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Introdução Geral

Entender os fatores que governam a coexistência de espécies é um dos temas de
pesquisa mais importantes em Ecologia. Grande ênfase é dada em entender o papel
das interações ecológicas, principalmente o papel da competição. Um dos primeiros à
abordar esse tema foi Elton (1946). Ele quantificou o número de espécies de um mesmo
gênero coexistindo em uma comunidade. Baseado na premissa que espécies filogenetica-
mente próximas seriam ecologicamente similares (Darwin, 1859), logo teriam um maior
potencial de competição, a expectativa seria de que poucas espécies do mesmo gênero co-
existiriam em uma comunidade (Elton, 1946). Posteriormente, o trabalho de Hutchinson
(1957) alavancou o enfoque em competição ao propor um conceito operacional de nicho,
definido como hiper-volume n-dimensional que descreve todas as condições e recursos
necessários para uma espécie manter uma população viável. Esta abordagem enfatizou
a expectativa de que duas (ou mais) espécies deveriam apresentar nichos substancial-
mente distintos para coexistirem de maneira estável (MacArthur & Levins, 1967) e que
a competição entre espécies ecologicamente similares poderia levar ao deslocamento de
caracteres (Dayan & Simberloff, 2005) ou à exclusão competitiva (e.g. Connell, 1961).

Uma forma de investigar a prevalência de competição em comunidades seria estu-
dar a relação entre riqueza de espécies e ocupação do espaço de nicho em diferentes
assembleias naturais. Sob essa ótica é considerado o espaço de nicho ocupado por todas
as espécies de uma assembleia, e portanto tal abordagem demanda uma quantidade de
informação substancial nem sempre disponível. Em particular quantificar diretamente
o nicho de diversas espécies não é uma tarefa trivial e a solução adotada por diversos
ecólogos é utilizar medidas indiretas que supostamente se correlacionam com o nicho das
espécies. Medidas morfológicas (Ricklefs & Miles, 1994), e principalmente tamanho cor-
póreo (Bonner, 2011), são comumente utilizadas como “proxy” de nicho uma vez que a
morfologia, em particular o tamanho do corpo, reflete inúmeras adaptações ao ambiente
e à hábitos de vida. Essa abordagem também permite à comparação entre comunidades
distintas o que por sua vez possibilita a investigação de uma série questões. Por exemplo,
podemos nos perguntar como a variação da riqueza de espécies está relacionada com a
mudança na ocupação do morfoespaço. Um aumento na riqueza de espécies pode resul-
tar de uma expansão do morfoespaço total, o que é em geral interpretado como evidência
de competição (Ricklefs & Miles, 1994; Moreno et al., 2006). Por outro lado é possível
que comunidades com maior riqueza apresentem um morfoespaço mais densamente ocu-
pado (empacotamento de nichos). Ambos processos podem ocorrer simultaneamente e
entender a contribuição relativa de cada um deles se torna extremamente relevante.

De fato paleontólogos utilizam o registro fóssil para investigar como a variação na
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Introdução Geral

riqueza de espécies de um dado grupo taxonômico está relacionada com diferentes as-
pectos da ocupação do espaço morfológico (Foote, 1993; Roy & Foote, 1997). Apesar
das limitações inerentes a dados fósseis, essa abordagem permite paleontólogos a inferir
se a quantidade de nichos ocupados aumenta antes ou concomitantemente com o au-
mento da riqueza de espécies, e portanto permite estudar se a riqueza de espécies está
acoplada a diversificação de nichos ecológicos em uma escala temporal. Segundo Ben-
ton (2015) grande parte dos estudos sugerem que expansão do nicho total ocupado por
um grupo precede a sua diversificação de espécies. Os estudos paleontológicos também
evidenciam que processos em escalas temporais amplas (p.ex. especiação e extinção)
são importantes para compreender como a riqueza de espécies e de ecologias estariam
relacionadas. Dada a natureza similar de tempo e espaço, podemos nos perguntar como
é a relação entre a variação de riqueza de espécies e de diversidade de nichos ocupados
em diferentes lugares (Roy & Foote, 1997).

