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RESUMO 

Baseados nas informações climáticas e nos registros de ocorrência, modelos de nicho 

ecológico (MNE) são uma importante oportunidade de identificar áreas sob risco ou 

vulneráveis à invasão biológica. Estes modelos se apóiam na suposição de que existe 

congruência entre os climas das regiões nativa e invadida para prever a distribuição 

potencial de espécies exóticas. Utilizando métodos recentes para medir sobreposições 

entre MNE, escolhemos duas espécies invasoras bastante comuns em regiões semi-

áridas da América do Sul, Prosopis juliflora (Sw.) D.C. e Prosopis pallida (H. ; B. ex. 

Willd) H.B.K., para testar a hipótese da congruência climática. Nossos resultados 

indicam as duas espécies ocorrem com pouca sobreposição de nicho na região nativa, 

enquanto que o inverso se observa na região invadida na América do Sul, onde as duas 

espécies ocorrem com elevada sobreposição de nicho. Algum fator não climático pode 

atuar limitando a dispersão de P. pallida na área nativa. Acreditamos que um efeito 

fundador pode explicar estas semelhanças de nicho encontradas na região invadida uma 

vez que as sementes plantadas no Brasil vieram de uma pequena região da área nativa 

(Piura, Peru), onde ambas espécies ocorrem em simpatria. Diferenças entre as previsões 

dos modelos construídos na região nativa e projetados para a região nativa evidenciam 

nossa hipótese do efeito fundador. Além disso, nossos resultados indicam que P. 

juliflora ocorre nas regiões nativas e invadidas em condições climáticas bastante 

congruentes. Entretanto, conclusões sobre congruência climática entre regiões nativas e 

invadidas por P. pallida devem ser tomados com cautela. Os modelos prevêem vários 

locais favoráveis para a ocorrência de ambas as espécies em regiões onde ainda não 

existem registros de ocorrência, inclusive locais de elevado interesse para conservação.  

Palavras-chave: Algaroba. Caatinga. Congruência climática. MaxEnt. Mudanças de 

nicho. Plantas invasoras. Simpatria. 
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ABSTRACT 

Based on climate data and occurrence records, ecological niche models (ENM) are an 

important opportunity to identify areas at risk or vulnerable to biological 

invasion. These models are based on the assumption that there is a match between the 

climatic characteristic of native and invaded regions predicting the potential distribution 

of exotic species. Using new methods to measure niche overlap, we chose two exotic 

species fairly common in semi-arid regions of South America, Prosopis juliflora (Sw.) 

D.C. and Prosopis pallida (H. ; B. ex. Willd) HBK, to test the climate matching 

hypothesis. Our results indicate that both species occur with little niche overlap in the 

native region while the inverse pattern is observed in the invaded region on South 

America, where both species occur with high climatic overlap. Maybe some non-

climate factor act limiting the spread of P. pallida on the native range. We believe that a 

founder effect can explain these similarities between species niche in the invaded region 

once the seeds planted in Brazil came from a small region on the Native range (Piura in 

Peru), where both species occur sympatric. Our hypothesis of a founder effect may be 

evident when we look at the differences between the predictions of the models built in 

the native and invaded ranges. Furthermore, our results indicate that P. juliflora shows 

high levels of climate matching between native and invaded ranges. However, 

conclusions about climate matching of P. pallida should be taken with caution. Our 

models based on climatic variables provide multiple locations suitable for occurrence of 

both species in regions where they still don’t have occurrence records, including places 

of high interest for conservation. 

 

Keywords: Mesquite. Caatinga. Climate matching. MaxEnt. Niche shifts. Weeds. 

Sympatry. 
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1 INTRODUÇÃO 

A elevada mobilidade da população humana tem criado novas oportunidades 

para que espécies dispersem além de sua região nativa, atingido novas áreas antes não 

ocupadas. Espécies exóticas são aquelas introduzidas pelo homem, com ou sem 

intenção, em regiões além de sua fronteira de distribuição nativa, definida pelos seus 

mecanismos de dispersão e barreiras biogeográficas naturais. A introdução de espécies 

exóticas é considerada a segunda maior causa de perda da diversidade biológica  (Sax et 

al. 2005), podendo causar efeitos negativos às interações interespecíficas e à estrutura 

da comunidade (LEVINE et al., 2004; LIU; STILING, 2006; POWELL et al., 2011; 

SALO et al., 2007; VILÀ et al., 2011), às funções ecossistêmicas (LEVINE et al., 2003; 

LONSDALE, 1999; NAEEM et al., 2000; VITOUSEK et al., 1997) e até mesmo 

impactos econômicos (PIMENTEL et al. 2001). Assim, prever áreas potenciais de 

distribuição de espécies exóticas pode fornecer valiosas informações para mitigação e 

prevenção dos efeitos das invasões biológicas.  

A invasão por espécies exóticas é um processo complexo. Diversas hipóteses 

têm sido propostas na tentativa de explicar que fatores fazem com que espécies exóticas 

se estabeleçam e se espalhem, caracterizando-as como invasoras. Uma das hipóteses 

mais conhecidas é a de que ao chegar à nova região as espécies encontram-se libertas de 

seus inimigos naturais como predadores, patógenos e parasitas, o que potencialmente 

eleva o seu desempenho com relação as nativas (KEANE ; CRAWLEY 2002; 

MITCHELL et al. 2006). Na ausência de inimigos naturais, seriam reduzidos os eforços 

na alocação de recursos para reduzir herbivoria, elevando a alocação em crescimento e 

fecundidade, o que irá resultar em uma elevada abilidade competitiva (BLOSSEY ; 

NOTZOLD 1995; CALLAWAY ; RIDENOUR 2004). Rápidos ajustes evolutivos em 

novos ambientes também podem facilitar o processo de invasão (BROENNIMANN et 
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al. 2007). Exudados liberados pelas raizes das exóticas, que não são tão inibitórios sua 

região nativa devido à adaptação, podem ser muito inibitórios para as plantas da 

comunidade invadida (CALLAWAY et al. 2004). Desta forma, as espécies exóticas 

podem apresentar novas armas, às quais as espécies da comunidade invadida não foram 

apresentadas durante o processo evolutivo (CALLAWAY ; RIDENOUR 2004). 

Distúrbios, como a conversão de habitats e as mudanças no uso da terra, podem alterar a 

estrutura das comunidades nativas, criando uma janela de oportunidade para invasão 

(AGRAWAL et al. 2005) e elevando a oportunidade para as invasoras prosperarem 

(HOBBS ; HUENNEKE 1992). Uma comunidade nativa diversa potencialmente reduz a 

probabilidade de existirem nichos vagos (ELTON 1958; HIERRO et al. 2005), atuando 

como um mecanismo de resistência biológica que dificulta ou impede o 

estabelescimento das exóticas (LEVINE 2000; KENNEDY et al. 2002). Entretanto, as 

espécies exóticas também são capazes de ocorrer em locais com elevada diversidade 

biológica e, consequentemente, com elevado interesse para conservação, como é o caso 

das reservas ecológicas e hotspots de biodiversidade (MURRAY-SMITH et al., 2009; 

STOHLGREN et al. 1999; USHER et al. 1988). Por último, ao chegarem em uma nova 

região, as espécies têm que ser capazes de suportar uma série de barreiras bióticas e 

abióticas, sendo as condições climáticas consideradas uma das mais importantes 

barreiras abióticas para o sucesso de invasão (HIRZEL ; LE LAY 2008). Desta forma, a 

congruência climática entre regiões nativas e invadidas pode determinar a qualidade da 

área invadida e o sucesso de invasão (PEARSON ; DAWSON 2003). 

A similaridade entre os climas da região nativa e invadida é considerada um 

fator chave para determinar do sucesso de invasão na comunidade receptora 

(PANETTA ; MITCHELL 1991, PETERSON 2003). O termo congruência climática 

(climate matching) se refere à congruência entre um ou mais componentes climáticos 
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(p.ex. temperatura, umidade, precipitação) nos locais onde determinada espécie ocorre 

na perspectiva da comparação entre duas populações, no caso, das regiões nativa e 

introduzida (CURNUTT 2000, PETERSON 2003, THUILLER et al. 2005, 

WILLIANSON 2006, BROENNIMANN et al. 2007, RICHARDSON ; THUILLER 

2007, GALLAGHER et al. 2010). A congruência entre os climas de regiões nativas e 

invadidas tem servido como base para identificar áreas vulneráveis à invasão biológica 

(RICHARDSON ; THUILLER 2007; BEAUMONT et al. 2009; GALLAGHER et al. 

