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RESUMO 
 

 

RAIMUNDO, R. L. G. A seleção natural e a estrutura, dinâmica e diversificação de  

assembleias de espécies mutualistas. 2015. 186 f. Tese de Doutorado. Instituto de 

Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

A adaptação e a diversificação em sistemas multiespecíficos são crescentemente reconhecidas 

como processos relevantes para a compreensão da biodiversidade. Nosso objetivo foi 

investigar como a seleção natural relacionada a interações ecológicas influencia a estrutura, 

dinâmica e diversificação de assembleias mutualistas. Primeiro, modelamos como 

mutualismo e competição intraespecífica geram regimes seletivos antagônicos que definem 

padrões de diversificação. Nossos modelos preveem que em mutualismos de baixa 

intimidade, nos quais cada organismo têm muitos parceiros individuais, fenótipos extremos 

têm interações mutualísticas desajustadas em relação à complementaridade de traços, 

contrabalanceando efeitos diversificadores da competição intraespecífica e restringindo a 

especiação. Em sistemas de alta intimidade, nos quais mutualismos têm maior impacto 

adaptativo e cada organismo têm poucos parceiros, tal seleção estabilizadora imposta por 

mutualismos é reduzida, favorecendo a diversificação. Entretanto, mutualismos de baixa 

intimidade são mais ricos que mutualismos íntimos na natureza. Sob baixa intimidade de 

interações, adições de espécies não-aparentadas envolvidas em dinâmicas de convergência 

constituem explicação plausível para essa discrepância. Em sistemas de alta intimidade, 

restrições a adições de espécies impostas por histórias coevolutivas estreitamente relacionadas 

poderiam explicar menores riquezas, apesar do maior potencial de diversificação adaptativa. 

Em segundo lugar, avaliamos se reconfigurações adaptativas das interações ecológicas podem 

explicar a variação estrutural de redes mutualistas. Usando um modelo eco-evolutivo, 

mostramos que a seleção favorecendo trocas de mutualistas e maximizando a abundância das 

espécies altera propriedades das redes, aumentando seu aninhamento e diminuindo sua 

estabilidade. Nossos modelos superestimaram o aninhamento em mutualismos de alta 

intimidade, possivelmente porque não consideramos ligações proibidas impostas por 

morfologia ou fenologia. Entretanto, as redes simuladas reproduzem aninhamento e 

modularidade de mutualismos de baixa intimidade, cujas interações são mais flexíveis. Sob 

competição por mutualistas, as reconfigurações da rede continuam em um dinâmica sem fim, 

mesmo quando estrutura e a estabilidade atingem níveis assintóticos, o que pode explicar a 



	  

	  

variação empírica de interações em redes com estruturas temporalmente constantes. Em um 

terceiro estudo, modelamos como diferentes modos de especiação modificam propriedades de 

redes mutualistas. Se a especiação resulta em expansão do nicho e as espécies emergentes 

tornarem-se mais conectadas, o aninhamento aumenta e a modularidade diminui, 

frequentemente resultando em redes instáveis. Se a especiação causar retração do nicho e as 

espécies emergentes tornarem-se menos conectadas, aninhamento e modularidade aumentam, 

promovendo estabilidade. Diferentes regras de sobreposição de nicho entre espécies 

emergentes não alteraram esses resultados. Assim, retrações de nicho via divergência 

adaptativa, como deslocamentos de caracteres na especiação simpátrica, devem gerar espécies 

incorporáveis às redes mutualistas sem desestabilização. Entretanto, expansões de nicho via 

adaptações a recursos complementares em alopatria devem desestabilizar as redes quando do 

contato secundário. Efeitos potencialmente amplos de um único evento de especiação 

mostram que estudos relacionando diversificação e dinâmica são relevantes para o debate 

sobre complexidade e estabilidade de redes ecológicas. Concluímos que a compreensão 

mecanística sobre as origens e a manutenção da biodiversidade depende da integração de 

teorias ecológicas e evolutivas com base em dados empíricos, como fizemos aqui ao modelar 

dinâmicas adaptativas de interações ecológicas usando informações sobre a organização e 

história natural de assembleias mutualistas. 

 

Palavras-chave: Diversificação adaptativa. Dinâmicas eco-evolutivas. Especiação. 

Estabilidade comunitária. Evolução rápida. Interações ecológicas. Intimidade de Interação. 

Redes Ecológicas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

ABSTRACT 
 

 

RAIMUNDO, R. L. G. Natural selection and the structure, dynamics, and diversification 

of mutualistic assemblages. 2015. 186 p. Tese (Doutorado). Instituto de Biociências, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

Adaptation and diversification in species-rich systems are increasingly recognized as relevant 

processes to improve our understanding on biodiversity. Our aim was to investigate how 

natural selection related to ecological interactions shapes the structure, dynamics and 

diversification of mutualistic assemblages. First, we modeled how mutualism and 

intraspecific competition generate antagonistic selective regimes that define patterns of 

diversification. Ours models predict that in low intimacy mutualisms, in which each organism 

has various individual partners, extreme phenotypes experience trait mismatches in 

mutualistic interactions that oppose the diversifying effects of intraspecific competition and 

constrain speciation. In high intimacy systems, in which mutualistic interactions have a higher 

impact on fitness and each organism has fewer partners, such stabilizing selection is reduced, 

favoring diversification. However, low intimacy mutualisms are richer than high intimacy 

mutualisms in nature. Under low interaction intimacy, additions of non-related species 

involved in trait convergence dynamics are a plausible explanation for such a discrepancy. In 

high intimacy systems, restrictions to species additions imposed by tight coevolutionary 

histories could explain lower richnesses despite of a higher potential for adaptive 

diversification. In a subsequent study, we evaluated whether the adaptive rewiring of 

ecological interactions explain the structural variation of mutualistic networks. Using an eco-

evolutionary model, we show that selection favoring continuous interaction switching that 

maximizes species abundances changes network properties, increasing nestedness and 

decreasing stability. Our models overestimated nestedness in high intimacy mutualisms, 

probably because we did not consider forbidden links imposed by morphology or phenology. 