De fato alguns autores argumentam que os estudos das interações ecológicas em
escala local não incluem importantes processos que geram e mantém a biodiversidade
(Ricklefs, 1987). Em ultima instância o número de espécies decorre dos processos de
especiação, migração, e extinção. Esses processos influenciam significativamente a com-
posição de espécies das comunidades (Wiens & Donoghue, 2004), porém são mais facil-
mente estudados em uma escala espacial de dimensões continentais (Ricklefs, 2008,
2004). Transitar entre escalas é um dos maiores desafios na ecologia (Levin, 1992). Por
exemplo, Brown & Nicoletto (1991) mostraram que comunidades locais de mamíferos da
América do Norte apresentam apenas uma (ou poucas) espécie(s) em cada categoria de
tamanho. Essa distribuição uniforme de tamanho corpóreo na escala local difere da dis-
tribuição regional, que apresenta uma quantidade muito grande de espécies pequenas e
poucas espécies grandes. A princípio essa diferença entre escalas sugere que competição
na escala local limita a presença de algumas espécies (Brown & Nicoletto, 1991), porém
é possível que uma dada espécie não ocorra em uma comunidade por fatores não rela-
cionados com a competição como por exemplo devido a uma limitação de dispersão
(Ricklefs, 1987). Portanto estudos em escalas espaciais amplas podem complementar
estudos locais ou mesmo serem integrados em uma abordagem mais informativa, como
por exemplo na construção de modelos nulos regionais com intuito de investigar padrões
locais (Cornell & Harrison, 2014).

A macroecologia é um ramo da ecologia que busca descrever os padrões de diversidade
de espécies na escala mais ampla possível (toda a biosfera em alguns estudos - Brown &
Maurer, 1989). Desta forma essa abordagem permite que ecólogos naturalmente incluam
processos regionais na compreensão de processos ecológicos relevantes para a coexistência
de espécies. Por outro lado análises macroecológicas requerem um grande conhecimento
prévio do grupo em estudo e uma grande quantidade de dados ecológicos. Nesse sentido,
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mamíferos formam o grupo ideal e não surpreendentemente se tornaram um modelo
para estudos macroecológicos (p.ex. Safi et al., 2011; Huang et al., 2012). Os mamíferos
estão espalhados por todo o globo, e podem ser encontrados em praticamente todos
os habitats existentes (Macdonald, 2009). A maior parte da diversidade é observada
em ambientes terrestres, porém alguns grupos invadiram ambientes aquáticos e também
houve a evolução do vôo em pelo menos um grupo (morcegos). Além disso, espécies
de mamíferos apresentam ecologias muito diversas, incluindo desde pequenos herbívoros
até os maiores predadores observados atualmente, e desempenham importantes papeis
ecológicos afetando a diversidade de todo o ecossistema (Dirzo et al., 2014). Por fim,
temos uma enorme quantidade de dados ecológicos disponíveis, em particular dados de
distribuição geográfica (IUCN, 2012) e de tamanho de corpo (Wilman et al., 2014) o
que, a princípio, permite a caraterização de praticamente todas espécies de mamíferos
em uma ampla escala geográfica.

Apesar do tamanho de corpo parecer uma medida muito simples de ecologia, sabe-se
que esta característica está altamente relacionada com diversos aspectos de um organi-
zamo e pode ser utilizado como um “proxy” razoável para ecologia (Bonner, 2011). Cabe
ressaltar que informações a respeito do tamanho de corpo também estão disponíveis para
espécies extintas. A partir dessas informações sabemos que no final do Pleistoceno (entre
50 a 10 mil anos atrás) os mamíferos passaram por um evento de extinção onde espécies
da megafauna (maiores de 44,5Kg) foram preferencialmente afetadas, em particular na
Austrália e nas Américas (Koch & Barnosky, 2006).