2010). Entretanto, para prever áreas potencialmente vulneráveis à invasão baseado nas 

condições encontradas na região nativa, a perspectiva da congruência climática deve 

assumir que as restrições ecológicas originais são conservadas durante o processo de 

invasão (conservatismo de nicho ecológico sensu Wiens ; Graham 2005). Existem 

grandes evidências que apontam congruência entre climas de regiões nativas e invadidas 

(WIENS ; GRAHAM 2005). Entretanto, nem todas as espécies ocorrem nas regiões 

invadidas em climas congruentes com o nativo  (BROENNIMANN et al. 2007; MATA 

et al. 2009; RÖDDER ; LÖTTERS 2009; ALEXANDER ; EDWARDS 2010; 

MEDLEY 2010; HILL et al. 2011). Desde muito tempo é reconhecido que a 

distribuição de espécies nas suas regiões de origem é moldada por fatores que limitam 

sua dispersão (DARWIN 1859). Fatores históricos, interações bióticas ou barreiras 

físicas podem limitar a distribuição nativa potencial, por isso habitats favoráveis podem 

estar desocupados (PULLIAM 2000; SOBERÓN 2007; SOBERÓN ; NAKAMURA 

2009; ALEXANDER ; EDWARDS 2010). De uma forma mais simples, a distribuição 

atual é diferente, ou menor, que a distribuição potencial. Se na nova região a espécie é 

capaz de ocorrer apenas em locais climaticamente similares ao clima nativo a hipótese 

da congruência climática é corroborada (PETERSON 2003; THUILLER et al. 2005). 

Caso contrário, se as características climáticas diferem ente regiões, podemos especular 
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que barreiras físicas ou interações biológicas limitam distribuição nativa da espécie. 

Desta forma, implicações ecológicas e históricas podem potencialmente resultar em 

baixos níveis de congruência entre climas nativos e invadidos. 

Baseado em dados climáticos nos pontos conhecidos de ocorrência, modelos de 

nicho ecológico (MNE) vem sendo frequentemente utilizados como uma importante 

ferramenta para prever a distribuição de espécies (GUISAN ; THUILLER 2005; 

PHILLIPS et al. 2006; ELITH et al. 2010). No caso das espécies exóticas, a detecção 

precoce de áreas favoráveis para invasão pode prover valiosas informações, antecipando 

a distribuição das espécies e definindo priorizações para controle de expansão. Esta 

abordagem tem sido útil para testar se existe congruência entre climas nativos e 

invadidos por espécies (RICHARDSON ; THUILLER, 2007; BROENNIMANN et al., 

2007; HILL et al., 2011; MEDLEY, 2010; JIMÉNEZ-VALVERDE et al., 2011; 

FITZPATRICK et al., 2007; PETERSON, 2003; THUILLER et al., 2005). Tais 

suposições podem ser testadas através de modelagem de distribuição recíproca (MDR - 

FITZPATRICK et al. 2007). MDR é um método utilizado para testar conservatismo de 

nicho através da comparação de modelos construidos em duas regiões diferentes que são 

reciprocamente projetados um no outro (MEDLEY 2010; HILL et al. 2011).  

Duas espécies congenéricas,  Prosopis juliflora (Sw.) D.C. e Prosopis pallida 

(H. ; B. ex. Willd) H.B.K., são completamente invasoras (sensu BLACKBURN et al. 

2011), com indivíduos dispersando, sobrevivendo e reproduzindo, fora da sua região 

nativa na América do Sul (Figura 1). Se por um lado estas plantas são valiosas tanto na 

sua distribuição nativa quanto invasiva, como provedoras de madeira, alimento para o 

rebanho e população humana, arborização e melhoramento de solos (GALLAHER ; 

MERLIN 2010), por outro lado, onde são invasoras, seu potencial deletério vem sendo 

ressaltado, podendo afetar a biodiversidade, estrutura da comunidade, hidrologia local e 
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características do solo (LIMA ; SILVA 1991; NAKANO et al. 2004; EL-KEBLAWY ; 

AL-RAWAI 2006; PEGADO et al. 2006; NASCIMENTO 2008; ANDRADE et al. 

2009, 2010; GALLAHER ; MERLIN 2010). A aparente sobreposição geográfica das 

duas espécies, tanto na região nativa quanto invadida, representa um ótimo modelo para 

testar a hipótese da congruência climática.  

A partir da sobreposição de MNE, investigamos se estas espécies têm tolerâncias 

climáticas similares, ou se que cada espécie responde de maneira específica ao clima 

nos seus respectivos locais de ocorrência, em quais dimensões climáticas as espécies 

diferem e em quais elas conservam suas restrições climáticas originais. Como a 

distribuição geográfica das duas espécies é bem diferente na região nativa (Fig. 1), com 

P. juliflora apresentando uma distribuição nativa bem mais ampla se comparado com P. 

pallida, aqui nós podemos testar algumas hipóteses. Primeiro testamos se (H1) ambas 

espécies ocorrem na região nativa sob condições climáticas similares. Se H1 for 

corroborada quer dizer que, apesar da baixa sobreposição geográfica, há elevada 

sobreposição climática entre os locais de ocorrencia das espécies na região nativa. Em 

seguida, testamos se (H2) as áreas ocupadas na região invadida por ambas espécies 

apresentam condições climáticas idênticas. Se H2 for corroborada é indício que na 

região invadida as espécies toleram condições climáticas similares, e que o fator que 

limita a sobreposição geográfica entre estas espécies na região nativa está ausente na 

região invadida. Também investigamos se o perfil climático ocupado na região nativa 

de P. juliflora (H3) e P. pallida (H4) é congruente com o da região invadida. Desta 

forma, estamos testando se a congruência entre condições climáticas das regiões de 

origem e invadidas por ambas as espécies é um fator preponderante para prever a 

distribuição. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 HISTÓRICO DE INTRODUÇÕES E CONFUSÃO TAXONÔMICA  

 O gênero Prosopis Linnaeus emend. Burkart pertence à família Fabaceae, 

subfamília Mimosoideae. Plantas do gênero Prosopis são árvores e arbustos, resistentes 

à seca, fixadores de nitrogênio, de crescimento rápido e invasivas em regiões áridas e 

semi-áridas de diversos países do mundo (BURKART 1976; PASIECZNIK et al. 2001; 

GALLAHER ; MERLIN 2010). Duas espécies de Prosopis, Prosopis juliflora (Sw.) 

D.C. e Prosopis pallida (H. & B. ex. Willd) H.B.K., foram introduzidas no nordeste 

brasileiro, onde rapidamente expandiram suas populações e hoje representam as plantas 

exóticas com maior número de registros de ocorrência no semi-árido brasileiro 

(INSTITUTO HÓRUS 2010). Prosopis juliflora  tem uma distribuição nativa bem 

ampla, ocorrendo do México ao Panamá e ilhas Caribenhas, e da Venezuela ao Norte do 

Peru, enquanto que P. pallida é nativa do Peru, Equador e Colômbia (BURKART 

1976). Dois eventos de introdução se sucederam no Brasil. Primeiramente, um lote de 

sementes identificadas como P. juliflora, foi plantado no município de Serra Talhada 

em Pernambuco em 1942 (MENDES, 1989; RIBASKI, 1987; OLIVEIRA et al. 1999). 

As sementes deste primeiro lote foram coletadas em uma região de Piura (Peru), onde P. 

juliflora e P. pallida ocorrem em simpatria. Depois, um segundo lote de sementes 

proveniente do Sudão, onde as duas espécies são exóticas (PASIECZNIK et al. 2004), 

foi introduzido em 1948 no município de Angicos, Rio Grande do Norte (OLIVEIRA et 

al. 1999).  