However, simulated networks reproduce nestedness and modularity of low intimacy 

mutualism, in which interactions are more flexible. Under competition for mutualists, rewires 

continue in an endless dynamics, even when the structure and stability reach asymptotic levels 

at the network level, which could explain the empirical variation of interactions in networks 

showing temporally constant structures. In a third study, we modeled effects of different 

modes of speciation on mutualistic network properties. If speciation results in niche width 



	  

	  

expansion and emerging species become more connected, nestedness increases and 

modularity decreases, often resulting in unstable networks. If speciation causes niche width 

retractions and emerging species become less connected, both nestedness and modularity 

increase, promoting stability. Different rules of niche overlap between emerging rules did not 

change these results. Therefore, niche retractions via adaptive divergence, such as character 

displacement in sympatric speciation, can generate species that will enter local networks 

without destabilizing them. However, niche width expansions due to adaptation to additional 

resources in allopatry should destabilize networks if secondary contact between emerging 

species occur. High magnitude potential effects of a single speciation event show that studies 

relating diversification and dynamics are relevant to the debate on complexity and stability of 

ecological networks. We concluded that the mechanistic understanding of biodiversity origins 

and maintenance relies on the integration between ecological and evolutionary theories based 

on empirical data, as wed did here by modeling the adaptive dynamics of ecological 

interactions using information on the structure and natural history of mutualistic assemblages. 

 

Keywords: Adaptive diversification. Community stability. Ecological interactions. Ecological 

networks. Eco-evolutionary dynamics. Interaction Intimacy. Rapid evolution. Speciation.  
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CAPÍTULO 1 
  

Introdução Geral 
 

Biodiversidade, ecologia e evolução 

 

 A aplicação de conceitos evolutivos é uma estratégia central para a Biologia frente ao 

desafio de aprofundar-se a compreensão dos processos que geram e mantêm a diversidade 

biológica (Losos et al. 2013).  A estrutura da biodiversidade transpassa os diferentes níveis de 

organização biológica, mas tem como elemento fundamental as populações que constituem 

tanto unidades genealógicas, das quais emergem novas espécies, como unidades ecológicas 

que constituem as comunidades (Eldredge 1985). A dinâmica da biodiversidade, portanto, 

pode ser compreendida como o conjunto de processos ecológicos e evolutivos atuando sobre 

as populações e que moldam, ao longo do tempo, as propriedades comunitárias, tais como 

riqueza, padrões de interações ecológicas e estabilidade (McKinney & Drake 1998; 

Thompson 2005). Ao longo das últimas décadas, diferentes linhas de investigação têm 

buscado entender a biodiversidade em seus aspectos estruturais (Dunne 2006; Bascompte & 

Jordano 2007) e dinâmicos (May 1973; McCann 2000; Herrera & Pellmyr 2002; Allesina & 

Tang 2012). Além disso, uma nova síntese da teoria de especiação tem reafirmado o papel 

central de processos ecológicos em processos de diversificação, os quais são mais recorrentes 

do que anteriormente supunha-se (Schluter 2000; Dieckmann et al. 2004; Gavrilets 2004; 

Thompson 2005; Nosil 2012). Nesse contexto, são cada vez mais necessárias abordagens 

integradoras que investiguem os papéis dos diferentes processos ecológicos e evolutivos que 

mediam as relações entre diversidade, estrutura e dinâmica em diferentes tipos de 

comunidades (Loreau 2010; Rooney & McCann 2012).  

 A integração de conhecimentos sobre a estrutura, dinâmica e diversificação de 

comunidades ecológicas cada vez mais requer o aprofundamento de uma perspectiva eco-

evolutiva (Odling-Smee et al. 2003; Pelletier et al. 2009). A abordagem eco-evolutiva 

fundamenta-se na percepção de que processos microevolutivos  têm efeitos estruturais e 

dinâmicos amplos sobre a ecologia das comunidades (Thompson 1998). Estudos empíricos e 

modelos eco-evolutivos, portanto, abordam a intersecção entre o foco tradicional da 

Evolução, que investiga a variação das frequências gênicas e fenotípicas e suas relações com 

a adaptação e a diversificação, e o da Ecologia, que estuda os padrões de distribuição, 

abundância e interações das espécies. Sem negar o papel de processos operando ao longo do 
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tempo geológico, o paradigma eco-evolutivo enfatiza que interações entre espécies podem 

evoluir rapidamente, alterando padrões de diversidade genética e de interações ecológicas em 

períodos tão curtos quanto décadas e relativizando assim a dicotomia usual entre tempo 

ecológico e tempo evolutivo (Thompson 1998; 1999). Entretanto, dinâmicas eco-evolutivas 

não dependem necessariamente de evolução rápida e mudanças ecológicas lentas -- a 

condição suficiente é uma congruência das escalas de tempo que permita retroalimentações 

entre ecologia e evolução (Lewontin 2000; Post & Palkovacs 2009; Nonaka 2014).  

 

A seleção natural imposta por interações bióticas e a especiação 

 

Dentre as relações entre ecologia e microevolução que governam a organização e a dinâmica 

da biodiversidade, um aspecto central é o papel da seleção natural1 advinda de interações 

ecológicas ou atuando sobre elas (Schluter 1996; Kingsolver et al. 2001; Thompson 2009). Os 

seres vivos interagem com indivíduos de outras espécies e com coespecíficos de forma 

competitiva, antagonista ou cooperativa, o que influencia seu crescimento, sobrevivência e/ou 

fecundidade e contribui, juntamente com fatores abióticos, na definição de sua aptidão2 

(Herrera 2000; Schaeffer et al. 2013). Diferentes tipos de interações ecológicas resultam em 

pressões seletivas potencialmente conflitantes que influenciam a evolução e diversificação de 

traços fenotípicos (Strauss & Irwin 2004; Siepielski & Benkman 2009).  

 No nível de população, as interações ecológicas podem frequentemente impor regimes 

seletivos diversificantes (Kingsolver et al. 2001), tal como a seleção disruptiva causada por 

competição intraespecífica (Maynard Smith 1962; Rosenzweig 1978; Dieckmann & Doebeli 

1999) ou resultante de outras interações dependentes de frequência (Doebeli & Dieckmann 

2000). Os regimes disruptivos impostos por interações ecológicas, se associados a 

acasalamentos preferenciais positivos ("assortative mating"), podem gerar biodiversidade, 

desde o nível de polimorfismos até eventos de especiação e irradiações adaptativas 