Nessa dissertação são apresentados dois capítulos que buscam entender a influência
de processos regionais na ocupação dos nichos ecológicos de mamíferos terrestres. Em
ambos capítulos utilizamos o tamanho de corpo como um “proxy” para o nicho ecológico
e descrevemos como o espaço de nicho (morfoespaço) é ocupado tanto para uma assem-
bleia local quanto para um continente como um todo. No primeiro capítulo investigamos
a influência regional na relação entre a ocupação do morfoespaço e riqueza de espécies
em assembleias locais. Para tal objetivo comparamos o padrão de disparidade mor-
fológica observado em diferentes assembleias locais com expectativas nulas relacionadas
a processos de escala global ou regional. No segundo capítulo quantificamos o padrão
das distribuições de tamanho corpóreo de mamíferos em diferentes continentes, como
esse padrão foi alterado pelas extinções que ocorreram no final Pleistoceno, e quais as
possíveis decorrências da perda de espécies ameaçadas de extinção atualmente.
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Discussão Geral

Nesse trabalho foi utilizada uma abordagem macroecológica para investigar como
processos em diferentes escalas espaciais poderiam afetar a ocupação do nicho e a re-
lação dessa ocupação com a riqueza de espécies. De forma simplificada, poderíamos
esperar que um aumento da riqueza de espécies poderia ocorrer por um empacotamento
dos nichos, por uma expansão do espaço de nicho total ou uma combinação das duas
coisas. O objetivo desse trabalho foi investigar se fatores históricos ou mesmo regionais
poderiam afetar a relação entre disparidade ecológica e riqueza de espécies.

Para realizar um estudo com essa magnitude geográfica é necessária a caracterização
do nicho de diversas espécies, o que é uma tarefa muito complicada. No presente estudo
utilizamos o tamanho corpóreo como um aproximação do nicho de mamíferos uma vez
que dados dessa natureza são conhecidos para virtualmente todos os mamíferos (Wilman
et al., 2014). Apesar de parecer uma forma rudimentar de caracterizar o nicho, o uso de
massa corpórea vem sendo utilizado para descrever a ecologia de animais pois a massa
está correlacionada com muitos características metabólicas, fisiológicas e comportamen-
tais dos indivíduos (Bonner, 2011).

A utilização de uma característica tão abrangente deve ser usada com cuidado, e por
isso descartamos os dados referentes aos morcegos pois é conhecido que as adaptações
ao voo restringem significativamente o tamanho corpóreo. Ademais esse grupo tem uma
considerável sobreposição de massa com outras linhagens de mamíferos terrestres que
tem ecologias muito distintas. De fato para a grande parte dos mamíferos terrestres, a
massa corpórea está correlacionada com diferentes hábitos de vida e pode ser vista como
um balanço entre pressões seletivas atuando em adaptações internas dos organismos e
nas suas interações com o meio ambiente (Marquet et al., 2008).

Ao avaliar duas escalas geográficas (pool global e pool regional), o principal resultado
deste trabalho foi identificar diferenças significativas na ocupação do morfoespaço entre a
America do Sul e o resto do mundo. A diferença mais basal se deve à presença de muitas
espécies de tamanho intermediário (entre 200g e 1kg). A elevada riqueza dessas espécies
faz com que a distribuição de massa da América do Sul seja unimodal com uma longa
cauda, e diferentemente do esperado (Smith & Lyons, 2011), a inclusão das espécies
da megafauna não muda esse padrão (Capítulo 2). É interessante notar que a grande
maioria das espécies de tamanho intermediário pertencem a quatro grupos: Ordens de
Marsupial e de Xenarthra que estão presentes no continente anteriormente à separação
da Gondwana (Springer et al., 2011); os macacos Platyrrhini e roedores caviomorfos
que provavelmente migraram da Africa para a América do Sul por volta de 40 milhões
de anos atrás, apesar da rota dessa migração ainda ser um motivo de grande debate
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(Antoine et al., 2012; Bond et al., 2015). Uma grande proporção das espécies desses
grupos apresentam hábitos arborícolas, uma estratégia de forrageamento que requer
inúmeras adaptações morfológicas que permitem um melhor equilíbrio e aderência aos
galhos das árvores (Hildebrand, 1982). Além disso o peso suportado pelos galhos das
árvores parece impor uma restrição ao tamanho máximo para otimizar a locomoção em
árvores (Hildebrand, 1982). Desta forma sugerimos que a presença de algumas linhagens
que ficaram isoladas no continente, associados com uma ampla cobertura florestal que já
persiste há milhões de anos no continente (Fine & Ree, 2006) deve ter sido responsável
pela grande diversificação de espécies arbóreas com um tamanho de corpo restrito.