 Por serem muito similares em caracteres foliares, florísticos, vagem e formato da 

árvore, P. juliflora e P. pallida são um caso típico de confusão taxonômica 

(GOSWAMI ; RANADE 1999; PASIECZNIK et al. 2001; CATALANO et al. 2008; 
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TRENCHARD et al. 2008). Ferramentas como análise de ploidia e caracteres foliares 

(HARRIS et al. 2003), bem como marcadores moleculares (LANDERAS et al. 2006), 

provaram ser úteis para alertar sobre os problemas taxonômicos dentro do gênero, 

especialmente entre estas duas espécies. Os resultados dos trabalhos de Harris et al. 

(2003) e Landeras et al. (2006) contestam o que tradicionalmente se acredita que 

Prosopis juliflora é a espécie mais comum no semi-árido brasileiro e em outras regiões 

do mundo onde foram introduzidas (LIMA ; SILVA 1991; PEGADO et al. 2006; 

ANDRADE et al. 2009, 2010; GONÇALVES 2011). 

No intuito de evitar o erro taxonômico neste trabalho, nós analisamos exsicatas 

depositadas nos principais herbários da região semi-árida brasileira. Seguimos a chave 

do guia de campo proposto por Pasiecznik e colaboradores (2004) para analisar todas as 

exsicatas determinadas como P. juliflora, P. pallida ou Prosopis sp. O processo de 

reidentificação nos trás fortes indícios de que as duas espécies de Prosopis ocorrem no 

semi-árido brasileiro, como sugerido por trabalhos anteriores (PASIECZNIK et al. 

2001, 2004; HARRIS et al. 2003; LANDERAS et al. 2006; GALLAHER ; MERLIN 

2010). Ainda, não observamos evidências de que uma espécie fosse dominante ou mais 

abundante em detrimento da outra (55 registros para P. juliflora e 54 para P. pallida), 

apesar da elevada sobreposição geográfica observada (Figura 1).  

 

2.2 DADOS DE OCORRÊNCIA 

 Os registros de ocorrência de Prosopis juliflora e P. pallida foram compilados a 

partir de três bases de dados: (1) sites que compartilham informações sobre ocorrência 

de espécies pelo globo: Global Biodiversity Information Facility (GBIF, 

http://www.gbif.org/), Instituto Horus (http://www.institutohorus.org.br/), Species Link 
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(http://splink.cria.org.br/), Tropicus (http://www.tropicus.org/), Discover Life 

(http://www.discoverlife.org/), e The New York Botanical Garden 

(http://sciweb.nybg.org/Science2/vii2.asp); (2) artigos publicados em revista indexadas 

no ISI Web of Knowledge que mencionam as coordenadas geográficas do local de 

ocorrência de P. juliflora e/ou P. pallida na área de estudo; e (3) coleções dos principais 

herbários do nordeste brasileiro: UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

EAC - Herbário Prisco Bezerra, MOSS - Herbário Dárdaro de Andrade Lima, UFP - 

Herbário Geraldo Mariz, IPA - Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária, HST 

- Herbarium Sérgio Tavares, HVASF - Herbário Vale do São Francisco, HTSA - 

Herbário do Trópico Semiárido, HUEFS - Herbario da Universidade Estadual de Feira 

de Santana, ALCB - Herbário Alexandre Leal Costa, HRB - Herbário do IBGE, PEUFR 

- Herbário Professor Vasconcelos Sobrinho e JPB - Herbário Lauro Pires Xavier. O 

estudo de espécimes destes herbários cobre a grande maioria das exsicatas coletadas no 

Brasil. 

Para o Brasil, onde existem fortes evidências de confusão taxonômica 

(PASIECZNIK et al. 2001, 2004; HARRIS et al. 2003; LANDERAS et al. 2006), foram 

considerados apenas os pontos de ocorrência das exsicatas reidentificadas (ver a sessão 

Histórico de introduções e confusão taxonômica). Para todas as bases de dados 

pesquisadas, quando as informações de pontos de ocorrência não continham 

coordenadas geográficas, mas sim informação descritivas sobre o local de ocorrência, 

sempre que possível as coordenadas mais próximas foram pesquisadas através do site da 

Alexandria Digital Library (http://www.alexandria.ucsb.edu/). Todas as coordenadas 

geográficas que estavam dentro da área de estudo (Quadro C - Fig. 1) foram utilizadas 

nos modelos de nicho ecológico. Baseado em Burkart (1976), consideramos como 

nativos os pontos de ocorrência localizados dentro do quadro A (ver Fig. 1). Os demais 
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pontos de ocorrência (dentro do quadro B – Fig. 1) foram considerados como registros 

de invasão. Pontos de ocorrência duplicados foram excluídos, de forma que apenas um 

registro de ocorrência por célula de grid fosse mantido. Para isto foi utilizada a 

ferramenta ‘Removing duplicate occurrence’ do software ENMTools v1.3. Ao fim do 

processo descrito acima, os MNE foram construídos com 276 pontos de ocorrência para 

P. juliflora e 52 para P. pallida na região nativa, e 96 pontos para P. juliflora e 49 para 

P. pallida na região invadida. Este levantamento representa a mais completa compilação 

sobre ocorrência de Prosopis juliflora e Prosopis pallida nas suas regiões nativas e 

invadida na América do Sul. 

 

2.3 MODELAGEM DE NICHO ECOLÓGICO 

A modelagem de nicho ecológico utiliza uma abordagem estatística para, 

baseado nas informações abióticas dos pontos de ocorrência da espécie, prever sua 

distribuição geográfica (PETERSON ; VIEGAS 2001; GUISAN ; THUILLER 2005; 

ELITH ; LEATHWICK 2009). O modelo pode buscar que locais apresentam condições 

favoráveis para ocorrência da espécie no espaço geográfico da região onde foi 

construído ou pode ser projetado para outras regiões, onde se deseja avaliar quanto a 

adequabilidade para a ocorrência da espécie. Aqui, modelos de nicho ecológico foram 

construídos utilizando o algoritmo de máxima entropia do software MaxEnt versão 

3.3.3e (PHILLIPS et al. 2006; PHILLIPS & DUDIK 2008). A abordagem da máxima 

entropia estima o nicho das espécies buscando uma probabilidade de distribuição que é 

baseado na distribuição de máxima entropia (relacionado ao conjunto de variáveis 

ambientais). O MaxEnt requer apenas dados de presença para gerar modelos de nicho 

ecológico e tem freqüentemente demonstrado melhor desempenho que outros 

algoritmos em diversas situações (ELITH et al. 2006; PHILLIPS et al. 2006; 
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PETERSON et al. 2007; WISZ et al. 2008). Para mais detalhes sobre o funcionamento 

do algoritmo MaxEnt ver os trabalhos de (PHILLIPS et al. 2006; PHILLIPS & DUDIK 

2008; ELITH et al. 2011).  

Para construção dos modelos nós selecionamos o output logístico e 

“configurações automáticas” do programa. O output logístico do MaxEnt gera um grid 

de valores que variam de 0 a 1. Estes valores refletem o nível de adequação da espécie 

às condições climáticas do background, ou algo próximo da probabilidade de 

ocorrência, onde os valores mais altos significam melhores condições. O MaxEnt 

calcula o índice AUC (area under the curve of receiver-operator characteristic) como 

parâmetro para medir o nível de ajuste do modelo. O valor de AUC reflete a 

probabilidade de que um ponto de ocorrência escolhido aleatoriamente terá melhores 

condições para a espécie que um ponto escolhido aleatoriamente no background. 

Valores próximos de 1 indicam que o modelo é perfeito em prever a ocorrência da 

espécie, enquanto que valores próximos ou menores que 0,5 indicam que o modelo não 

é melhor do que o esperado ao acaso. Apesar desta medida ter sido recentemente 

criticada por Lobo et al. (2008), o AUC ainda é o índice mais utilizado para medir o 

ajuste de modelos de nicho ecológico. Estes modelos foram utilizados nos demais teste 

de sobreposição de nicho e construção de mapas. 

