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RESUMO 

Os níveis elevados de extinções locais, regionais e globais têm simplificado progressivamente 

comunidades em termos de espécies e funcionamento do ecossistema. Modelos teóricos 

demonstraram que o grau de redundância funcional determina as taxas de perda de grupos 

funcionais à medida que as comunidades sofrem extinção de espécies. Aqui nós aprimoramos as 

predições teóricas pela incorporação no modelo de interações entre espécies e entre grupos 

funcionais. Neste estudo, testamos o efeito de diferentes cenários de interações interespecíficas 

e de efeitos entre grupos funcionais sobre a resistência das comunidades à perda de grupos 

funcionais. Comunidades virtuais foram construídas com diferentes padrões de distribuição de 

espécies nos grupos funcionais, tanto com alta quanto com baixa equitabilidade. Uma matriz A 

foi criada para representar o efeito líquido das interações interespecíficas entre todas as 

espécies, representando padrões de aninhamento, modularidade, espécies sensíveis ou 

dominantes. Além disto, uma segunda matriz B foi criada para representar as interações entre 

grupos funcionais, tendo também diferentes padrões. A probabilidade de extinção de cada 

espécie foi calculada com base na riqueza de espécie da comunidade e pela intensidade das 

interações interespecíficas que atuam sobre ela e sobre o grupo funcional ao qual ela pertence. 

No modelo, extinções de espécies sucessivas diminuem a riqueza da comunidade, o grau de 

redundância funcional e consequentemente o número de grupos funcionais que permanecem no 

sistema. Para cada cenário de redundância funcional, A e B, nós rodamos 1000 simulações para 

gerar uma curva de extinção funcional média. Diferentes suposições do modelo foram capazes 

de gerar variações notáveis nas curvas de extinção funcional. Variações mais extremas 

ocorreram quando as matrizes A e B definem um efeito diferencial acentuado na probabilidade 

de extinção das espécies dos grupos funcionais. Cenários com espécies sensíveis, positivas ou 

negativas, apresentaram uma maior variação que os cenários com espécies dominantes. 

Interações aninhadas apresentaram maior variação do que cenários em que as interações são 

modulares. Comunidades com redundância funcional máxima podem somente ser fragilizadas 

pelas interações entre espécies e grupos funcionais. Em contraste, comunidades com baixa 

riqueza funcional pode ter sua resistência aumentada ou diminuída pelas interações. A 

concentração de interações positivas in grupos de baixa redundância ou interações negativas em 

grupos de alta redundância foi capaz de diminuir as taxas de extinção funcional. Em contraste, a 

concentração de interações negativas em grupos de baixa redundância ou de interações positivas 

em grupos de alta redundância foi capaz de aumentar as taxas de extinção funcional. Este 

modelo apresenta resultados relevantes para priorização de espécies em trabalhos de 

conservação e restauração dos ecossistemas. 

 
Palavras-chave: Equitabilidade funcional, funcionamento do ecossistema, extinção 
de espécies, grupos funcionais, interações interespecíficas, redundância funcional.  
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ABSTRACT 

High levels of local, regional, and global extinctions has progressively simplified communities 

in terms of both species and ecosystem functioning. Theoretical models demonstrated that the 

degree of functional redundancy determines the rates of functional group loss in response to 

species extinctions. Here, we improve the theoretical predictions by incorporating in the model 

interactions between species and between functional groups. In this study, we tested the effect 

of different scenarios of interspecific interactions and effects between functional groups on the 

resistance to loss of community functional groups. Virtual communities have been built with 

different distribution patterns of species in functional groups, both with high and low evenness. 

A matrix A was created to represent the net effect of interspecific interactions among all 

species, representing nesting patterns, modularity, sensitive species, and dominant species. 