Sugerimos também que a elevada riqueza de espécies intermediárias resulta em as-
sembleias locais com evidência de empacotamento de nicho nos Neotrópicos (Capítulo 1).
As medidas Média das Distância par-a-par (MD) e Taxa de participação (PR) assumi-
ram valores baixos nessa região, e mais importante, menores do que seria esperado dada
a riqueza de espécies das assembleias. Esses resultados sugerem um acúmulo de espécies
em regiões específicas do morfoespaço. Dado que há um “vale” na distribuição de massa
da maioria dos continentes, exatamente nas categorias de tamanho intermediário, grande
parte da diferença das assembleias locais da América do Sul, em relação ao restante
do globo, se deve a presença dessas espécies arbóreas de tamanho intermediário. Os
Neotrópicos ainda apresentam uma outra diferença marcante em relação aos outros con-
tinentes que é a baixa riqueza de espécies muito pequenas. Sugerimos que dois motivos
principais seriam responsáveis por esse padrão. Primeiro poderiam haver restrições evo-
lutivas que impediram os grupos presentes na América do Sul de ocupar esse nicho.
Segundo, a colonização de linhagens com representantes de tamanho muito pequeno
teria sido impossibilitada no continente Sul Americano. No primeiro caso é necessário
que as linhagens que compõem a biota sulamericana apresentem tais restrições evoluti-
vas. Como somente alguns grupos de mamíferos apresentam tamanhos muito pequenos
de corpo (Soricomorpha e Afroscoricida), esses grupos não se encontram na América do
Sul, e a evolução de tamanho de corpo muito pequeno não parece ser trivial do ponto
de vista fisiológico (Smith et al., 2004) é possível que a ausência inicial de um estoque
evolutivo capaz de gerar mamíferos terrestres muito pequenos esteja relacionada com
essa ausência de mamíferos terrestres muito pequenos na América do Sul. Explicar a in-
capacidade de migração de espécies muito pequenas a princípio parece complicado, mas
é possível que a geografia do continente Sulamericano, em particular o surgimento dos
Andes, tenham impedido a entrada de linhagens com espécies muito pequenas. Também
é possível que tal limitação decorra de interações ecológicas, como competição ou mesmo
predação e parasitismo, impedindo o estabelecimento dessas espécies na América do Sul,
porém esses mecanismo parecem pouco plausíveis.