 

2.4 SELEÇÃO DE VARIÁVEIS CLIMÁTICAS PARA CONSTRUÇÃO DOS 

MODELOS 

Foram obtidas variáveis climáticas do projeto Worldclim, disponíveis em: 

http://www.worldclim.org/bioclim, em uma resolução de 1 km (30 arco-segundos) que 

foram convertidas para uma resolução espacial de 5 km (cerca de 150 arco-segundos) 
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no software ArcGis 9.3 (ESRI 2008). As variáveis do Worldclim são criadas por 

interpolação de informações climáticas observadas em estações meteorológicas com 

valores médios, máximos e mínimos de temperatura, precipitação, radiação e 

evaporação, resultantes de pontos de coletas de dados climáticos que abrangem todo 

globo terrestre (HIJMANS et al. 2005). Algumas variáveis são autocorrelacionadas e 

isto pode gerar sobre-ajuste do modelo. MaxEnt utiliza o método L1 de regularização 

quando o modelo é construindo, o que reduz a necessidade de selecionar variáveis 

ambientais para evitar sobre-parameterização e sobre-ajuste. Entretanto, não é 

indispensável à seleção de variáveis para evitar colinearidade (ELITH et al. 2011). 

Colinearidade entre variáveis podem confundir a análise e interpretação dos modelos 

quando, por exemplo, o modelo seleciona uma variável que explica melhor 

estatisticamente a ocorrência da espécie, dando pouca importância para a outra variável 

correlacionada, que pode ter melhor sentido ecológico (DORMANN et al. 2007). Para 

reduzir a redundância de informações climáticas e a sobre-parameterização dos nossos 

modelos de nicho, foram obtidas sucessivas matrizes de correlação de Pearson e 

análises de componentes principais (PCA) utilizando todas as 19 variáveis do 

Worldclim. Dos pares de variáveis autocorrelacionadas com coeficientes de correlação 

de Pearson maior que o limite de 0,80, foi mantida apenas aquela variável que 

consideramos ter melhor sentido ecológico, sendo de mais fácil interpretação, ou que 

fosse mais representativa em um dos dois primeiros eixos da análise de PCA. As 

correlações e PCAs foram conduzidos utilizando a ferramenta Principal Components do 

ArcGis 9.3.  
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2.5 TESTES DE SIMILARIDADE DE NICHO 

 Quantificar a similaridade entre MNE é essencial em estudos comparativos que 

buscam testar padrões de congruência entre nichos comparando os resultados dos 

modelos. O software ENMTools utiliza duas métricas para medir as similaridades entre 

MNE: índice de Schoener (1968) denominado D, e uma medida derivada da distância de 

Hellinger denominada I (WARREN et al. 2008). Optamos por utilizar apenas a 

distância de Hellinger I porque a interpretação ecológica de D assume que os níveis de 

adequação produzidos pelo MaxEnt são proporcionais à abundância da espécie, 

enquanto que I apenas compara a distribuição de probabilidades entre dois MNE 

(WARREN et al. 2008). Ambos índices computam as similaridades entre os níveis de 

adequação, célula por célula, dos mapas de distribuição gerados pelo MaxEnt, e variam 

de 0 (nenhuma sobreposição) a 1 (total sobreposição).  

Dois modelos nulos foram conduzidos para testar a significância das 

similaridades observadas entre os NME reais: teste de identidade e teste de background 

(WARREN et al. 2008). Estes testes, recentemente propostos por Warren et al. (2008), 

foram conduzidos no software ENMTools v1.3 (WARREN et al. 2010). O teste de 

identidade sorteia a identidade das populações e seleciona duas novas amostras com o 

mesmo número de observações das amostras originais. O valor de I observado entre os 

modelos reais é comparado com a distribuição nula dos valores de I gerados pelo teste 

de identidade. A hipótese do teste de identidade é rejeitada se o valor de I observado for 

estatisticamente menor do que a média de valores de I gerados pelas simulações do teste 

de identidade. A significância estatística do teste de identidade é avaliada contra uma 

distribuição unicaudal. Já no teste de background a hipótese avaliada é se a 

similaridade, ou diferença, entre os MNE é explicada pelas condições do ambiente 

(background) onde as populações ocorrem. Neste caso, o valor de observado I entre os 
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modelos reais é comparado com a distribuição de valores de I gerados a partir das 

sobreposições de MNE criados com os pontos de ocorrência reais de uma população e 

MNE criados a partir de pontos selecionados aleatoriamente no background da outra 

população. A significância do teste background é avaliada por um teste de distribuição 

bicaudal. Definir o que seria o background (ou sua extensão) é um ponto crítico neste 

tipo de teste. Aqui nós optamos por repetir o teste de background considerando 

background-buffers de 50, 200 e 300 km ao redor dos pontos de ocorrência das 

espécies. Esta abordagem nos dá a possibilidade de avaliar o efeito da variabilidade 

ambiental no background sobre os valores observados de sobreposição de nicho. Se 

existe uma relação negativa entre o aumento na extensão do background e os valores de 

sobreposições de nicho, então as condições no background vão se tornando cada vez 

mais diferentes das condições nos ponto de ocorrência.  

Primeiro os modelos nulos foram utilizados para testar as semelhanças entre os 

MNE de P. juliflora e P. pallida construídos na região nativa (H1) e na região invadida 

(H2).  Depois, os mesmos modelos nulos foram utilizados para testar e se os nichos 

ecológicos ocupados na região nativa e invadida são idênticos para P. juliflora (H3) e P. 

pallida (H4). Para testar a hipótese 1, MNEs foram construídos considerando como 

background um recorte correspondente a região nativa (segundo Burkart 1976) de 

ambas espécies (Fig. 1 – recorte A). Para testar hipótese 2 os MNE foram gerados 

considerando como background um recorte correspondente a região invadida por ambas 

espécies na América do Sul (Fig. 1 – recorte B). E para testar as hipótese 3 e 4 foram 

gerados MNE considerando como background um misto entre regiões nativas e 

invadidas por ambas espécies (Fig. 1 – recorte C). Cada teste foi repetido 100 vezes 

com intuito de gerar uma distribuição nula de valores de similaridade de nicho. Os 
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valores observados e simulados foram comparados a um intervalo de 95% de 

significância estatística. 

Para explorar visualmente a existência de congruência climática entre regiões de 

origem e invadida, comparamos modelos construídos na região nativa e projetados na 

região invadida (e vice-versa) com os modelos construídos em cada região. Vários 

thresholds podem ser utilizados para transformar grids de valores contínuos em mapas 

binários de presença ou ausência (LIU et al. 2005) e sua escolha depende da finalidade 

do modelo (LOBO et al. 2008). Pixels com valores maiores que o threshold selecionado 

são considerados favoráveis para a ocorrência da espécie, enquanto que pixels com 

valores abaixo do threshold são considerados desfavoráveis. Nós optamos por utilizar o 

threshold de 10% de presença no treino (10 percentile training presence no MaxEnt - 

RÖDDER et al., 2010; RÖDDER ; ENGLER, 2011), apesar do threshold de menor 

presença (LPT = lowest presence threshold) ser largamente utilizado na literatura 

(PYRON et al. 2008; ANDERSON ; RAZA 2010; MANDLE et al. 2010; HILL et al. 

2011; KALKVIK et al. 2011; RODDA et al. 2011; THOMPSON et al. 2011; 

TYBERGHEIN et al. 2011; WOOTEN ; GIBBS 2011). O LPT gera resultados muito 

conservadores quando zera as omissões, ou seja, todas as localidades conhecidas são 

parte da distribuição da espécie. No entanto, caso alguma dessas localidades sejam de 

fato outliers, por diversos motivos, podendo representar uma região dreno, ou os pontos 

não foram corretamente georeferenciados, ou existe em um micro refugio que é 

climaticamente diferente da região ao redor. Isso ira influenciar muito o mapa final. 

