constituídas por espécies que respondem às
mudanças fenotípicas, e até genotípicas, de outras espécies da rede. O que se espera
da coevolução em redes mutualísticas é que ela resulte em uma complementaridade
das características que maximizem a probabilidade da interação ocorrer e convergência
das características entre as espécies de um mesmo conjunto (Guimarães et al., 2007a;
Santamaría & Rodríguez-Gironés, 2007). A estrutura da rede de interação deve ser
importante em como o processo coevolutivo ocorre entre as espécies e, em especial, quais
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espécies influenciam as mudanças coevolutivas com maior intensidade (Thompson, 2005;
Guimarães et al., 2007a; Olesen et al., 2007). Apesar de muitos sistemas de interações
mutualísticas serem compostos por indivíduos que cooperam entre si, gerando benefício
mútuo, nem sempre os indivíduos cooperam com seus parceiros (como os trapaceiros)
(Genini et al., 2010).

A presença de trapaceiros em redes de coevolução mutualística deve influenciar no
resultado que se espera da evolução da característica explorada ou do comportamento de
todas as espécies. Ainda, a exploração por um indivíduo de uma espécie em rede depende
que interações mutualísticas estejam ocorrendo entre outros indivíduos. Portanto a
evolução de indivíduos ou espécies exploradoras está intrinsecamente ligada à interação
mutualística e este fato deve influenciar como redes de interação evoluem e se estruturam.
Nos capítulos a seguir mostro os resultados de análise de estabilidade em redes que
consideram a presença de espécies trapaceadoras (Capítulo 2), como espécies trapaceadas
podem coexistir com seus trapaceiros por meio de uma punição indireta aos seus
cooperadores (mutualistas) (Capítulo 3), em seguida trato de como o espaço e as
interações locais podem ser importantes na manutenção da cooperação e como os
trapaceiros podem coexistir com seus explorados em condições locais (Capítulo 4). Por
fim, finalizo esta teste de doutorado com as conclusões gerais obtidas dos resultados dos
trabalhos desenvolvidos ao longo destes quatro anos (Capítulo 5).
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2 — Considerações finais

Ao longo deste trabalho, estudei os efeitos de parasitas de interações em redes de
interações mutualísticas e também investiguei como organismos que adotam a estratégia
de trapaça podem coexistir com mutualismos sem extingüí-los. No Capítulo 1, revisei a
literatura sobre mutualismos para ilustrar a existência de diversas interações mutualísti-
cas, tais como polinização, dispersão de sementes, estações de limpeza em ambientes
recifais, formigas defensoras de plantas, mimetismo e bactérias fixadoras de nitrogênios
em raízes de plantas, que persistem na natureza apesar da recorrência de trapaceiros
que parasitam essas interações.

No Capítulo 2, mostrei que a existência de trapaceiros aumenta a resiliência de redes
mutualísticas. Entretanto, o impacto de trapaceiros sobre a estabilidade depende da
estrutura da rede. Sob a presença de trapaceiros, uma maior estabilidade deve ocorrer
em redes aninhadas, tais como aquelas formadas por espécies mutualistas de vida livre
que formam sistemas de polinização ou dispersão de sementes. O inverso deve ocorrer em
redes modulares, típicas de interações íntimas, tais como mutualismos entre mirmecófitas
e suas formigas protetoras. Esses resultados enfatizam a importância da incorporação de
aspectos da história natural em modelos que buscam gerar entendimento sobre processos
dinâmicos em redes ecológicas.

Como trapaceiros ocorrem na maioria dos mutualismos, novos estudos que considerem
seus efeitos sobre dinâmicas ecológicas e evolutivas de redes multiespecíficas de interações
constituem uma linha de investigação relevante para o entendimento dos processos que
geram e mantêm a diversidade biológica. Particularmente, estudos que relacionem a
arquitetura de redes de interações às dinâmicas ecológicas subjacentes podem iluminar
os mecanismos que determinam como espécies com diferentes papéis estruturais na
rede influenciam a estabilidade ao adotarem uma estratégia antagonista. A Ecologia
contemporânea experimenta um período muito promissor para o desenvolvimento dessa
linha de investigação, graças ao amadurecimento de uma diversidade de ferramentas
advindas da teoria de grafos e de redes complexas, tais como a árvore mínima geradora,
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a cobertura mínima de vértices e de arestas, e a proliferação de rotas. Cada uma
dessas ferramentas nos fornece novas idéias sobre espécies (vértices), como por exemplo,
ressaltar aquelas que têm papel central na dinâmica das redes pois seu posicionamento
estrutural implica maior ou menor disseminação de efeitos diretos e indiretos.

No Capítulo 3, mostrei que trapaceiros podem coexistir com seus parceiros e com
mutualistas se houver algum efeito sinergético das interações entre mutualistas e tra-
paceiros. Assim, mesmo que os trapaceiros diminuam a aptidão dos indivíduos com os
quais interagem, a aptidão deste parceiro pode ser suficiente para garantir a persistência
da estratégia se houver um ganho adicional via efeitos positivos sobre as interações com
o parceiro mutualístico. Especificamente, mostramos em que condições as flores tubula-
res, que sofrem maiores danos ao interagirem com pilhadores de néctar, conseguiriam
coexistir com flores planares, polinizadores e pilhadores. Nesse sistema, a coexistência
resulta de efeitos indiretos da trapaça sobre o sucesso reprodutivo das flores tubulares: o
roubo do néctar pode aumentar o sucesso de uma planta se as interações com pilhadores
favorecerem a polinização cruzada, aumentando assim o sucesso reprodutivo das plantas
que interagem com ambos os visitantes florais. Apresento, portanto, um novo mecanismo
com potencial para explicar a manutenção da cooperação e da diversidade de estratégias,
que são os efeitos não lineares (sinergéticos) das interações entre mutualistas e parasitas
de interações.