(Dieckmann et al. 2004; Ito & Dieckmann 2007). Por outro lado, é esperado que o conflito 

entre forças seletivas advindas de diferentes tipos de interações ecológicas eventualmente 

restrinja a diversificação. Por exemplo, a especiação competitiva (Rosenzweig 1978) pode ser 

limitada por seleção estabilizadora imposta por mutualismos caracterizados por 

complementaridade de traços ("trait matching"), nos quais os fenótipos intermediários 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 A seleção natural é a diferença, em média, da sobrevivência e fecundidade de indivíduos detentores de um 
traço fenotípico herdável em relação a indivíduos com outros traços (Pfennig & Kingsolver 2009). 
2 Define-se aptidão como a contribuição para o estoque genético da próxima geração feita por um indivíduo em 
relação aos outros indivíduos na mesma população (Pfennig & Kingsolver 2009). 
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comuns teriam melhores ajustes fenotípicos em relação aos parceiros mutualistas disponíveis 

(Thompson 2005), contrabalanceando assim os benefícios adaptativos conferidos pela 

reduzida competição intraespecífica aos fenótipos extremos raros. A investigação do papel da 

seleção conflitante como limitadora da diversificação quando os traços fenotípicos sob 

seleção disruptiva também mediam outras interações ecológicas pode inserir os modelos de 

especiação adaptativa em um contexto comunitário mais amplo e também permitir uma 

caracterização mais aprofundada dos efeitos de diferentes tipos de mutualismos sobre a 

dinâmica evolutiva (Paracer & Ahmadjian 2000; Guimarães et al. 2007a; Bronstein 2009).  

 

Seleção natural, variação estrutural e a dinâmica de redes ecológicas 

  

Além de ajudar na compreensão dos padrões de diversificação de espécies, a investigação de 

processos adaptativos relacionados às interações mutualísticas pode ajudar no entendimento 

mecanístico dos padrões estruturais e da dinâmica de comunidades ecológicas (Guimarães et 

al. 2011; Suweis et al. 2013; Bascompte & Jordano 2014). Na natureza, mutualismos 

geralmente abrangem múltiplas espécies interagentes cujas ligações podem ser descritas por 

grafos (Harary 1994). De fato, interações ecológicas frequentemente são representadas como 

grafos bipartidos nos quais as espécies de um conjunto (por exemplo, polinizadores) são 

indicadas por nós e suas interações com as espécies do outro conjunto (por exemplo, plantas) 

são descritas por conexões (Bascompte & Jordano 2008). Os padrões estruturais de redes 

mutualistas foram extensivamente registrados ao longo da última década, revelando formas de 

organização das interações recorrentes em diferentes sistemas biológicos, tais como o 

aninhamento3 (Bascompte et al. 2003) e a modularidade4 (Olesen et al. 2007).  

 Parte dos mecanismos propostos para explicar a variação estrutural de redes 

mutualísticas referem-se a processos neutros. Tal abordagem presume que as interações 

observadas resultariam de probabilidades de interação entre indivíduos interespecíficos 

proporcionais às abundâncias relativas das espécies, considerando-as, portanto, como 

ecologicamente equivalentes (Krishna et al. 2008). Por outro lado, processos que impõem 

limitações às interações que podem ocorrer, tais como ligações proibidas ("forbidden links") 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 O aninhamento é um padrão estrutural no qual, em um grafo bipartido, as espécies de um conjunto (e.g., 
plantas) com menor grau (número de interações) interagem com subconjuntos de espécies do outro conjunto 
(e.g., polinizadores) ligadas às espécies com maior grau (Bascompte et al. 2003). Portanto, em uma rede 
aninhada as espécies de grau alto frequentemente interagem entre si e também com espécies de grau baixo, 
enquanto as espécies grau baixo interagem entre si mais raramente (Guimarães 2009).  
4 A modularidade é um padrão estrutural no qual ocorrem subconjuntos de espécies com muitas conexões 
internas e poucas conexões com outros subconjuntos de espécies na rede (Bascompte & Jordano 2014). 	  



	   15	  

	  

definidas por diferenças morfológicas, fenológicas ou distribucionais que tornam impossíveis 

a ocorrência de determinadas interações que, portanto, constituem "zeros estruturais" nas 

matrizes que descrevem as redes bipartidas (Jordano et al. 2003; Olesen et al. 2011). A 

avaliação comparativa das contribuições relativas de processos neutros e ligações proibidas 

para a estrutura de redes mutualistas indica que esses processos, isoladamente ou em 

conjunto, não são suficientes para explicar a variação estrutural das redes mutualistas 

(Vázquez et al. 2009), o que indica a necessidade de considerarem-se outros processos que 

possam explicar padrões arquiteturais observados na natureza.  

 Explicações alternativas para a estrutura de redes ecológicas podem ser obtidas a partir 

da plataforma conceitual de redes adaptativas, definidas como sistemas nos quais a evolução 

estrutural da rede e as propriedades dos nós influenciam-se reciprocamente (Gross & Blasius 

2008). A teoria de redes adaptativas aborda de forma integrada as inter-relações entre a 

dinâmica das redes e as dinâmicas que ocorrem dentro das redes, explorando assim as 

retroalimentações que, ao longo do tempo, emergem entre a topologia e o estado coletivo dos 

nós (Gross & Sayama 2009). Por exemplo, mudanças nos padrões de interações mutualistas 

que aumentem a aptidão dos indivíduos constituem uma modificação estrutural da rede 

ecológica e também influenciam a dinâmica populacional das espécies que a constituem. 

Rearranjos de interações mutualistas constituem reconfigurações adaptativas ("adaptive 

rewiring", González-Avella et al. 2014), pois modificam simultaneamente a estrutura da rede 

e as abundâncias das espécies e assim podem gerar retroalimentações entre a organização das 

interações ecológicas e as dinâmicas populacionais.  

 Trabalhos teóricos recentes propuseram que reconfigurações adaptativas podem ser 

um mecanismo geral estruturando redes mutualistas. Modelos mostraram que, em redes cujas 

interações são estabelecidas inicialmente de forma aleatória, a seleção natural favorecendo 

novas interações mutualistas que otimizem a abundância das espécies resulta em aumento do 

aninhamento ao longo do tempo (Zhang et al. 2011; Suweis et al. 2013). Esse mecanismo 

baseia-se na teoria que conecta Biologia de populações ao conceito de aptidão: os traços 

fenotípicos (interações) aumentam em frequência se as taxas de crescimento intrínsecas a eles 

associadas forem maior do que a média da população (Fisher 1930), levando assim a um 

incremento da abundância. Adicionalmente, o trabalho de Suweis et al. (2013) previu que 

uma consequência do aumento do aninhamento nesses modelos de evolução de redes 

mutualistas seria a diminuição de sua estabilidade (i.e., da tendência do sistema de retornar ao 

equilíbrio após uma pequena perturbação), conforme inferido a partir de análise de 

estabilidade local em sistemas de equações diferenciais (May 1973; Allesina & Tang 2012; 
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Brassil 2012). Essa previsão contrapõe-se a modelos matemáticos que sugerem que 

consequências do aninhamento, tal como a minimização da competição interespecífica via 

facilitação (Bastolla et al. 2009), resultariam em estabilidade.  