Usando o threshold de 10% de presença no treino nós eliminamos esses possíveis 

outliers. 
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2.6 CONTRIBUIÇÃO DAS VARIÁVEIS CLIMÁTICAS 

Analisar a sobreposição entre MNE é muito útil em estudos comparativos que 

buscam comparar as semelhanças (ou diferenças) entre modelos. Entretanto, em que 

dimensões (variáveis climáticas) as espécies estão divergindo, ou são congruentes, de 

uma região para outra, ainda é algo pouco explorado em estudos comparativos com 

MNE (RÖDDER ; LÖTTERS 2009, 2010; ELITH et al. 2010; HILL et al. 2011). Nós 

avaliamos as curvas de resposta e a contribuição das variáveis do Wordclim utilizadas 

para a construção de cada modelo no MaxEnt. Apenas para avaliar as curvas de resposta 

e a importância das variáveis sobre a construção dos modelos, novos modelos foram 

construídos no MaxEnt habilitando apenas as funções ‘hinge features’, ‘criar curvas de 

resposta’ e ‘medida de jacknife de importância de variáveis’. Selecionando ‘hinge 

features’ o MaxEnt gera curvas de resposta mais simples e sucintas, implicando que o 

modelo se preocupa em buscar tendências gerais em resposta as variáveis ambientais 

(PHILLIPS & DUDIK 2008; ELITH et al. 2011). Com ‘hinge features’ o MaxEnt se 

aproxima mais da verdadeira resposta das espécies às variáveis ambientais do que a 

resposta da ‘step-function’ produzida com ‘threashold features’ (PHILLIPS ; DUDIK 

2008). As curvas de resposta foram analisadas para avaliar como as probabilidades de 

ocorrência mudam de acordo com a variação de cada variável. A medida de jacknife de 

importância de variáveis é relevante para identificar as variáveis que representam 

informações mais úteis. Este procedimento foi feito com o objetivo de comparar as 

semelhanças na contribuição das variáveis para construção dos modelos de cada 

espécies em suas regiões nativa e invadida. Além disso, as mesmas comparações 

também foram conduzidas para verificar congruência climática entre regiões nativa e 

invadida por cada espécie. 
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3. RESULTADOS  

3.1 IMPORTÂNCIA DAS VARIÁVEIS CLIMÁTICAS 

Os valores de AUC foram sempre maiores que 0,9 para todos os modelos 

construídos, demonstrando que estes foram bons em prever a ocorrência de Prosopis 

juliflora e Prosopis pallida, tanto na região de origem quanto na invadida (Tabela 1). 

Das 19 variáveis do Worldclim foram mantidas nove para construção dos modelos de 

nicho (Tabela 1). As variáveis climáticas adotadas diferem bastante quanto contribuição 

para a construção dos modelos de cada espécie na região nativa. Os modelos sugerem 

que são adequados para P. juliflora na região nativa os locais com elevadas 

temperaturas no trimestre mais quente (bio9) e com pouca chuva no trimestre mais seco 

(bio17), o que sugere P. juliflora é adaptada a ambientes mais estressantes. Já P. pallida 

não responde ao efeito da variação na precipitação no trimestre mais seco (bio17 – 

Fig.2), sendo seus modelos mais sensíveis aos efeitos da precipitação nos trimestres 

frios e chuvosos (bio19 e bio16, respectivamente). A variação nas precipitações dos 

trimestres mais secos (bio17) não influenciam em nada a construção dos modelos de P. 

pallida, enquanto que os baixos índices nestes trimestres elevam a adequabilidade do 

ambiente para P. juliflora. Especialmente os baixos índices pluviométricos nos 

trimestres mais frios (bio19 – Fig. 2) elevam a adequação nos locais de ocorrência de P. 

pallida na região nativa (Tab. 1). Bio17 e bio19, respectivamente úteis para construção 

dos modelos de P. juliflora e P. pallida, adicionam maior ganho para construções dos 

ENM das respectivas espécies, definido pela medida de jacknife.  

Já na região invadida, as espécies apresentam repostas parecidas a variação das 

condições climáticas. A sazonalidade da temperatura (bio4) e a precipitação no trimestre 

mais chuvoso (bio16) representam as variáveis que melhor contribuíram para a 
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construção dos modelos de ambas as espécies (tabela 1). De acordo com a medida de 

importância de jacknife, a sazonalidade na temperatura (bio4) é a variável que adiciona 

maior ganho quando utilizada isoladamente. Quando as informações de precipitação do 

trimestre mais úmido (bio16) são omitidas o ganho é expressivamente reduzido, 

indicando que esta variável contém informações que não se encontram nas demais 

variáveis. Uma variação sazonal moderada na temperatura na região invadida aumenta a 

probabilidade de ocorrência das duas espécies (bio4 – Fig. 2). Entretanto, os ambientes 

vão se tornando cada vez menos favoráveis a medida que sazonalidade se torna muito 

baixa ou muito alta. Para P. juliflora na região invadida, são mais adequados ambientes 

com pluviosidade entre 400 milímetros no trimestre chuvoso, diferindo da região nativa 

onde são mais favoráveis os locais com pouca chuva no trimestre mais chuvoso (bio16).  

A variação nas condições climáticas influencia de maneiras diferentes a variação 

nos níveis de adequação de cada espécie entre regiões. Desta forma, parece que os 

nichos ocupados pelas duas espécies não são congruentes entre regiões nativas e 

invadidas. Entretanto, as altas temperaturas médias do trimestre mais seco (bio9) 

continuam sendo importantes para a adequação do ambiente de P. juliflora nas duas 

regiões, enquanto que os ambientes com pouca variação na precipitação no trimestre 

mais chuvoso (bio16) são adequados nas regiões nativas e invadidas por P. pallida (Fig. 

2). 

 

3.2 SOBREPOSIÇÃO DE NICHO NA REGIÃO NATIVA 

O valor observado de sobreposição de nicho na região invadida de ambas as 

espécies é de I = 0,76. Este valor de sobreposição de nicho é menor do que o esperado 

pela distribuição nula do teste de identidade (P < 0,01). Desta forma, a hipótese de que 
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os nichos de ambas as espécies são equivalentes foi rejeitada, implicando que P. 

juliflora e P. pallida não ocorrem na região nativa sob condições climáticas idênticas. 

Através do teste de background conduzido no sentido (juliflora-pallida), o valor 

de sobreposição de nicho observado não é diferente do esperado ao acaso, independente 

do tamanho do buffer [background-buffers: 50 km (P = 0,41), 200 km (P = 0,44) e 300 

km (P = 0,4)]. Desta forma, a hipótese nula não foi rejeitada, ou seja, P. juliflora e P. 

pallida ocupam regiões climáticas não tão similares quanto o que seria esperado ao 

acaso baseado nas condições ambientais disponível no background nativo (Fig. 3a). 

Refazendo o mesmo teste, mas agora no sentido oposto (pallida-juliflora), o mesmo 

padrão é mantido. Entretanto, os resultados são marginalmente significativos em 

background-buffers de 200 e 300 km (P = 0,89 e P = 0,90, respectivamente).  

 

3.3 SOBREPOSIÇÃO DE NICHO NA REGIÃO INVADIDA 

P. juliflora e P. pallida ocorrem com elevada sobreposição de nicho na região 

invadida na América do Sul. O valor observado de sobreposição de nicho foi de I = 0,9. 

A hipótese nula do teste de identidade foi corroborada, significando que P. juliflora e P. 

pallida ocorrem na região invadida em condições climáticas que são idênticas.  

De acordo com o teste de background, P. juliflora e P. pallida ocorrem na região 

invadida em locais com condições climáticas mais similares do que o esperado pela 

distribuição de condições no background (Fig. 3b). Apenas o teste conduzido no sentido 

juliflora-pallida em um background-buffer de 50 km não tem significância estatística. 

Isto implica que as condições climáticas são similares em uma pequena escala. Porém, 

backgrounds-buffers com maior extensão adicionam variabilidade climática suficiente 

para fazer com que as diferenças entre os MNE das duas espécies se pronunciem. No 
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sentido oposto do teste (pallida-juliflora), o valor de sobreposição observado é sempre 

maior do que seria esperado ao acaso, independente do tamanho do background-buffer 

(Fig. 3b).  

