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RESUMO 

A extinção de grandes mamíferos terrestres no final do Pleistoceno (entre 50 e 11 mil 

anos atrás) é um dos temas mais debatidos em ecologia. A maioria dos estudos sobre as 

causas das extinções do Pleistoceno tem como foco o papel de fatores externos como 

mudanças climáticas e a chegada do homem. Entretanto, a forma como uma 

comunidade ecológica responde a perturbações depende de suas propriedades, como o 

número e composição de espécies e a forma como essas espécies interagem. O objetivo 

final dos estudos reunidos nessa tese foi entender como estavam organizadas as 

interações ecológicas entre os mamíferos do Pleistoceno e o possível papel dessas 

interações no episódio de extinção da megafauna. Em primeiro lugar adaptei modelos 

de teias tróficas para reproduzir redes formadas por diferentes tipos de interações entre 

consumidores e recursos. Em seguida, utilizei esses modelos para reconstruir redes de 

interação entre predadores e presas da megafauna do Pleistoceno e examinei as 

propriedades estruturais e dinâmicas dessas redes. Por fim, investiguei uma das 

possíveis consequências da extinção da megafauna: a perda de serviços de dispersão de 

sementes. Os resultados aqui apresentados mostram que (i) diferentes tipos de redes de 

interação entre consumidores e recursos compartilham características estruturais e 

podem ser reproduzidas por modelos de teias tróficas; (ii) redes de interação entre 

grandes mamíferos do Pleistoceno estavam, provavelmente, estruturadas de forma 

similar aos sistemas atuais na África. Entretanto, as comunidades do Pleistoceno seriam 

especialmente vulneráveis às mudanças estruturais e na dinâmica causadas pela 

chegada de um predador como o homem; (iii) entre as consequências da extinção do 

Pleistoceno está a reorganização de outros tipos de rede de interação como as redes de 

dispersão de sementes. Em conjunto os resultados apresentados aqui enfatizam a 

importância de considerarmos o possível papel das interações ecológicas em modular os 

efeitos de perturbações ao estudarmos eventos de extinção. 
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ABSTRACT 

The extinction of large terrestrial mammals during the late Pleistocene (between 50 and 

11 kyrs ago) is one of the most debated topics in ecology. Most studies on the causes of 

Pleistocene extinctions focus on the role of external factors such as climate changes and 

the arrival of humans. Nevertheless, the way an ecological community responds to 

perturbations depends on its properties, such as its number of species, species 

composition and the way these species interact. This thesis encloses studies with the 

final objective of understanding how ecological interactions between Pleistocene large 

mammals were organized and the potential role of such interactions in the Pleistocene 

extinction episode. First, I adapted food-web models to reproduce networks depicting 

different types of ecological interactions between consumers and resources. Then, I used 

these models to reconstruct predator-prey interaction networks between Pleistocene 

large mammals and examined the structural and dynamic properties of these systems. 

Finally, as an overview of the ecological impacts of Pleistocene extinctions, I discuss one 

of the possible consequences of the demise of Pleistocene large mammals: the loss of 

seed-dispersal services. The results presented here show that (i) different types of 

interaction networks between consumers and resources share structural properties and 

can be reproduced by food-web models; (ii) interactions between Pleistocene large 

mammals were most likely structured in a similar way to modern large-mammals 

assemblages in Africa, but the former were especially vulnerable to the changes in 

structure and dynamics caused by a newly arriving predator such as humans; (iii) 

among the consequences of Pleistocene extinctions is the reconfiguration of other types 

of interaction networks such as seed-dispersal networks. Taken together these findings 

emphasize how important it is to consider the role of ecological interactions in 

modulating the effects of perturbations when studying extinctions events. 
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INTRODUÇÃO 

Com exceção do continente africano, a maior parte dos mamíferos de grande 

porte se extinguiu antes do limite entre o fim do Pleistoceno e início do Holoceno, há 

aproximadamente 11,5 mil anos (Martin & Klein 1984; Koch & Barnosky 2006). O 

número de espécies extintas foi particularmente grande nas Américas e na Austrália, 

onde se estima que entre 70 e 90% dos gêneros de mamíferos classificados como 

megafauna (animais com mais de 44kg) foram extintos (Koch et al. 2006). O fenômeno 

destaca-se não somente pela sua magnitude, uma vez que o número de espécies 

extintas foi sem precedentes no Cenozóico (Alroy 1999), mas por sua seletividade em 

relação ao tamanho corpóreo (Koch et al. 2006). Ainda que espécies menores também 

tenham sido extintas (Brook & Bowman 2004), a extinção foi total para os mamíferos 

com mais de 320 kg na América do Sul e mais de 1000 kg na América do Norte 

(Owen-Smith 1987). 