 Mais estudos são necessários para investigar as previsões sobre a estabilidade em 

modelos de reconfigurações adaptativas e para verificar a generalidade desse mecanismo 

como explicação para a variação estrutural de mutualismos (Guimarães et al. 2007a). Estudos 

sobre o tema exploraram redes teóricas de dimensões e conectâncias arbitrárias (Suweis et al. 

2013) ou usaram propriedades empiricamente informadas, mas de uma gama restrita de 

sistemas mutualistas, tais como os de polinização ou dispersão de sementes (Zhang et al. 

2011; Ramos-Jiliberto et al. 2012). A avaliação da generalidade do mecanismo de 

reconfigurações adaptativas requer uma tipologia dos sistemas mutualistas que tenha, em 

algum nível, abrangência biológica. Uma possibilidade para a constituição de tal tipologia é a 

categorização de redes mutualistas em relação à intimidade das interações, aqui definido 

como o grau de integração morfológica, fisiológica e/ou comportamental entre as espécies 

interagentes (Ollerton 2006).   

 Mutualismos de baixa intimidade são caracterizados por um impacto relativamente 

pequeno de cada evento de interação sobre a aptidão, além de um grande número de parceiros 

mutualistas individuais por organismo mutualista. Por outro lado, em mutualismos de alta 

intimidade, cada interação tem um efeito alto sobre a aptidão e os indivíduos estão 

biologicamente integrados a um ou poucos parceiros mutualistas individuais (Ollerton 2006). 

Apesar dos atributos usados para definir intimidade de interação (impacto dos eventos de 

interação sobre a aptidão e número de parceiros mutualistas individuais) estarem 

frequentemente correlacionados, exceções podem ser indicadas. Por exemplo, um grande 

número de simbiontes vivendo intimamente associados a um único hospedeiro mutualista 

(Douglas 1994; Bronstein 2009) contraria a noção de que em mutualismos íntimos os 

organismos têm poucos parceiros individuais. A intimidade de interação influencia a estrutura 

e a dinâmica evolutiva de redes ecológicas (Guimarães et al. 2007a, Pires & Guimarães 2013) 

e, portanto, também espera-se que influencie aspectos da estabilidade das comunidades como, 

por exemplo, a suscetibilidade de espécies à extinção (Dáttilo 2012).  

 Mutualismos de baixa intimidade incluem interações entre plantas e animais 

dispersores de sementes (Herrera 1995), entre formigas e plantas com nectários extraflorais 

(Díaz-Castelazo et al. 2013), entre peixes ou crustáceos limpadores e peixes clientes 

(Guimarães et al. 2007b) e entre plantas e animais polinizadores (Waser & Ollerton 2006; 

Patiny 2012). Redes de baixa intimidade são frequentemente aninhadas e uma maior 
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suscetibilidade prevista em relação à propagação de efeitos ecológicos e evolutivos 

(Guimarães et al. 2007a; 2011). Já em mutualismos de alta intimidade, as interações 

ecológicas são resultados de histórias coevolutivas estreitamente relacionadas entre as 

espécies envolvidas, como ilustrado por interações obrigatórias entre: formigas e plantas 

mirmecófitas (Fonseca & Ganade 1996), peixes gobídeos e camarões (Thompson et al. 2013), 

plantas do gênero Glochidion e seus polinizadores parasitas de sementes (Hembry 2012) e 

peixes palhaço e anêmonas hospedeiras (Ricciardi et al. 2010). Redes ecológicas de alta 

intimidade têm aninhamentos menores que redes de baixa intimidade (Guimarães et al. 2007, 

Thébault & Fontaine 2010; Pires & Guimarães 2013) e, por outro lado, têm graus de 

modularidade maiores (Guimarães et al. 2007a; Gómez et al. 2010). Ainda, mutualismos 

íntimos resultam de processos coevolutivos estreitamente relacionados que favorecem 

especialização recíproca (Thompson 2005). Uma consequência dinâmica da modularidade e 

da especialização recíproca em mutualismos de alta intimidade seria a menor suscetibilidade à 

perturbações no nível de rede (Olesen et al. 2007), mesmo considerando-se a previsão de 

riscos maiores de extinções de espécies ou de interações (coextinções) (Dáttilo 2012). 

 

Especiação, reorganização do nicho e estabilidade 

 

O mecanismo de reconfiguração adaptativa descrito acima é um processo anagenético, ou 

seja, a seleção natural modifica os padrões de interação ecológica e otimiza a abundância de 

populações sem que, entretanto, surjam novas espécies. A especiação é outro mecanismo de 

reconfiguração das interações ecológicas, a qual decorre da reorganização das dimensões 

bióticas do nicho ao longo do processo de divergência ou quando do contato secundário, nos 

casos de alopatria. Mudanças estruturais são esperadas em redes ecológicas a partir de eventos 

de especiação porque processos de diversificação de espécies modificam de forma simultânea 

múltiplos atributos do ambiente biótico (Schluter 2000; Nosil 2012). De fato, a reorganização 

das interações ecológicas nas espécies emergentes frequentemente modificará a amplitude e 

sobreposição de suas dimensões bióticas do nicho (Anacker & Strauss 2014), uma vez que a 

divergência adaptativa em traços mediadores de interações ecológicas possibilita a 

coexistência das espécies irmãs (Schluter 2000). 

 A evolução dos padrões de interações ecológicas baseia-se em variações de nicho 

ecológico geneticamente definidas, tanto entre como dentro de populações (Svanbäck & 

Bolnick 2007). Assim como quaisquer características biológicas, os traços que mediam 

interações ecológicas, tais como morfologia, fenologia, e preferências alimentares ou de 
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habitat, exibem variabilidade intrapopulacional e geográfica (Bolnick et al. 2003; Mezquida 

& Benkman 2014; Poisot et al. no prelo). Portanto, a diversificação desses traços pode ocorrer 

sob condições geográficas variadas, incluindo uma gama de configurações espaciais que 

abrangem desde a simpatria (Doebeli & Dieckmann 2000) até a alopatria (Losos & Mahler 

2010). Em relação aos processos diversificadores, a especiação mediada por interações 

ecológicas pode estar relacionada à seleção natural, seleção sexual e/ou deriva genética sob 

diferentes estruturas espaciais (Dieckmann et al. 2004; Price 2008).   