No nordeste brasileiro, onde existe confusão taxonômica entre estas duas 

espécies, nós tentamos avaliar que áreas seriam mais favoráveis para a ocorrência de 

uma espécie em detrimento da outra. Apesar de visualmente estas espécies ocorrerem 

com elevada sobreposição geográfica nesta região (Fig. 1), podemos perceber uma leve 

tendência para preferência da região litorânea por P. juliflora e da região interiorana, 

mais árida, por P. pallida (Fig. 3). Vale ressaltar que a tendência geral é que ambas as 

espécies têm preferências climáticas muito parecidas, com 95% de toda a área da região 

invadida apresentando valores de níveis de adequação igualmente favoráveis (ou 

desfavoráveis) para as duas espécies. 

 

3.4 CONGRUÊNCIA CLIMÁTICA ENTRE REGIÕES NATIVAS E INVADIDAS 

 3.4.1 Prosopis juliflora 

A similaridade entre os MNE construídos com os pontos nativos e invadidos por 

P. juliflora foi de I = 0,76. Este valor de sobreposição de nicho é menor do que 

esperado pelo teste de identidade (P < 0,01), indicando que as condições ocupadas por 

P. juliflora nas regiões nativa e invadida são significativamente diferentes. 

Entretanto, o teste de background indica que existe congruência entre os climas 

nativos e invadidos por P. juliflora (Fig. 3c). Apenas no background-buffer de 50 km do 

teste de background no sentido nativo-invadido a congruência não é maior do que 

esperado pelas condições no background (P = 0,84). Ou seja, em uma escala fina, as 
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condições no background invadido por P. juliflora não são diferentes das condições nos 

locais onde ela ocorre na região nativa. Entretanto, a medida que aumentamos a 

extensão do background-buffer o valor de I observado se torna mais similar do que o 

esperado pelas condições climáticas no background. No sentido inverso do teste de 

background (invadido-nativo), os MNE observados são sempre mais similares do que 

esperado ao acaso (Fig. 3c).  

 

3.4.2 Prosopis pallida 

A similaridade de nicho entre os MNE gerados com os pontos nativos e 

invadidos por P. pallida foi I = 0,67. O valor de sobreposição de nicho observado é 

menor do que o esperado pelo teste de identidade (P < 0,01). Desta forma, o teste de 

identidade indica que as condições ocupadas por P. pallida nas regiões nativa e invadida 

são diferentes. 

De acordo com o teste de background, conclusões sobre existência de 

congruência climática devem ser tomadas com cautela, pois dependem do tamanho do 

background-buffer e do sentido do teste. Baseado no teste realizado no sentido nativo-

invadido, a sobreposição de nicho observada entre regiões não é diferente do esperado 

ao acaso. No sentido oposto do teste de background (invadido-nativo), o valor 

observado de sobreposição de nicho não é maior que o esperado ao acaso em uma 

escala fina de background-buffer (50 km). Mas em background-buffers de 200 e 300 

km, o valor observado de sobreposição de nicho é maior que o esperado ao acaso (Fig. 

3d).  
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3.5 MODELOS DE DISTRIBUIÇÃO RECÍPROCA 

O modelo de P. juliflora construído na região nativa sub-prediz (erro de 

omissão) alguns pontos de ocorrência no México central, sul da Colômbia e sul do Peru 

que estão localizados em células que o modelo do MaxEnt sugere ter baixos níveis de 

adequação. No modelo de P. pallida construído na região nativa, quase todos os pontos 

de ocorrência mais distantes que 150 km da costa apresentam baixos níveis de 

adequação. O modelo de P. pallida apresenta altos valores de níveis de adequação nas 

ilhas de Galápagos e região costeira do Equador ao Peru.  Especialmente toda a região 

de Piura, local de onde vieram as sementes que foram plantadas no nordeste brasileiro, 

apresenta elevados níveis de adequação, com exceção da porção do extremo leste de 

Piura. Entretanto, em Piura apenas no deserto de Sechura e a porção mais interiorana 

aparecem como favoráveis para P. juliflora. Por outro lado, o modelo construído na 

região nativa de P. juliflora apresenta elevados níveis de adequação na região litorânea 

do México à Costa Rica, da Colômbia à Venezuela, na porção central e sul do Equador 

e ilhas de Galápagos. Toda costa peruana é climaticamente favorável para P. pallida. 

O modelo de P. juliflora construído na região nativa e projetado na região 

invadida sobre-prediz a sua ocorrência conhecida na região invadida, indicando que P. 

juliflora pode potencialmente expandir sua ocorrência observada para grande parte do 

Suriname, Guiana, Brasil central e boa parte do litoral. O sul da Bolívia e norte do 

Paraguai e Argentina também são climaticamente favoráveis. Nesta região caracterizada 

pela aridez, ainda não existem registros conhecidos para P. juliflora, mas ocorrem 

outras espécies do gênero Prosopis. Interessantemente, existem pontos de ocorrência 

das duas espécies de Prosopis nesta região, mas o modelo construído na região nativa e 

projetado para a região invadida não foi capaz de prevê-los. Baseado nas condições 

climáticas dos pontos de ocorrência nativos, a área de potencial ocorrência de P. 
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juliflora na região invadida engloba toda a Caatinga, as áreas do sudeste e norte do 

bioma Amazônia, parte dos biomas Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal, as terras baixas 

e áridas ao sul da Bolívia e uma pequena porção ao norte da Argentina, onde ocorre o 

bioma Chaco, e ao norte do Paraguai, onde ocorre o Pantanal. Já para P. pallida, o 

modelo construído na região nativa e projetado na região invadida sub-prediz apenas a 

porção mais ao norte da Caatinga, parte do litoral nordeste brasileiro e pontos na 

floresta seca da Bolívia. O mesmo modelo prediz como climaticamente favoráveis as 

regiões secas de arbustos abertos e a região savânica ao sul e nordeste da Bolívia, 

respectivamente. Quase toda savana brasileira (Caatinga e Cerrado), até mesmo 

enclaves de savana na Amazônia, e uma larga porção desértica do litoral norte do Chile 

são previstos pelo modelo. 

Para a região invadida, os modelos construídos para P. juliflora e P. pallida são 

bem parecidos, como sugere o elevado valor de sobreposição de nicho nesta área (I = 

0,90). Entretanto, o modelo construído no MaxEnt para P. juliflora elegeu condições 

mais favoráveis para toda região nordeste do Brasil, abrangendo a Caatinga e boa parte 

litorânea da Mata Atlântica, enclaves dentro da floresta Amazônica e parte do Chaco 

brasileiro e região seca da Bolívia (Fig. 4c). Enquanto que o modelo construído para P. 

pallida na região invadida indica como pouco favorável para sua ocorrência em toda 

região da Mata Atlântica Paraibana e Pernambucana e o litoral e extremo oeste Baiano. 

Enclaves no sul da Bahia e região dos lagos no Rio de Janeiro e regiões de floresta seca 

na Bolívia aparecem como favorável para P. pallida.  

Baseado nos modelos construídos na região invadida e projetados para a região 

nativa para ambas as espécies, a região de Piura no Peru, o litoral do Equador e ilhas de 

Galápagos, ilhas das Bahamas, litoral norte de Cuba e toda porção de terra ao redor do 

Golfo da Venezuela são regiões climaticamente similares ao clima nos pontos de 



23 
 

 

ocorrência na região invadida na América do Sul. Diferente do modelo construído na 

região nativa, o modelo construído com os pontos invadidos de P. pallida e projetado 

para a região nativa não prevê o litoral Peruano abaixo de Piura, mas descrimina como 

favorável uma região de transição entre a costa desértica e as montanhas Andinas. Já o 

modelo construído com os pontos invadidos de P. juliflora e projetado para a região 

nativa prevê mais a região semi-árida da porção central do que o litoral mexicano e a 

região de florestas tropicais ao redor do Golfo do México.  

 

4 DISCUSSÃO 

Os modelos de nicho ecológico construídos foram capazes de prever com 

acurácia os locais de ocorrência na região nativa e invadida de ambas as espécies. 