Em geral, as hipóteses propostas para explicar a extinção da megafauna do 

Pleistoceno são baseadas nos efeitos de fatores externos, como mudanças climáticas e 

a colonização dos continentes pelo homem (Barnosky et al. 2004). As hipóteses que 

sugerem a influência de mudanças climáticas como principal fator responsável pela 

extinção da megafauna do Pleistoceno baseiam-se no fato de o período estimado para 

as extinções coincidir com o período de transição entre a última era glacial e a era 

inter-glacial atual (Koch et al. 2006). As mudanças climáticas nesse período teriam 

causado mudanças na vegetação, finalmente levando à fragmentação e redução de 

habitat e disponibilidade de recursos (Barnosky 1986; Ficarelli et al. 2003). Essas 

mudanças no habitat teriam reduzido e isolado populações naturais, tendo um efeito 

profundo sobre as populações de grandes mamíferos, que possuem baixa taxa 

reprodutiva e, portanto, levam mais tempo para se recuperar (Johnson 2002). O 

ponto mais frágil dessas hipóteses é que estudos paleoclimáticos sugerem que essa 

transição não foi mais abrupta que outros períodos transitórios que não são 
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caracterizados por grandes extinções (Barnosky et al. 2004, Robinson et al. 2005) e 

pelos quais os grandes mamíferos hoje extintos teriam sobrevivido (Koch et al. 2006). 

Um segundo conjunto de hipóteses baseia-se na sincronia, em diferentes 

continentes, entre as extinções e a colonização pelo homem. A modificação do habitat 

causada pelo homem, a sobre-caça, a introdução de espécies invasoras, ou doenças 

letais que teriam o homem como hospedeiro, foram propostos como possíveis 

impactos antrópicos responsáveis pela extinção da megafauna (Martin 1973; 

Edwards & Macdonald 1991; Koch et al. 2006). Estudos teóricos que modelam as 

extinções considerando efeitos antrópicos sugerem que, mesmo em baixas 

densidades, humanos podem ter tido um papel importante no colapso das 

comunidades do Pleistoceno (Alroy 2001; Brook and Bowman 2004; Zuo et al. 2013). 

Críticas a hipóteses sobre o papel do homem nas extinções do Pleistoceno enfatizam 

o baixo número de evidências empíricas, especialmente indícios arqueológicos da 

interação entre o homem e as espécies atualmente extintas (Koch & Barnosky 2006, 

Hubbe et al. 2013; mas veja Surovell & Waguespack 2008). Além disso, a sincronia 

entre as extinções e a colonização dos continentes pelo homem tem sido contestada 

(Lima-Ribeiro et al. 2013). Atualmente, sugere-se que uma combinação entre 

atividades humanas e mudanças climáticas explicaria as extinções: o homem teria 

contribuído para a extinção da megafauna em vários locais e as mudanças climáticas 

teriam exacerbado esses efeitos em escalas espaciais maiores (Koch et al. 2006; 

Prescott et al. 2012). 

Todavia, grandes eventos de extinção tem dois componentes importantes: a 

perturbação que desencadeou o fenômeno, como, por exemplo, mudanças climáticas 

ou atividade humana, e as características inerentes do sistema, que modulam os 

efeitos dessas perturbações (Newman & Palmer 2003; Haynes 2009). Esse segundo 

componente recebeu até o presente atenção desproporcionalmente menor quando 

comparado ao primeiro (Roopnarine et al. 2007). Nesse sentido, o próximo passo para 



Mathias M. Pires  Introdução 
	  

	   3	  

entendermos a extinção da megafauna do Pleistoceno é investigar se as comunidades 

do Pleistoceno poderiam ter colapsado, em parte, devido às suas propriedades 

estruturais, isto é, a forma com que as interações entre espécies estavam organizadas 

(Forster et al. 2003). 