 Os efeitos da especiação sobre a estrutura das redes de interações devem variar 

conforme os processos ecológicos e microevolutivos que moldam a cladogênese. Assim, 

espera-se que diferentes modos de especiação tenham efeitos variados sobre a amplitude e 

sobreposição de nicho das espécies emergentes. Por exemplo, a especiação pode resultar em 

redução da amplitude de nicho, com cada uma das espécies emergentes especializando-se em 

subconjuntos diferentes dos recursos existentes. A redução da amplitude de nicho é plausível 

sob diferentes processos de diversificação adaptativa, tais como: a especiação competitiva 

simpátrica (Doebeli & Dieckmann 2000; Bhattacharyay & Drossel 2005), a especiação 

ecológica conduzida por adaptações locais distintas decorrente de seleção divergente entre 

habitats (Nosil 2012) ou a coevolução diversificante caracterizada por especialização 

recíproca (Thompson 2005). Por outro lado, a especiação pode resultar em aumento da 

amplitude de nicho em ambas as espécies emergentes quando, por exemplo, a divergência 

ocorre em alopatria e é seguida por contato secundário. Por serem ecologicamente similares, 

as espécies emergentes em contato secundário podem adaptar-se localmente a recursos 

alternativos distintos, o que resultaria em minimização da competição interespecífica porque 

essas adaptações permitiriam o acesso a recursos que representam "refúgios competitivos" 

(Robinson & Wilson 1998). Outra possibilidade para  a expansão do nicho das espécies irmãs 

após a especiação seria a divergência morfológica ou comportamental sob vicariância, que 

pode ou não estar associada a seleção natural geograficamente variável (Thompson 2005), de 

forma que as novas interações evoluem independentemente em cada espécie emergente e não 

são necessariamente correlacionadas.  

 Espera-se que diferentes formas de reorganização do espaço de nicho decorrentes de 

variados modos de especiação tenham consequências distintas para propriedades estruturais 

das redes ecológicas, tais como conectância, aninhamento e modularidade (Fortuna et al. 

2010). A especiação deve também influenciar a dinâmica ecológica em consequência da 

adição de espécies à comunidade e das mudanças por ela impostas aos padrões de interações 

bióticas (Abrams 1996; Jones & Gomulkiewicz 2012). 
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Objetivos  

 

O conteúdo central desta tese é formado por três capítulos que combinam diferentes 

abordagens de modelagem a dados empíricos com o objetivo de investigar como a seleção 

natural atua sobre a estrutura, dinâmica e diversificação de assembleias de espécies 

mutualistas. O trabalho está focado, especificamente, na compreensão do papel central das 

interações ecológicas na origem e manutenção da biodiversidade. Por um lado, estudamos as 

condições em que interações como a competição e o mutualismo agem como mecanismo 

gerador de diferentes formas de seleção que moldam a evolução e diversificação fenotípica. 

Adicionalmente, modelamos a ação da seleção natural sobre as interações ecológicas, 

otimizando a abundância de espécies, reconfigurando a estrutura e alterando a dinâmica das 

assembleias mutualistas ao longo do tempo. Finalmente, investigamos como a reorganização 

das dimensões bióticas do nicho sob diferentes modos de especiação modificam a estrutura e 

dinâmica de redes mutualistas. Esses três momentos das pesquisas que alicerçam a tese são 

apresentados nos três capítulos subsequentes que, por sua vez, são seguidos por uma seção de 

Considerações Finais sobre o conjunto dos resultados aqui apresentados.      

 No Capítulo 2, combinamos modelos baseados em indivíduos e dados empíricos para 

estudar a ação conjunta e antagônica da competição intraespecífica e de mutualismos 

caracterizados por ajuste de traços ("trait matching") em cenários de diversificação adaptativa. 

Contrastamos previsões de nossos modelos e dados sobre a riqueza local de espécies em 

diversos sistemas mutualistas para discutir quais processos podem ser invocados para explicar 

a biodiversidade em mutualismos de alta e baixa intimidade.  

 Em seguida, no Capítulo 3, investigamos se a seleção natural atuando sobre os padrões 

de interações ecológicas das espécies pode explicar a variação estrutural observada em redes 

mutualísticas empíricas. Avaliamos se as redes simuladas que emergem de nossos modelos de 

reconfigurações adaptativas reproduzem os graus de aninhamento e modularidade 

empiricamente registrados para redes mutualistas de alta e baixa intimidade. Adicionalmente, 

utilizando análises de estabilidade local, investigamos as consequências dinâmicas das 

reconfigurações adaptativas, levando em conta diferentes suposições em relação aos regimes 

de competição interespecífica subjacentes às interações mutualísticas.  

 Por fim, no capítulo 4, retomamos o estudo da origem das espécies para modelar os 

efeitos de diferentes modos de especiação sobre a estrutura e dinâmica de redes mutualistas. 

Modelamos cenários em que a especiação têm diferentes consequências para a organização 

das dimensões bióticas do nicho - especificamente, aumentando ou diminuindo a amplitude 
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de mutualistas interagindo com as espécies emergentes e definindo o grau de sobreposição 

entre elas em relação ao uso de recursos. Descrevemos as alterações estruturais nas redes 

ecológicas decorrentes da reorganização de nicho sob diferentes formas de especiação e 

inferimos suas consequência dinâmicas.      
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A compreensão mecanística sobre as origens e a manutenção da biodiversidade requer 

abordagens que integrem as teorias ecológicas e evolutivas com base em dados empíricos, 

como fizemos aqui ao modelar dinâmicas adaptativas de interações ecológicas usando 

informações sobre a organização e história natural de assembleias mutualistas. Os resultados 

desta Tese apoiam a ideia de que diferentes formas de seleção natural impostas por interações 

ecológicas, ou sobre elas atuantes, constituem forças modeladoras fundamentais que 

governam a estrutura, a dinâmica e a diversificação de redes mutualistas.  