Apesar do amplo compartilhamento de características morfológicas e de serem muito 

similares fisiologicamente, o que justifica em partes o agrupamento das duas espécies 

no Complexo P. juliflora – P. pallida (PASIECZNIK et al. 2001), os MNE construídos 

com variáveis climáticas foram sensíveis o suficiente para evidenciar diferenças entre os 

nichos climáticos ocupados por estas duas espécies. No entanto, enquanto nossos 

resultados indicam que Prosopis juliflora e P. pallida ocorrem com baixa sobreposição 

de nicho na região nativa, o oposto é observado na região invadida na América do Sul, 

onde as duas espécies ocorrem com elevada sobreposição de nicho. 

A teoria de nicho ecológico prediz que a ocorrência das espécies se baseia em 

uma série de restrições ambientais nas quais se encaixam suas necessidades fisiológicas 

(GRINNELL 1917; HUTCHINSON 1957), na capacidade de coexistir com as demais 

espécies da biota (ELTON 1958) e na capacidade de alcançar os locais favoráveis (SAX 

et al., 2007; SOBERÓN ; NAKAMURA, 2009). A diferença de similaridade entre os 
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nichos de Prosopis juliflora e P. pallida na região nativa e invadida pode, portanto, ser 

explicada por três hipóteses não necessariamente excludentes: (i) restrições de dispersão 

das espécies na região nativa não estariam presentes na região invadida, (ii) efeito 

fundador ocorrido durante o processo de invasão teria levado a uma maior sobreposição 

de nicho na região invadida, (iii) tempo de invasão mais longo tenderia a permitir que as 

diferenças de nicho entre as espécies se expressasse no espaço físico da região invadida. 

Desde Darwin (1859) sabe-se que restrições de dispersão limitam a distribuição 

das espécies e que a isolamento espacial é um dos principais fatores facilitadores do 

processo de especiação. A área de distribuição natural do Complexo P. juliflora – P. 

pallida (PASIECZNIK et al. 2001) apresenta uma topografia altamente complexa que 

provavelmente foi responsável pelos processos de especiação alopátrica que geraram as 

espécies do grupo. Estas mesmas barreiras atualmente podem estar atuando de forma a 

impossibilitar que P. pallida expanda sua distribuição nativa, o que limita a 

sobreposição geográfica das duas espécies na região nativa. Contudo, P. pallida pode 

suportar uma menor variedade de condições ambientais, ou existem interações 

biológicas que a impossibilita de poder dispersar e acessar a América Central e México 

como P. juliflora (Fig. 5b,d). Pelo fato de P. juliflora apresentar uma distribuição 

geográfica nativa muito mais ampla que a P. pallida, pode ser que P. juliflora seja capaz 

de estar presente em uma maior variabilidade de condições ambientais. Assim, 

limitações de dispersão podem explicar as diferenças de nicho observadas na região 

nativa. 

O efeito fundador é um fenômeno genético bastante comum em populações de 

espécies introduzidas (PARKER et al. 2003; LAMBRINOS 2004; MARON et al. 2004; 

BOSSDORF et al. 2005; LINDHOLM et al. 2005; ROMAN ; DARLING 2007), pois 

frequentemente os propágulos introduzidos representam pobremente a diversidade 
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alélica da população original. Além disto, se populações locais possuem genótipos 

melhores adaptados às condições climáticas locais, espera-se que o efeito fundador 

possa gerar nichos ambientais mais estreitos do que o da população original. Como as 

sementes de P. juliflora e P. pallida introduzidas no Brasil foram obtidas de uma 

pequena região do norte do Perú (Piura), há potencial para um forte efeito fundador e 

para evolução de nicho. Este efeito fundador pode explicar dois dos nossos principais 

resultados. Em primeiro lugar, como os propágulos de ambas as espécies vieram de uma 

mesmo local, pode-se supor que os seus conjuntos gênicos estariam adaptados as 

mesmas condições climáticas. Isto poderia explicar a maior similaridade de nicho entre 

as duas espécies na região invadida. Em segundo lugar, o efeito fundador pode explicar 

a assimetria existente entre as previsões de ocorrência feitas a partir da região nativa ou 

a partir da região invadida (Fig. 4). Para ambas as espécies, os modelos feitos a partir da 

áreas introduzidas prevêem a área de origem das sementes (Piura) e produzem predições 

espacialmente muito mais restritas do que os modelos produzidos com os dados das 

áreas de origem. Isto é uma evidência de que as populações invasoras apresentam 

nichos mais estreitos do que as populações originais, tal qual previsto pelo efeito 

fundador.  

O processo de invasão é um processo histórico, que começa com o sucesso de 

estabelecimento dos propágulos, passa por um processo de ampliação territoral até 

chegar a um ponto aonde barreiras bióticas ou abióticas impedem o avanço das 

fronteiras biogeográficas da população invasora. A área de distribuição atual das 

Prosopis estudadas constitui apenas um retrato neste processo. Apesar dos nichos 

ambientais das duas espécies na região invadida serem bastante similares no momento, 

é concebível que pequenas diferenças de nicho venham a se expressar no futuro. As 

pequenas diferenças nos níveis de adequabilidade observadas nas áreas invadidas do 
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nordeste brasileiro podem ser um índicio deste processo. Broennimann et al. (2007) 

observaram que no momento da introdução Centaurea maculosa ocorria em um locais 

climaticamente congruentes a região nativa, mas com o tempo esta planta passou a 

ocorrer em locais com condições climáticas muito diferentes.  

As significâncias dos modelos nulos indicam diferentes resultados dependendo 

do sentido do teste de background. Nakazato et al. (2010) já observaram padrões 

similares ao comparar pares de espécies irmãs de tomates selvagens nos Andes. Este 

tipo de resultado pode ser gerado se a distribuição de habitats diferire entre áreas 

(NAKAZATO et al. 2010). De outra forma, o background ambiental de uma área pode 

ser mais heterogêneo (ou homogêneo) do que em outra área, sendo mais (ou menos) 

sensível ao efeito do tamanho do buffer. Podemos observar que os valores de 

sobreposição de nicho da distribuição nula do teste de background feito no sentido 

juliflora-pallida na região invadida são maiores que os valores de sobreposição gerados 

no sentido pallida-juliflora (Fig. 3b). Esta disparidade é resultado da diferença entre as 

condições ambientais encontradas no background onde cada espécie ocorre. Neste 

sentido, na região invadida o background ambiental das áreas ocupadas por P. juliflora 

parece ser mais variável que o background ambiental ocupado por P. pallida. Mesmo 

no background-buffer de 50 km ao redor dos pontos de P. juliflora (teste de background 

realizado no sentido pallida-juliflora) seus nichos são mais similares que o esperado 

pelas condições ambientais no background de P. juliflora, indicando que a similaridade 

entre as espécies é muito sensível a variação ambiental no background (Fig. 3b).  

Gallagher (2010) e colaboradores em um trabalho recente com 26 plantas 

introduzidas na Austrália, demonstraram que 18 destas apresentam pouca congruência 

entre climas das regiões nativas e invadidas, indicando que mudanças de nicho durante a 

invasão pode ser um processo mais comum do que se esperava originalmente (Peterson 
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2001). As plantas estudadas aqui apresentaram padrões similares de congruência entre 

condições climáticas nativas e invadidas. Prosopis juliflora ocorre em condições 

climáticas na região invadida que são congruentes com as condições originais, enquanto 

que P. pallida ocorre em locais parcialmente similares (Fig. 3c,d). Desta forma, P. 

juliflora apresentar maior congruência climática na América do Sul que P. pallida.  

Observando os pontos conhecidos de ocorrência das duas espécies na região 

invadida (Fig. 1b) podemos notar que P. juliflora ocupa locais que P. pallida não ocupa, 

como ao sul da região nordeste brasileiro, no centro e sul do Brasil, um registro de 

ocorrência no Paraguai e outro no Norte da Bolívia. O contrário é menos percebido, o 

que pode sugerir que talvez P. juliflora tenha uma capacidade de dispersão maior que P. 

pallida ou que as condições de menor aridez ao sul do nordeste do Brasil, Paraguai e 

norte da Bolívia não são adequadas para a ocorrência de P. pallida (Fig. 1). Isto pode 

ser um indício de que P. pallida tem preferência por ambientes menos chuvosos, como 

explicado pela variável precipitação do período mais úmido (bio16 – Fig. 2), com 

precipitações e temperaturas menos sazonais (bio15 e bio16 – Fig. 2), que P. juliflora.  