O significado ecológico de assembleias mais “empacotadas” é difícil de ser avaliado so-
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mente com dados de tamanho de corpo e com uma abordagem geograficamente ampla,
porém nossos resultados propõem hipóteses interessantes que poderiam ser eventual-
mente testadas com outras abordagens. De um lado poderíamos argumentar que por
apresentarem uma maior concentração de espécies em alguns pontos do morfoespaço
assembleias sul-americanas estariam mais sujeitas a competição inter-específica. Por
outro lado é possível que essas espécies se diferenciem em outros aspectos do nicho aqui
não investigados. Dado que grande parte dessa concentração ocorre em espécies ar-
borícolas é possível que tais espécies estejam sofrendo mais competição inter-específica
ou que tenham se diferenciado estratigraficamente nas árvores ou em dieta. Além disso
poderíamos argumentar que o maior adensamento de espécies em algumas partes do mor-
foespaço poderia justamente significar menor intensidade de competição inter-específica
nos Neotrópicos, uma vez que esse maior adensamento significa uma sobreposição de
nicho com um número maior de espécies, o que só seria possível em caso de baixa
competição. Entender o mecanismo responsável pelo empacotamento das assembleias
sul-americanas é uma tarefa difícil, mas os nossos resultados claramente sugerem que
processos que atuam em um escala regional são de primordial importância em determi-
nar como o morfo-espaço e riqueza de espécies se relaciona.

A abordagem proposta aqui também nos permitiu investigar como a ocupação do
morfo-espaço de mamíferos terrestres em diferentes continentes responderam ou respon-
derão à extinções passadas e potenciais extinções futuras. Por mais que seja possível
avaliar as espécies viventes em escalas geográficas finas, como feito no capítulo 1, há uma
grande dificuldade em se obter dados de distribuição geográfica para espécies fósseis,
apesar do grande esforço científico em busca de tais reconstruções (p.ex. Lima-Ribeiro
& Diniz-Filho, 2013; Faurby & Svenning, 2015). Por outro lado a composição atual
de espécies e os padrões atuais de diversidade certamente foram afetados por eventos
históricos. Por exemplo, sabemos que mudanças climáticas em conjunto com a chegada
dos humanos pode ter levado a extinção de espécies da megafauna que só conhecemos
por meio do registro fóssil (Koch & Barnosky, 2006). Desta forma em primeiro lugar
buscamos entender como a extinção da megafauna no final do Pleistoceno afetou as
distribuições de massa nos diferentes continentes. Posteriormente buscamos comparar
se o efeito da extinção do final do Pleistoceno pode ser comparada com um possível
efeito antrópico, e verificar se existem diferenças significativas entre os diferentes con-
tinentes. Nossas análises sugerem que apesar da África e da Eurásia não terem sido
muito afetadas durante o a extinção do Pleistoceno, a perda das espécies ameaçadas
nesses continentes irá acarretar uma mudança na distribuição de massa similar aquela
experimentada pelos outros continentes durante as extinções do Pleistoceno. Por outro
lado os outros continentes (Américas e Australia) não irão sofrer grandes alterações na
distribuição de massa apesar de perderem uma proporção elevada de espécies caso as
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extinções previstas para o Antropoceno se concretizem. Desta forma nossos resultados
sugerem que os potenciais impactos atribuídos à civilização moderna poderiam alterar
significativamente as distribuições geográficas das espécies, influenciar os padrões espa-
ciais de disparidade e riqueza de espécies que reportamos no Capítulo 1, mas que essas
alterações não serão iguais no globo como um todo.
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Resumo

Entender a relação entre riqueza de espécies e diversidade de nichos ecológicos pode
auxiliar a compreensão dos diferentes processos que governam a coexistência de espé-
cies. Caracterizar o nicho de diversas espécies não é trivial, e o nicho é frequentemente
estudado a partir de características morfológicas. A massa corpórea está relacionada
com características metabólicas, fisiológicas, comportamentais e ecológicas das espécies
e então é ideal para estudos ecológicos que envolvem muitas espécies e localidades.

Em teoria, um aumento na riqueza de espécies poderia ocorrer tanto pela expansão
do espaço de nicho total, quanto pelo empacotamento de nicho, ou mesmo por uma
combinação de ambos. Neste trabalho utilizamos massa corpórea de mamíferos terrestres
para investigar a ocupação do morfoespaço e a relação dessa ocupação com a riqueza de
espécies tanto em assembleias locais, quanto em biotas continentais.