 

Interações ecológicas e diversificação adaptativa 

   

No Capítulo 2, desenvolvemos modelos de especiação adaptativa que incorporam diferentes 

tipos de interações ecológicas e exploram suas implicações para a diversificação fenotípica e 

especiação adaptativa. Nossa abordagem representa uma contribuição original, pois ilustra a 

relevância de (i) estudarmos regimes disruptivos promotores de especiação competitiva no 

contexto comunitário mais amplo no qual inserem-se as populações potencialmente 

divergentes e (ii) considerarmos a variabilidade natural nas formas de cada tipo de interação 

ecológica ou, em outras palavras, reconhecermos o lugar central da história natural na 

modelagem ecológica e evolutiva. Com a incorporação desses dois componentes, o debate 

sobre especiação simpátrica pode transcender a dicotomia corrente entre sua plausibilidade 

teórica e a falta de registros empíricos, para gerar modelos capazes de melhor delimitar as 

circunstâncias ecológicas que podem impulsioná-la. No caso de mutualismos, ajudamos a 

constituir essa delimitação de pelo menos duas maneiras. 

 Primeiro, mostramos que diferentes graus de diversificação, desde polimorfismos até a 

especiação e irradiações adaptativas, podem emergir a partir dos mesmos mecanismos 

microevolutivos gerados por interações ecológicas, ou seja, diferentes padrões de 

diversificação podem ser compreendidos como expressões dos mesmos processos adaptativos 

interagindo de maneiras distintas. Dessa forma, apoiamos a noção de que a diversificação 

fenotípica é, em parte, determinada pelo resultado de pressões seletivas conflitantes impostas 

por diferentes tipos de interações ecológicas. Especificamente, nossos resultados sugerem que 

mutualismos caracterizados por congruência de traços devem frequentemente impor seleção 

estabilizadora e, como consequência, diminuir ou mesmo neutralizar os efeitos 
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diversificadores decorrentes da seleção disruptiva oriunda da competição intraespecífica 

dependente de frequência.   

 Segundo, mostramos que o grau possível de diversificação adaptativa depende da 

intimidade de interação, com a diversificação adaptativa sendo pouco provável em 

mutualismos de baixa intimidade, nas quais altos números de parceiros mutualistas 

individuais resultam em desajustes fenotípicos desproporcionalmente mais frequentes e de 

maior magnitude para fenótipos extremos, fenômeno que é minimizado em mutualismos de 

alta intimidade. Esses resultados teóricos, que são robustos sob o relaxamento de diferentes 

pressupostos críticos, contrastam fortemente com os padrões de riqueza observados 

mutualismos naturais, já que sistemas de baixa intimidade são, em média, uma ordem de 

grandeza mais ricos que os de alta intimidade. Sugerimos que outros processos são 

necessários, portanto, para explicar a diversidade de mutualismos. Um processo candidato 

para explicar a alta riqueza de mutualismos de baixa intimidade é a convergência adaptativa 

favorecendo a adição de espécies não-aparentadas às redes mutualísticas (Guimarães et al. 

2007, 2011). Por outro lado, em sistemas de alta intimidade, extinções e coextinções (Dátillo 

2012), associadas a histórias coevolutivas estreitamente relacionadas e caracterizadas por 

especializações recíprocas (Thompson 2005) impediriam a adição de espécies não-

aparentadas, explicando assim suas riquezas relativamente baixas, apesar de um maior 

potencial de diversificação adaptativa. 

 

Reconfigurações adaptativas e a variação estrutural de redes mutualistas 

 

No Capítulo 3, mostramos que a seleção natural subjacente às reconfigurações adaptativas é 

uma mecanismo que pode explicar parcialmente  a variação estrutural de redes ecológicas que 

descrevem a organização de assembleias mutualistas. Os graus de aninhamento e 

modularidade que caracterizam redes otimizadas que emergem em nossos modelos de 

reconfigurações adaptativas, respectivamente aumentados e diminuídos em relação a redes 

probabilísticas iniciais, reproduzem as propriedades estruturais empíricas apenas em 

mutualismos de baixa intimidade, e especialmente em redes de interações entre plantas e 

polinizadores e entre plantas e dispersores de sementes, mas não são capazes de reproduzir a 

estrutura de mutualismos de alta intimidade. Portanto, é possível afirmar que reconfigurações 

adaptativas não são um mecanismo geral capaz de explicar a variação estrutural em todos os 

tipos de redes mutualistas, mas podem ser um mecanismo relevante para alguns sistemas 

caracterizados por maior flexibilidade em relação a mudanças de ligações entre espécies.   
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 Nos modelos de reconfiguração adaptativa, embora o grau de aumento do 

aninhamento emergente não dependa do tamanho da rede mutualista, redes contendo mais 

espécies são  mais frequentemente instáveis. Uma previsão decorrente desse resultado é que 

graus de aninhamento maiores do que o esperado ao acaso seriam pouco comuns em redes 

com maiores riquezas e mais comum em redes de riqueza baixa a intermediária, conforme 

sustentado por evidências empíricas (Joppa et al. 2010). Também mostramos que diferentes 

cenários de competição interespecífica não influenciam a frequência de desestabilização 

decorrente de reconfigurações adaptativas. Entretanto, quando espécies competem por 

parceiros mutualistas, os eventos de reconfiguração das redes continuam a acumular em uma 

dinâmica sem fim, mesmo depois que a arquitetura da rede não muda mais. Tal resultado 

sugere que a competição por parceiros mutualistas em contextos nos quais reconfigurações 

adaptativas são factíveis pode ser um mecanismo potencial explicando altos graus de 

reposição de interações em assembleias caracterizadas por padrões estruturais estáveis no 

nível de rede.  

  

Efeitos da especiação sobre a estrutura e estabilidade de redes mutualistas 

 

No Capítulo 4, tentamos os primeiros passos na construção de uma abordagem integrativa 

entre a síntese contemporânea da teoria de especiação e o antigo debate sobre diversidade e 

estabilidade. Utilizamos um modelo simples para permitir comparações entre os efeitos de 

diferentes modos de especiação sobre a estrutura e dinâmica de assembleias mutualistas. A 

partir de regras de reorganização de nicho definidas por parâmetros empiricamente 

mensuráveis (amplitude e sobreposição de uso de recursos),  previmos que, 

surpreendentemente, um único evento de especiação pode ter efeitos de grande magnitude 

sobre a estrutura de uma rede ecológica. Embora, em nossos modelos, mudanças de grande 

magnitude no aninhamento ocorram em consequência da especiação, alterações na 

conectância e modularidade definidas por expansões ou retrações de nicho no curso da 

cladogênese parecem ser os determinantes do impacto de espécies emergentes sobre a 

estabilidade comunitária.  