Pandit et al. (2011) demonstraram para um extenso banco de dados de espécies 

de plantas que as espécies poliplóides, como é o caso de P. juliflora (3n), são 

desproporcionalmente mais prováveis de serem exóticas invasoras e que as diplóides, 

que é o caso de P. pallida (2n), que tendem a ser mais raras em densidade populacional. 

Os mecanismos ecológicos por trás desta relação são complexos e ainda não foram bem 

entendidos. Entretanto, isto sugere que aspectos genéticos podem, em partes, explicar 

porque P. juliflora tem uma distribuição geográfica nativa muito mais ampla que sua 

irmã P. pallida. Além disto, existe perspectiva de que a triploide P. juliflora tem maior 

potencial de expandir sua distribuição quando comparada com a diploide P. pallida. 
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Desta forma, esforços devem ser alocados para contenção de expansão especialmente de 

P. juliflora.  

Baseado em modelos construídos com todos os pontos nativos, observamos que 

ambas as espécies potencialmente ainda podem ocupar uma região muito maior na área 

invadida. Nossos modelos prevêem vários locais climaticamente favoráveis para a 

ocorrência de ambas as espécies em regiões onde ainda não existem registros de 

ocorrência, inclusive locais de elevado interesse de conservação como o Cerrado, o 

Chaco e a Amazônia.  

Diversas teorias e hipóteses tentam elucidar que mecanismos estão por trás do 

processo de invasão (LEVINE et al. 2004, CALLAWAY ; MARON 2006, HAYNES ; 

BARRY 2008). Os modelos construídos na região nativa de P. juliflora e P. pallida 

foram capazes de prever com acurácea onde estas espécies são invasoras na América do 

Sul. Além disso, os modelos nos trazem indícios de outros locais climaticamente 

suscetíveis à invasão além da área de distribuição observada atualmente. Utilizando 

novas ferramentas para medir sopreposições entre MNE, observamos distintos padrões 

de congruência climática entre regiões nativas e invadidas para estas duas espécies 

congenéricas. Ressaltamos que a elevada sobreposição de nicho na região invadida, o 

que não se observa na região nativa, pode ser resultado de um efeito fundador. Nossos 

MNE foram sensíveis o suficiente para perceber diferenças climáticas entre os locais de 

ocorrência destas espécies, indicando que elas podem responder de maneira diferentes 

ao clima e resaltando a importancia de futuros estudos que busquem por diferenças nas 

relações fisiológicas entre estas espécies. Que fatores permitem que uma espécie 

persista fora de seu habitat nativo e o que possibilita que uma planta exótica domine a 

paisagem ou seja forte competidora fora de sua região de origem ainda são perguntas 

que ecoam na mente dos ecólogos de invasões biológicas. O entedimento destes 
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mecanismos e a aprevisão de áreas vulneráveis a invasão biológica é muito importante 

para os estudos de invasibilidade porque as plantas exóticas já se tornaram um dos 

maiores desafios deste século para conservação da biodiversidade, tendo inclusive 

potencial de invadir ambientes de elevado valor ecológico para conservação (USHER et 

al. 1988, STOHLGREN 1999). 
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FIGURAS 

 
Fig. 1. Distribuição geográfica de P. juliflora e P. pallida na área de estudo (C). 

Círculos pretos e círculos brancos representam, respectivamente, os pontos de 

ocorrência de P. juliflora e P. pallida na região nativa. Triângulos pretos e triângulos 

brancos representam os pontos de ocorrência de P. juliflora e P. pallida na região 

invadida, respectivamente. O quadro do canto superior esquerdo (A) representa o 

recorte de background utilizado na construção dos modelos na região nativa, enquanto 

que o quadro do canto inferior direito (B) representa o recorte da região invadida. 
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Fig. 2. Curvas de resposta das variáveis usadas na construção dos modelos no MaxEnt. 

Os gráficos representam as curvas de respostas das principais variáveis utilizadas na 

construção dos modelos para P. juliflora e P. pallida nas suas respectivas regiões de 

origem e invadida: sazonalidade da temperatura (bio4), temperatura média do trimestre 

mais seco (bio9), precipitação no trimestre mais chuvoso (bio16), precipitação no 

trimestre mais seco (17) e precipitação no trimestre mais frio (bio19). As demais 

variáveis não obtiveram contribuição maior que 8% para construção dos modelos. 
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Fig. 3. Valores médios e seus respectivos erros padrão (95% de confiança) das 

sobreposições de nicho geradas pelos testes de background. Comparando (a) os MNE 

gerados com os pontos nativos de P. juliflora com pontos aleatórios nos background-

buffers nativos de P. pallida e (b) MNE gerados com os pontos invadidos de P. juliflora 

com pontos aleatórios nos background-buffers invadidos por P. pallida (linhas sólidas 

pretas). O sentido inverso do teste é representado pela linha sólida cinza. Comparando 

(c) MNE gerados com pontos de ocorrência nativos com MNE gerados com pontos 

aleatórios nos background-buffers invadidos por (c) P. juliflora e por (d) P. pallida. O 

sentido inverso do teste é representado pela linha sólida cinza. A linha tracejada preta 

constitui o valor de sobreposição de nicho observado. 
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Fig. 4. Regiões mais favoráveis para ocorrência de P. juliflora ou P. pallida no nordeste 

brasileiro baseado na subtração dos nível de adequabilidade dos mapas gerados para 

ambas as espécies no MaxEnt. As células de preto a cinza escuro são mais favoráveis 

para P. pallida, enquanto que as células de cinza menos escuro a cinza bem claro são 

mais favoráveis para P. juliflora. Todas as células brancas são igualmente favoráveis 
para ambas as espécies. A região rasurada representa a área fora da região nordeste do 

Brasil.  
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Fig. 5. Output logístico das projeções feitas no MaxEnt de modelos construídos na 

região nativa e projetados na região invadida para (a) P. juliflora e (b) P. pallida; e 

modelos construídos na região invadida e projetados na região nativa para (c) P. 

juliflora e (d) P. pallida. O output logístico resulta em mapas de níveis de adequação 

que variam de 0 (pouco favorável) a 1 (altamente favorável). Células com maiores 

valores de níveis de adequação são mais negras. Já os níveis de adequação das regiões 

onde foram feitas as projeções foram transformando em mapas binários de presença-

ausência, onde as células com valores de nível de adequabilidade maior que o threshold 

de 10% de presença no treino representam locais favoráveis para a ocorrência da 

espécie (células negras) e células com valores menores que este threshold representam 

locais desfavoráveis (células brancas).  
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TABELAS 

Tab. 1. Valores de AUC e importância (em porcentagem) de cada variável climática do 

Worldclim utilizadas na construção dos modelos de nicho ecológico no MaxEnt. 

Valores em parênteses indicam o número de pontos de ocorrência para cada espécie em 

sua respectiva região nativa ou invadida. Variação diurna média de temperatura (bio2), 

sazonalidade da temperatura (bio4), temperatura média do estação mais chuvosa (bio8), 

temperatura média do estação mais seco (bio9), sazonalidade da precipitação (bio15), 

precipitação do estação mais chuvoso (bio16), precipitação do estação mais seco 

(bio17), precipitação do estação mais quente (bio18) e precipitação do estação mais frio 

(bio19). As contribuições das variáveis para construção dos MNE foram calculadas 

utilizando a função ‘hinge features’. 

  Nativa Invadida 

  Juliflora (276) Pallida (52) Juliflora (96) Pallida (49) 

AUC 0,906 0,926 0,965 0,97 

bio2 7,6 6,2 10,4 14,4 

bio4 3,1 5,2 36,2 14,4 

bio8 0 8,7 0,7 0 

bio9 23,2 8,1 5,6 0,9 

bio15 2,3 0,3 2,7 7,8 

bio16 5,6 9,5 36,7 30 

bio17 49,2 0 7,2 14,8 

bio18 3,3 0,2 0,2 0,3 

bio19 5,8 61,8 0,5 0,3 

 