Moreover, a second matrix B was created to represent the interactions between functional 

groups, also exhibiting different patterns. The extinction probability of each species was 

calculated based on community species richness and by the intensity of the interspecific 

interactions that act upon it and group to which it belongs. In the model, successive extinctions 

decrease the community species richness, the degree of functional redundancy and, 

consequently, the number of functional groups that remain in the system. For each scenario of 

functional redundancy, A, and B, we ran 1000 simulations to generate an average functional 

extinction curve. Different model assumptions were able to generate remarkable variation on 

functional extinction curves.  More extreme variations occurred when the matrix A and B 

caused a higher heterogeneity in the species extinction probability. Scenarios with sensitive 

species, positive or negative, showed a greater variation than the scenarios with dominant 

species. Nested interactions showed greater variation than scenarios where the interactions were 

in modules. Communities with maximal functional evenness can only be destabilized by the 

interactions between species and functional groups. In contrast, communities with low 

functional evenness can have its resistance either increased or decreased by the interactions. The 

concentration of positive interactions in low redundancy groups or negative interactions in high 

redundancy groups was able to decrease the functional extinction rates. In contrast, the 

concentration of negative interactions in low redundancy groups or positive interactions in high 

redundancy groups was able to increase the functional extinction rates. This model shows 

results that are relevant for species priorization in ecosystem conservation and restoration. 

 

Keywords: Ecosystem functioning, functional equitability, functional groups, 
functional redundancy, interspecific interactions, species extinctions. 
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1. Introdução 

A importância da diversidade de espécies no funcionamento e estabilidade 

dos ecossistemas é tema de debates desde a década de 70 (May 1972, McMurtrie 1975, 

King & Pimm 1983, Cohen & Newman 1985, Walker 1992, Tilman 1999, Jirsa & Ding 

2004, Isbell et al. 2011). Há consenso de que a perda sucessiva de espécies conduz a 

degradação funcional dos ecossistemas, comprometendo ciclos biogeoquímicos 

importantes e a geração de serviços ambientais (Loreau et al. 2001, Hooper et al. 2005, 

Burgos et al. 2007, Joner et al. 2011). Contudo, as comunidades contêm espécies que 

desempenham o mesmo papel no funcionamento dos ecossistemas, apresentando 

redundância funcional (Walker 1992). Desse modo, o impacto da perda de espécies 

depende das características da espécie extinta e das remanescentes (Petchey & Gaston 

2002, Wardle & Zackrisson 2005), sendo tão maior quanto for menor a redundância da 

espécie na comunidade (Fonseca & Ganade 2001). A questão é quantas espécies podem 

ser perdidas antes de alterar-se significativamente o funcionamento do ecossistema? 

Como as taxas atuais de extinção locais, regionais e globais são 

consideradas elevadas (Hubbell 2011, IUCN 2012), o que progressivamente leva a uma 

simplificação das comunidades em termos de espécies e função, é de fundamental 

importância compreender-se  a relação entre a riqueza de espécies e a riqueza funcional, 

definida como o número de grupos funcionais de uma comunidade. Estudos teóricos 

sugerem que a relação não deve ser linear, dada a existência de redundância funcional, 

não linearidades e sinergias (Naeem 1998). Estudos empíricos verificaram padrões 

diversos (Hector et al. 1999, Duffy et al. 2001, Joner et al. 2011), sendo o de 

redundância o mais comum. Alem disto, verificou-se que o número de grupos 

funcionais é mais importante do que o número de espécies na determinação de diversos 
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parâmetros ecossistêmicos, como biomassa, nitrogênio de solo, amônio e nitrato 

(Tilman et al. 1997).  

A curva de como a extinção de um número crescente de espécies determina 

a diminuição do número de grupos funcionais em uma comunidade é extremamente 

sensível a diferentes parâmetros relacionados à redundância funcional (Fonseca & 

Ganade 2001). Fonseca & Ganade (2001) demonstraram que, comunidades virtuais 

afetadas por extinções aleatórias, apresentam maiores taxas de perda de grupos 

funcionais quando tem uma riqueza de espécies menor, e quando apresentam uma baixa 

equitabilidade funcional, ou seja, a distribuição do número de espécies por grupo 

funcional é desigual. Além disto, para uma determinada riqueza de espécies, 

demonstrou-se que comunidades com maior número de grupos funcionais são mais 

suscetíveis a perder grupos funcionais.  