 Nossos resultados sugerem que as consequências de diferentes modos de especiação 

sobre a estabilidade são primariamente controladas pelo efeito da cladogênese sobre a 

amplitude de nicho, sem que o padrão emergente de sobreposição no uso de recursos 

influencie qualitativamente a dinâmica ecológica. Processos adaptativos de especiação que 

reduzam a amplitude de nicho via deslocamento de caracteres ou outros mecanismos gerariam 
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taxa cuja incorporação às comunidades locais pode ocorrer sem que haja desestabilização. 

Assim, eventos de especiação simpátrica, geralmente tidos como incomuns, mais 

frequentemente gerariam, por outro lado, espécies persistentes sob estruturas comunitárias 

existentes. Adicionalmente, previmos que eventos de especiação em que as espécies 

emergentes tornam-se generalistas em relação à ancestral devem desestabilizar as 

comunidades, o que seria plausível, por exemplo, por adaptações divergentes para exploração 

de recursos complementares (refúgios competitivos) após o contato secundário ou, ainda, sob 

vicariância, como resultado de adaptações locais contrastantes favorecendo o aumento do 

número de mutualistas. 

 

Linhas de investigação possíveis para o futuro 

 

Abordagens recentes que buscam integrar a ecologia e evolução adaptativa, como os estudos 

de modelagem apresentados nesta tese, representam apenas os primeiros passos daquilo que 

precisa ser uma "renascença na combinação das teorias ecológica e evolutiva" (Thompson 

2009) em busca de uma compreensão mais ampla sobre a biodiversidade.  Listamos a seguir 

possibilidades de investigação que podem, no futuro, dar seguimento às abordagens aqui 

utilizadas ou, ainda, explorar novos aspectos do amplo campo de investigações definido pelas 

relações entre seleção natural, estrutura e dinâmica de assembleias mutualistas. 

    

 Diversificação adaptativa e seleção conflitante 

  

 As múltiplas interações bióticas nas quais os organismos estão inseridos podem atuar 

tanto antagonisticamente como sinergicamente sobre a evolução e diversificação fenotípicas 

(Strauss & Irwin 2004). Em relação a efeitos antagônicos entre forças seletivas de origem 

distintas, os seguintes pontos podem ser úteis para o planejamento de futuros estudos sobre 

diversificação adaptativa: 

• os regimes disruptivos, que constituem forças diversificadoras, podem originar-se não 

somente da competição intraespecífica, mas de uma diversidade de interações 

ecológicas (Doebeli & Dieckmann 2000); 

• a seleção estabilizadora, que restringe a diversificação, pode emergir como 

consequência de mutualismos caracterizados por congruência de traços (Capitulo 2), 

resultar da ação de fatores abióticos favorecendo um traço ótimo (Yoder & Nuismer 

2010) ou ser reforçada pela seleção sexual, uma vez que na natureza os fenótipos 
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extremos raros podem não ter as mesmas probabilidades de acasalamento que 

fenótipos intermediários comuns (Kirkpatrick & Nuismer 2004); 

• a seleção disruptiva decorrente de interações ecológicas pode ser reforçada por seleção 

sexual, por exemplo, ao favorecer a evolução de ornamentos que sinalizem adaptação 

local e reforcem a divergência fenotípica e o isolamento reprodutivo  (van Doorn 

2009); 

• os resultados aqui apresentados baseiam-se em simulações numéricas. As inferências 

mecanísticas neles baseadas podem ser avaliadas por estudos analíticos que abordem a 

ação conjunta de forças de seleção impostas por variadas interações bióticas; 

•  uma caracterização ampla das consequências de múltiplas interações bióticas para a 

diversificação fenotípica e especiação adaptativa requer a consideração da estrutura 

espacial dos regimes seletivos (Thompson 2005; Haller et al. 2014). Modelos 

espaciais de diversificação adaptativa poderiam ter seus resultados sistematicamente 

comparados a modelos alternativos baseados no pressuposto de que a diversificação 

depende exclusivamente de processos neutros, ou seja, os organismos não interagem e 

não sofrem efeitos da seleção natural, mas evoluem sob efeitos combinados da 

reprodução sexuada, mutações e dispersão, de forma que a diversificação das espécies 

resultaria de efeitos da diferenciação genética estocástica e do isolamento pela 

distância (e.g., de Aguiar et al. 2009); 

• por fim, a necessária inserção de modelos de especiação adaptativa no contexto 

comunitário mais amplo deve ainda considerar a estrutura de comunidades 

multiespecíficas, cuja arquitetura de interações influencia as dinâmicas evolutivas e 

coevolutivas (Guimarães et al. 2007, 2011). 

  

 Redes adaptativas: processos anagenéticos e especiação 

 

 Tanto o mecanismo de reconfigurações adaptativas estudado no terceiro capítulo como 

a reorganização das redes ecológicas resultante da especiação, estudada no quarto capítulo, 

podem ser relacionados à teoria de redes adaptativas (Gross & Blasius 2008; Gross & Sayama 

2009). A abordagem de redes adaptativas é um caminho promissor de integração teórica entre 

ecologia e evolução, pois ela oferece o arcabouço necessário para a compreensão de 

retroalimentações eco-evolutivas ao descrever as relações recíprocas entre as dinâmicas no 

nível de rede (e.g., mudanças estruturais ao longo do tempo) e as dinâmicas que ocorrem 
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dentro da rede (e.g., dinâmicas populacionais). Assim, modelos de redes adaptativas podem 

prover respostas a dois desafios centrais para o estudo de redes ecológicas: (i) a incorporação 

de dinâmicas no nível de populações, nos quais operam processos ecológicos e evolutivos 

fundamentais que relacionam-se às variações de abundância das espécies e à variabilidade de 

traços que mediam as interações ecológicas (Poisot et al., no prelo) e (ii) o desenvolvimento 

de uma teoria integrada da biodiversidade que ligue a evolução e diversificação de traços no 

nível de espécie, a dinâmica das interações ecológicas e o funcionamento dos ecossistemas 

(Loreau 2010). Especificamente em relação aos modelos apresentados nos capítulos 3 e 4, 

alguns aspectos que poderiam ser considerados em estudos futuros são: 

• a incorporação de ligações proibidas às redes iniciais, de forma que nem todas as 

interações e reconfigurações sejam possíveis. Dessa forma seria possível avaliar a 

acurácia dos modelos na reprodução de padrões estruturais quando consideradas as 

restrições morfológicas, fenológicas e distribucionais que frequentemente limitam as 

interações na natureza e que tem potencial de contrabalancear a tendência dos modelos 

de reconfigurações adaptativas em superestimar o aninhamento das redes empíricas; 

• a modelagem explícita da evolução dos traços fenotípicos que mediam as interações; 