A evolução da cooperação é um tema que já foi intensamente estudados em variadas
áreas do conhecimento. Entretanto, o entendimento da ecologia e da evolução de
sistemas biológicos cooperativos ainda constituem um desafio, especialmente no que se
refere à manutenção das interações cooperativas interespecíficas e aos mecanismos que
contrabalanceiam os efeitos negativos da trapaça. Embora o estudo de efeitos indiretos e
em redes de interação pareçam um passo natural para estudar a evolução de interações
mutualísticas entre muitas espécies, o desenvolvimento de abordagens quantitativas que
permitam o avanço do entendimento mecanístico desses efeitos continua sendo uma área
com grandes lacunas. Nesse sentido, pretendo em futuros estudos unir a história natural
de mutualismos e seus trapaceiros à teoria de redes complexas (Santos & Pacheco, 2005;
Santos et al., 2006) e dinâmicas não lineares para contribuir para o entendimento de
mecanismos indiretos de manutenção da cooperação (Nowak & Sigmund, 2005; Santos
et al., 2012).

Finalmente, no Capítulo 4, considerei cenários de mimetismo Batesiano para investi-
gar como interações locais podem levar os mímicos (trapaceiros) a predominarem no
nível de população, subjugando o modelo aposemático. Presas que interagem localmente
podem favorecer a predominância de mímicos e de predadores que os evitam após algu-
mas gerações. As interações locais de presas, quando combinadas com uma estruturação
de mímicos (trapaceiros) e modelos (cooperadores) no espaço, podem reforçar ainda
mais a alopatria entre modelo e mímico.

Em futuros estudos, pretendo entender como mutações, migrações e variações nas
interações podem influenciar a evolução do mimetismo e gerar mosaicos geográficos
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dinâmicos nos quais coexistem diferentes estratégias. Em outras palavras, pretendo
entender a evolução da cooperação e a coexistência entre mutualistas e trapaceiros sob a
ótima da teoria do mosaico geográfico de coevolução. Além disso, pretendo entender
como variações no estabelecimento de interações entre os indivíduos podem se mapear
no problema de mosaicos geográficos de coevolução (Thompson, 2005).

Futuros trabalhos que busquem contribuir para o entendimento da evolução da
cooperação podem, ao meu ver, explorar (i) como a evolução de interações entre duas ou
mais populações ocorre, (ii) como benefícios e custos variáveis influenciam a estabilidade
da cooperação, ainda que na presença de diferentes níveis de trapaça e (iii) como a
evolução da cooperação pode resultar em diversificação das estratégias e ainda assim se
tornar uma estratégia evolutivamente estável.
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a partir das imagens obtidas de:

• Capítulo 1: Fotografia feita por Rafael L. Fonseca.
Formiga do gênero Ectatomma quadridens (Ectatommini) em posição para atacar uma lagarta

de Utetheisa ornatrix (Arctiini) em uma vagem de Crotalaria pallida (Fabaceae) em Campinas,

SP, Brasil.

• Capítulo 2: Figura 1 do manuscrito de Julieta Genini et al. (2010).
Genini, J., Morellato, L. P. C., Guimarães, P. R., & Olesen, J. M. (2010). Cheaters in mutua-

lism networks. Biology Letters, 6(4), 494–497.

• Capítulo 3 e capa: Fotografia feita por Kathy Keatley Garvey.
Abelha carpinteira Xylocopa tabaniformis orpifex (Xylocopinae) roubando néctar de uma flor

de Salvia sp (Lamiaceae) no jardim botânico da University of Califórnia, Davis, Califórnia, Es-

tados Unidos da América.

Endereço eletrônico: http://ucanr.edu/blogs/bugsquad//blogfiles/16053_original.jpg

• Capítulo 4: Prancha de ilustração retirada do manuscrito de Henry W. Bates
(1862).

Ilustração de mimetismo batesiano de borboletas do gênero Dismorphia (Pieridae) e da tribo

Ithomiini (Nymphalidae)

Bates, H. W. (1862). XXXII. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Lepidop-

tera: Heliconiae. Transactions of the Linnean Society of London, 23, 495–566.

• Capítulo 5: Carta escrita à mão por Charles Darwin a Alfred R. Wallace após
sugestão de Henry W. Bates.

Trecho da carta: “his (Bates) first suggestion was “you had better ask Wallace”. My difficulty

is, why are caterpillars sometimes so beautifully & artistically coloured? ”

Endereço eletrônico: http://www.nhm.ac.uk/nature-online/collections-at-the-museum/wallace

-collection/item.jsp?itemID=83

http://www.latextemplates.com/template/the-legrand-orange-book
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://ucanr.edu/blogs/bugsquad//blogfiles/16053_original.jpg
http://www.nhm.ac.uk/nature-online/collections-at-the-museum/wallace-collection/item.jsp?itemID=83
http://www.nhm.ac.uk/nature-online/collections-at-the-museum/wallace-collection/item.jsp?itemID=83