A organização das interações ecológicas e suas consequências dinâmicas em um 

dado local são objeto de interesse da teoria de redes ecológicas (Dunne 2006). Desde 

o debate sobre a relação entre estabilidade e diversidade desencadeado pelos estudos 

de Robert May demonstrou-se que a dinâmica de comunidades ecológicas, mais 

especificamente a resposta a perturbações, pode ser modulada pela forma como as 

interações entre as espécies estão organizadas (May 1971; Pimm 2003; Allesina & 

Tang 2012; Rooney & McCann 2012). Dessa forma, compreender a estrutura gerada 

pelas interações em uma comunidade ecológica e o papel dessa estrutura na 

dinâmica do sistema é fundamental para entendermos episódios de extinção 

biológica e, de maneira geral, os mecanismos que organizam a diversidade. 

Reconstruir redes de interação do passado e avaliar as hipóteses sobre grandes 

extinções representa um grande desafio, uma vez que é impossível realizar 

observações e experimentação nesses sistemas. A reconstrução das redes de interação 

depende de inferências sobre as possíveis interações a partir de dados 

paleontológicos, baseando-se, por exemplo, nas relações biométricas entre as espécies 

(Fariña 1996; Prevosti & Vizcaíno 2006), estudos de isótopos estáveis (Coltrain et al. 

2004, Yeakel et al. 2013) e estudos de espécies atuais supostamente análogas em seu 

modo de vida (Corlett et al. 2013). Informações sobre a ecologia da mastofauna 

africana atual, por exemplo, são comumente utilizadas para inferências sobre a 

paleoecologia da megafauna pleistocênica de outros continentes (Owen-Smith 1987; 

Guimarães et al. 2008). De fato, sob a premissa de que comunidades formadas por 

espécies similares obedecem a regras similares, se formos capazes de compreender os 

mecanismos responsáveis pela estrutura de redes de interações entre espécies atuais 
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seremos capazes de inferências mais acuradas sobre as interações entre espécies 

extintas. 

Informações sobre os mecanismos responsáveis pela organização das interações 

em comunidades atuais tem sido obtidas por meio do uso de modelos de teias 

alimentares (Stouffer 2010). Modelos de teias alimentares são conjuntos de regras 

capazes de gerar redes teóricas de interação (Williams & Martinez 2000). Diferentes 

modelos de teias alimentares baseados em regras simples de interações entre espécies 

são capazes de reproduzir a estrutura de redes de interações reais e, portanto, devem 

capturar parte dos mecanismos fundamentais que organizam essas redes (Williams 

& Martinez 2000, 2008; Cattin et al. 2004; Allesina et al. 2008). 

Modelos de teias alimentares são particularmente úteis na reconstrução redes de 

interações entre espécies extintas. Por mais que as características biomecânicas e 

indícios fósseis sugiram a interação entre duas dadas espécies extintas, há sempre 

um alto grau de incerteza quando comparado a sistemas atuais, uma vez que o 

registro empírico das interações não é possível (Roopnarine et al. 2007; Dunne et al. 

2008). Além disso, interações ecológicas podem ocorrer devido a características locais 

específicas ou devido a um conjunto de condições temporárias (Thompson 2005). O 

uso de modelos permite a simulação de diversos cenários possíveis com um mesmo 

conjunto de espécies, mantendo as características fundamentais da rede de 

interações, o que evita que as propriedades dessas redes estejam relacionadas a 

idiossincrasias de uma configuração arbitrária. 

Os modelos de teias alimentares foram originalmente propostos para teias 

alimentares completas que contemplam vários níveis tróficos desde produtores até 

decompositores (Dunne 2006). Todavia, teias alimentares completas podem ser 

subdivididas em subredes que representam as interações entre espécies em dois 

níveis tróficos contíguos (Kondoh 2010). Nessas subredes há dois conjuntos de 

espécies, um representando consumidores e outro recursos não havendo interações 
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entre os componentes do mesmo conjunto. Redes como essas, representadas por dois 

conjuntos bem definidos de elementos, são chamadas de redes bipartidas. Tais 

recortes de redes maiores levam algumas vantagens sobre teias alimentares 

completas: (i) em geral redes bipartidas possuem boa resolução taxonômica evitando 

problemas da incongruência na resolução entre os grupos (Polis 1991; De Visser et al. 