No primeiro capítulo desta dissertação, investigamos a variação espacial da dispari-
dade morfológica de mamíferos terrestres e sua relação com a riqueza de espécies. Uti-
lizamos os dados de distribuição geográfica de 4146 espécies para determinar a com-
posição de assembléias locais em um grid com células com 1° de lado. Para cada assem-
bleia, calculamos quatro medidas de disparidade morfológica utilizando massa corpórea
como um descritor da morfologia de mamíferos. Comparamos as medidas de disparidade
de cada célula com o que seria esperado de acordo com dois modelos nulos (um global
e outro regional) que diferem em relação ao pool utilizado para reamostragem.

No segundo capítulo, investigamos o efeito da extinção da megafauna e os possíveis
efeitos das extinções atuais na distribuição de massa de mamíferos terrestres. De acordo
com trabalhos anteriores a distribuição de massa de mamíferos tornou-se bimodal 40
milhões de anos atrás e assim se manteve até o final do Pleistoceno, quando foi mod-
ificada pela extinção da megafauna, tornando-se unimodal. Ajustamos dois modelos
concorrentes (bimodal e unimodal assimétrico) às distribuições de massa corpórea dos
mamíferos de todo o globo e de cada continente separadamente em três momentos de
tempo: Final do Pleistoceno, Holoceno e Antropoceno.

Os resultados obtidos nos dois capítulos, apesar de observados em escalas muito dis-
tintas, sugerem um padrão de empacotamento de nichos nos Neotrópicos. Esse padrão
não é influenciado pela extinção da megafauna, e se deve à diversificação de grupos
específicos no continente sul americano. Grande parte das espécies dos grupos endêmi-
cos são arborícolas sugerindo a importância das florestas tropicais na diversificação de
mamíferos desse continente. Nossos resultados também sugerem que a perda das espé-
cies ameaçadas de extinção no Antropoceno irão resultar em mudanças significativas na
África e na Eurásia, dois continentes menos afetados pelas extinções do Pleistoceno.
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Abstract

Understand the relation between species richness and ecological niche diversity might
help to understand processes behind species coexistence. However, to quantify species
niche is not easy and a ecomorfological approach is often used instead. Body mass
is related to several life history traits such as metabolism, physiology, behaviour and
ecology, thus being the ideal trait for studies comparing many different species and
localities.

In theory, increases in species richness could be attained by an expansion of total
niche space or by niche packing, or even by a combination of both. Here we use terrestrial
mammals body mass to investigate morphospace occupation and its relation to species
richness in both local assemblages and continental biotas.

In the first chapter, we investigate the spatial variation of morphological disparity of
terrestrial mammals and its relation to species richness. We used species distributions of
4146 species to determine the composition of local assemblages in a grid of 1°cells. For
each assemblage we measured four morphological disparity metrics using body mass as
a surrogate of mammalian morphology. We compared the observed disparity measures
for each cell with the expected distribution given by two null models (one global and
other regional) that differ for the species pool used to perform resamples.

In the second chapter we investigated the effect of megafauna extinctions and possi-
ble effects of ongoing extinctions on the body mass distribution of terrestrial mammals.
Previous studies suggest that the body mass distribution of mammals became bimodal
40 millon years ago and so remained until the end of the Pleistocene, when it was mod-
ified by megafauna extinction and became unimodal. We fitted two concurrig models
(a bimodal and a skewed unimodal) to the body mass distribution of global mammals
and of each continent separately in tree time frames: Late Pleistocene, Holocene and
Anthropocene.

The results from both chapters, although from observation in different scales, suggest
a pattern of niche packing on the Neotropics. This pattern is not biased by the recent
megafauna extinction, but is due to the diversification of clades specific to the south
american continent during its period of isolation. A high proportion of the species in
this endemic groups is arboreal suggesting the importance of tropical forests in the
diversification of mammals in this continent. Our results also suggest that the possible
loss of endangered species in the Anthropocene will result in meaningful changes in
Africa and Eurasia, two continents that where less affected by Pleistocene extinctions.
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