O modelo teórico de Fonseca & Ganade (2001), contudo, assume que a 

probabilidade de extinção é igual para todas as espécies. Todavia, pode-se supor que as 

chances de sobrevivência de uma espécie são afetadas pelas interações com as outras 

espécies da comunidade, que alteram a performance das espécies. Interações positivas, 

como o mutualismo, podem aumentar a chance de persistência das populações, 

enquanto interações negativas, como a competição, podem eventualmente aumentar a 

chance de extinção (Hacker & Gaines, 1997). Além disto, as espécies diferem em como 

elas interagem com as demais espécies da comunidade. Espécies dominantes afetarão 

com mais intensidade as demais espécies. Espécies sensíveis serão mais afetadas pelas 

interações com as demais. Adicionalmente, as redes de interação frequentemente não 

estão estruturadas aleatoriamente. Redes de interação muitas vezes estão estruturadas 

em módulos (ou compartimentos), aonde grupos de espécies de um módulo interagem 

mais frequentemente ou fortemente entre si do que com as espécies de outros módulos 



14 
 

 
 

(Fonseca & Ganade 1996, Olensen et al. 2007). Outras redes apresentam-se aninhadas, 

aonde espécies especialistas interagem sempre com subconjuntos das espécies 

generalistas (Bascompte et al. 2003, Olensen et al. 2007, Burgos et al. 2007, Almeida-

Neto et al. 2007). Estas diferentes estruturas de redes causam um impacto na dinâmica 

das interações, no grau de estabilidade do sistema ou que vai modificar a chances de 

sobrevivência das espécies (Allesina & Tang 2012) . 

A chance de permanência de uma espécie na comunidade é dependente 

também das características ecossistêmicas que são amplamente moduladas pelos grupos 

funcionais. Do ponto de vista ecossistêmico podemos visualizar uma matriz de efeitos 

entre grupos funcionais, já que a presença de um determinado grupo funcional pode 

afetar positivamente, negativamente ou simplesmente não afetar a chance de 

permanência de todos os grupos funcionais. Por exemplo, a presença de um grupo 

funcional de fixadores de nitrogênio em comunidades vegetais afeta diferentemente as 

pioneiras e as plantas de desenvolvimento lento (Jackson et al. 2003, Song et al. 2011). 

A presença de árvores de grande porte, acumuladoras de carbono, afeta drasticamente a 

probabilidade de permanência de ervas e gramíneas (Jackson et al. 2003, Petterson et al. 

2007).   

Assim sendo, o modelo desenvolvido no presente estudo pretende responder 

como o padrão de interações interespecíficas e o padrão de efeitos entre grupos 

funcionais alteram a resistência à perda de grupos funcionais frente a extinções. Em 

particular, analisa-se como a curva de extinção funcional é afetada pela (i) riqueza de 

espécies, riqueza funcional e equitabilidade funcional, (ii) frequência e distribuição de 

espécies sensíveis e dominantes, (iii) estrutura aninhada e modular das interações 

ecológicas, (iv) influência ecossistêmica exercida pelos grupos funcionais e (v) sinergia 

entre a matriz de interações e a matriz funcional. 
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2. Métodos 

 

As comunidades virtuais deste estudo são caracterizadas por Se espécies, Ge 

grupos funcionais e Sm,e espécies no grupo funcional m, sendo e o número de extinções 

que sofreu a comunidade (0 ≤ e ≤ S0). Cada espécie i pertence a um determinado grupo 

funcional, sendo esta relação representada por Ci, em que cada elemento representa o 

grupo ao qual a espécie i pertence. Todos os modelos partem de uma comunidade 

íntegra, que sofreu zero extinções (e = 0), com S0 espécies distribuídas em G0 grupos 

funcionais, sendo o número de espécies no grupo funcional m representado por Sm,0. 