2009); (ii) em redes bipartidas todas as conexões referem-se ao mesmo tipo de 

interação ecológica e estão presumivelmente sujeitas aos mesmos processos 

ecológicos e evolutivos (Lewinsohn et al. 2006). Essa subdivisão é evidente em 

comunidades compostas por grandes mamíferos uma vez que tais comunidades se 

comportam como compartimentos bem definidos das teias alimentares, com uma 

estrutura e dinâmica característica (Holt et al. 2008; Terborgh & Estes 2010). Pelos 

motivos acima focamos aqui em interações consumidor-recurso entre dois níveis 

tróficos. Entretanto, um primeiro passo para a reconstrução das redes do passado 

usando modelos de teias alimentares foi a adaptação dos modelos tradicionais ao 

caráter bipartido das redes consumidor-recurso. 

Uma característica compartilhada pela maioria dos modelos de teias alimentares 

é a existência de uma hierarquia alimentar. Desde que os primeiros modelos de teias 

alimentares foram propostos (Cohen et al. 1990) o tamanho corpóreo tem sido 

considerado um forte candidato para explicar as regras de hierarquia alimentar e 

ordenação das espécies em que se baseiam os modelos (Warren & Lawton 1987; 

Allesina et al. 2008). De fato, diversas linhas de evidência sugerem que a massa 

corpórea seja uma característica adequada para a parametrização dos modelos, uma 

vez que, em geral, o tamanho dos organismos limita suas possibilidades de interação 

(Woodward et al. 2005; Brose 2010; Stouffer et al. 2011). Portanto, a parametrização 

dos modelos usando dados de tamanho corpóreo deve ser um caminho para 

modelos capazes de gerar redes teóricas mais realistas. 
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Uma vez que redes com estrutura realista possam ser reconstruídas é possível 

descrever a estrutura do sistema e utilizar diversas abordagens para compreender a 

sua dinâmica. Uma questão relevante do ponto de vista da dinâmica de um sistema 

ecológico é como esse sistema responde a perturbações. A análise qualitativa de 

estabilidade é uma abordagem que permite avaliar a resposta de sistemas dinâmicos 

a perturbações (May 1971; Allesina & Tang 2012). Apesar de restrita ao efeito de 

pequenas perturbações, a análise de estabilidade permite uma primeira avaliação do 

comportamento dinâmico do sistema (Pimm 2003; McCann 2011). Contudo, 

perturbações podem ter efeitos que se propagam por toda a rede de interações, por 

meio de interações diretas e indiretas entre as espécies, e levam à reestruturação da 

rede devido a extinções. Uma forma adicional para entender como comunidades 

respondem a perturbações de diferentes naturezas é simular a dinâmica do sistema 

por meio de modelos de dinâmica populacional (e.g., Alroy 2001). Simulações 

permitem avaliar as possíveis trajetórias das populações após a perturbação e 

identificar aquelas espécies que se extinguem e aquelas que persistem. Nesse sentido, 

a análise de estabilidade e simulações de dinâmica são duas abordagens 

complementares que permitem caracterizar a dinâmica do sistema de interesse e 

testar hipóteses sobre como o sistema responderia a diferentes fatores. 

Os capítulos da presente tese representam os componentes de um esforço cujo 

objetivo final foi entender o papel da estrutura e dinâmica das comunidades do 

Pleistoceno no seu colapso. A tese está dividida em três seções: a primeira seção é 

composta por 2 capítulos que compartilham como motivação a adaptação de 

modelos de teias tróficas para redes bipartidas. Uma vez que os modelos de teias 

tróficas foram generalizados para reproduzir redes bipartidas, como as redes de 

interação predador-presa, foi possível utilizar os modelos para gerar redes de 

interação realistas entre os mamíferos do Pleistoceno, investigar como essas 

comunidades estariam organizadas e a dinâmica desses sistemas (seção II; Capítulos 
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3-5). Especificamente, busquei entender se particularidades da estrutura das redes do 