• a exploração de diferentes regras de reconfiguração de rede, com a utilização, por 

exemplo, de probabilidades diferenciadas de reconexão atribuídas a espécies com alto 

e baixo número de conexões (Ramos-Jiliberto et al. 2012) ou baseadas na similaridade 

filogenética entre as espécies envolvidas nas religações; 

• a caracterização de mudanças dos papéis das espécies nas redes ao longo de sua 

evolução estrutural, descrevendo variações nas frequências relativas de espécies 

periféricas, conectoras de módulos e centrais (e.g., Valdovinos et al. 2009); 

•  outras formas de incorporação da competição interespecífica que modelem 

explicitamente efeitos de facilitação; 

• a generalidade e respaldo empírico da dinâmica evolutiva sem fim descrita para o 

cenário no qual as espécies competem por mutualistas e que constitui um mecanismo 

potencial para explicar o padrão empírico de variações amplas nas interações entre as 

espécies associadas à baixa variação das propriedades estruturais das redes ao longo 

do tempo; 

• nos modelos de especiação e reorganização de nichos, a incorporação de rearranjos 

das forças de interação que são plausíveis como consequência da adição de novas 

espécies; 
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• nos casos em que a especiação leva a desestabilização e provável extinção de espécies, 

a caracterização da estrutura das redes ecológicas após as extinções e as subsequentes 

dinâmicas ecológicas e evolutivas. 

 

A natureza da biodiversidade e o desafio central para a modelagem eco-evolutiva 

 

Uma teoria geral da biodiversidade que contemple a ecologia evolutiva dos ecossistemas é 

uma demanda central em um mundo cada vez mais marcado por uma delicada relação entre 

desenvolvimento e a manutenção dos recursos naturais  (Loreau 2010). Na construção dessa 

teoria geral, ou pelo menos de teorias mais gerais sobre a origem, manutenção e colapso da 

biodiversidade, não está sob disputa o lugar central da seleção natural como força estruturante 

primordial (Thompson 2009). Entretanto, debates polarizados sobre a contribuição relativa de 

processos neutros e adaptativos de diferenciação de nicho para a estrutura e dinâmica da 

biodiversidade são recorrentes na literatura. De uma perspectiva histórica, essa polarização  

tem servido como artifício dialético para chamar a atenção sobre a necessidade de considerar-

se o papel de dinâmicas neutras, de forma similar a outras dicotomias que surgiram em 

momentos históricos anteriores, tais como antagonismos entre "competição contra predação" 

ou "efeitos top-down contra efeitos bottom-up" como processos estruturadores de 

comunidades (Leibold & McPeek 2006). Assim , interpretamos a discussão frequentemente 

polarizada sobre o papel relativo de processos neutros e adaptativos na origem e manutenção 

da biodiversidade como parte de uma iminente unificação de tradições acadêmicas distintas.  

A síntese entre essas abordagens complementares é inevitável e necessária para a 

compreensão da biodiversidade e para o desenvolvimento de estratégias de conservação. Um 

entendimento acurado sobre a natureza do desafio central para o desenvolvimento de teorias 

gerais sobre a biodiversidade talvez tenha sido capturado por Ricklefs (2012): 
 

[...] "Neither niche theory nor neutral theory provides a 
satisfying narrative for ecological communities, and the 
defense of one or the other (sometimes both) by 
ecologists has at times slowed progress toward 
understanding biodiversity. Niche-based theory supports 
the core of our understanding of local species 
interactions and related constructs, including adaptive 
radiation. Neutral theory addresses an aspect of 
randomness in the natural world. Both have assumed 
central places in our effort to understand the distribution 
of diversity over the earth’s surface. However, failing to 
observe nature fully, we have missed critical insights 
and not tested core predictions related to both neutral 
and niche-based theory. Ecological and evolutionary 
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processes are, for the most part, well understood, thanks 
to decades of experimental science. However, the 
expression of these processes in the patterns of 
biological diversity we see around us depends on so 
many contingencies that we must continually balance 
our insights with direct observation of the natural world 
to guide our reasoning. Natural history still has primacy 
in these endeavors." 

 

 Na modelagem, a generalidade das explicações necessariamente leva à perda de 

especificidade. Essa relação inevitável frequentemente justifica a desconsideração da variação 

da história natural dos organismos em favorecimento de modelos supostamente gerais que, 

entretanto, podem representar apenas casos específicos como, por exemplo, muitos modelos 

de mutualismos que presumem apenas uma interação por indivíduo. Embora avanços tenham 

sido obtidos no sentido de uma maior incorporação da história natural a estudos sobre 

dinâmica evolutiva (Guimarães et al. 2007), boa parte da teoria ainda está expressa 

verbalmente (e.g., Thompson 2005). Considerando esse cenário, concluímos que o 

aprofundamento da compreensão sobre o papel das interações ecológicas na origem e 

manutenção da biodiversidade depende criticamente de dois fatores. Primeiro, é necessária a 

consolidação do entendimento de que fenômenos ecológicos podem ser descritos com 

generalidade, tal qual processos estudados por outras disciplinas, como a Física (Ginzburg & 

Colyvan 2004). Segundo, o desenvolvimento teórico na interface entre Ecologia e Evolução 

deve ser feito à luz da História Natural, buscando a formalização de explicações hoje 

predominantemente verbais sobre a biodiversidade como modelos matemáticos que sejam 

gerais e, ainda assim, façam sentido frente à diversidade da vida.  

 Na medida em que não existe receita para a construção de modelos gerais sobre a 

biodiversidade, é necessário que a modelagem eco-evolutiva seja compreendida como sendo, 

em alguma medida, simultaneamente Ciência e Arte: uma mistura de empreendimentos cujo 

propósito fundamental não restringe-se a gerar predições quantitativas acuradas, mas inclui 

também a combinação entre simplicidade, intuição naturalística e criatividade para promover 

o aprofundamento de nossa compreensão sobre o funcionamento da natureza, gerando novas 

ideias que podem ser amplamente utilizadas, mesmo fora do contexto específico do modelo 

original (Otto & Day 2007). Essa concepção sobre a modelagem constitui uma das linhas 

criativas fundamentais para alimentar uma "Renascença" integradora das teorias ecológica e 

evolutiva, conforme a metáfora usada por Thompson (2009) para caracterizar a magnitude e a 

beleza do desafio que temos pela frente ao buscarmos aprofundar as bases científicas do nosso 

esforço para compreendermos e garantirmos o futuro da diversidade biológica. 
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