Pleistoceno podem explicar porque essas comunidades colapsaram, ao passo que as 

comunidades de grandes mamíferos da África persistiram. Por fim (seção III; 

Capítulo 6), apresento resultados relacionados às possíveis consequências da perda 

dos grandes mamíferos na América do Sul. Nessa última seção foco, especificamente, 

nos prováveis impactos das extinções sobre a dispersão de sementes, um serviço 

ecossistêmico com amplas implicações para a organização e funcionamento de 

sistemas naturais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As diferentes seções que compõem a tese abordam aspectos relacionados a 

organização de redes de interações ecológicas de diferentes tipos e, mais 

especificamente, aos mecanismos e consequências relacionados à extinção de 

mamíferos do Pleistoceno: 

 

o Nossos resultados com modelos de teias tróficas sugerem que diferentes tipos 

de interações ecológicas, como interações mutualísticas entre plantas e 

dispersores de sementes e interações antagonísticas entre predadores e presas, 

são organizadas por processos similares. Além disso, mostramos a importância 

do grau de intimidade das interações na organização das redes ecológicas e 

como modelos de teias tróficas podem ser adaptados para reproduzir diversos 

tipos de sistemas incluindo sistemas do passado. As modificações dos modelos 

de teias tróficas, o desenvolvimento de abordagens para testar seu desempenho 

e a integração dos modelos com informações sobre a biologia dos sistemas de 

estudo criam as bases para futuros estudos sobre como aspectos básicos da 

biologia dos organismos organizam redes ecológicas. 

 

o Os sistemas naturais que vemos hoje são uma consequência de processos 

ecológicos e evolutivos que os modificaram com o tempo. Para compreender 

os mecanismos responsáveis por extinções e mudanças na estrutura das 

comunidades ecológicas é necessário olhar não somente para os fatores 

externos às comunidades, mas também para suas propriedades intrínsecas. 

Nossos resultados sugerem que as interações nas comunidades de grandes 

mamíferos do Pleistoceno provavelmente estavam organizadas de forma 
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similar às interações nas comunidades atuais na África. Entretanto, diferenças 

na composição e na distribuição de massas corpóreas fariam com que essas 

comunidades fossem especialmente sensíveis a certos tipos de perturbações, 

como a invasão de um grande predador como o homem. Nossas simulações 

mostram ainda como diferentes combinações de efeitos de mudanças 

climáticas e da chegada do homem poderiam, por meio de efeitos diretos e 

indiretos mediados por interações interespecíficas, resultar no colapso de 

comunidades do Pleistoceno. Esse conjunto de resultados dá embasamento 

quantitativo a hipóteses propostas previamente para explicar as extinções do 

Pleistoceno. Nós sugerimos que são necessários estudos como este, integrando 

abordagens quantitativas e conhecimento paleontológico e ecológico, para 

entendermos melhor como a interação entre fatores extrínsecos e intrínsecos 

influenciaram a dinâmica de sistemas do passado. 

 

o As extinções do Pleistoceno tiveram uma série de consequências ecológicas, 

influenciando a composição de comunidades vegetais e processos como 

ciclagem de nutrientes e a dispersão de sementes. O estudo das mudanças em 

uma rede de dispersão de sementes após a extinção dos grandes mamíferos do 

Pleistoceno, permitiu avaliar como extinções podem impactar a estrutura de 

outros tipos de redes ecológicas, influenciando tanto plantas – potencialmente 

alterando padrões de recrutamento – quanto animais – por modificar seu papel 

na rede de interações. Abordagens como as utilizadas neste estudo, que 

permitiram reconstruir e avaliar as propriedades de comunidades do passado, 

são essenciais para entendermos as consequências de episódios de extinção, 

tanto no passado quanto atuais. 
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O presente estudo contribui para a compreensão dos processos que organizam 

interações ecológicas e enfatiza a importância das interações entre espécies para a 

dinâmica de comunidades ecológicas. De maneira geral, o conjunto de resultados 

apresentado e discutido aqui ressalta que para compreendermos as causas e 

consequências de extinções biológicas, tanto do passado quanto atuais, é necessário 

considerar as propriedades dos sistemas nos quais os organismos de interesse estão 

inseridos. 

 