Nosso modelo assume que todas as espécies de determinado grupo funcional são 

funcionalmente idênticas. Conforme a comunidade é afetada por e extinções ela passa a 

ter menos espécies, menos espécies em determinados grupos funcionais e, 

eventualmente, menos grupos funcionais afetando assim o funcionamento do 

ecossistema. Nesse sentido, o modelo é atemporal, já que tem a extinção de espécies 

como passo. 

 A probabilidade de extinção da espécie i após e extinções é dada por Pi,e, 

sendo esta probabilidade influenciada pelas interações interespecíficas e pela interação 

entre os grupos funcionais. Inicialmente, na ausência de interações interespecíficas e 

entre grupos funcionais a probabilidade de extinção das espécies é idêntica, sendo 

simplesmente 1/S0. As interações interespecíficas são representadas pela matriz 

quadrada А, S0 x S0, em que os elementos fora da diagonal aij representam o efeito 

líquido ecológico da espécie i (linha) sobre a espécie j (coluna). Os elementos da 

diagonal principal, que representam as interações intraespecíficas foram considerados 

como zero (aii = 0). Nossa matriz representa, assim, o efeito líquido das espécies sobre 
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as outras, não as interações diretas entre elas. As interações entre grupos funcionais são 

representadas pela matriz quadrada В, G0 x G0, em que os elementos representam o 

efeito ecossistêmico do grupo funcional m (linha) sobre n (coluna). Neste modelo, as 

matrizes A e B modificam as probabilidades relativas de extinção das espécies e, 

consequentemente, alteram a probabilidade de permanência dos grupos funcionais. 

A intensidade das interações interespecíficas aij e a intensidade dos efeitos 

entre grupos funcionais bmn são obtidas via amostra da variável aleatória exponencial 

truncada em 0 e 1:  

� =	− ��� 1	 − � ∗	�1	–	���	 	�−	���
� ,  (Equação 1) 

 

com λ = 1,5, em que U é um valor retirado de uma distribuição uniforme (U~U[0,1]) de 

forma a gerar uma predominância de interações com intensidade baixa e uma menor 

frequência de interações fortes (Fig. 1), tal qual observado na natureza. Simulações não 

mostradas aqui indicam que modificações do valor de λ não afetam qualitativamente os 

resultados. Assim, os valores das intensidades de interação estão contidos entre 0 e 1, 

mas podem ter sinais positivos ou negativos (-1 ≤ aij ≤ 1). 

As espécies da comunidade são afetadas pelas interações interespecíficas 

segundo uma força média definida por: 

 �� =	∑ ��� !�"#
$�%&  (Equação 2) 

 

e pelo efeito médio (Km) dos grupos funcionais sobre o grupo ao qual a espécie 

pertence, idêntico para todas as espécies de cada grupo: 
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 '( =	∑ )*+,!*"#
-�  (Equação 3) 

 

Em uma comunidade integra que ainda não sofreu nenhuma extinção (e = 0), a 

probabilidade de extinção das espécies vai ser uma função do número de espécies da 

comunidade (S0), da força média sofrida pela ação das outras espécies (Fi) e do efeito 

médio sofrido por seu grupo funcional ('.�
�), conforme a equação: 

 P0! =	 1
�& 2!⁄ �∗456!%&7∗489���!%&7

∑ �& 2!⁄ �∗45:!%&7∗489���!%&7;:"#
< (Equação 4) 

 

sendo que:  

 ∑ 	
!$
=& = 1 (Equação 5) 

Perceba que os termos que relacionam as forças de interação interespecíficas 

e de grupos funcionais são subtraídos por 1. Como as interações podem variar entre -1 e 

1, suas médias também estarão contidas neste intervalo (-1 ≤ Fi ≤ 1 e -1 ≤ Km ≤ 1). 

Assim, as forças máximas positivas podem reduzir em até 100% o ganho de chance de 

extinção em relação a espécies sem extinções (1 – 1 = 0).  Analogamente, forças 

máximas negativas podem aumentar em até 100% o ganho de chance de extinção em 

relação a uma espécie sem interações (-1 -1 = -2). Note ainda que, como os termos 

F0! − 1 e '.�
�� − 1 serão sempre negativos ou nulos, seu produto será sempre positivo 

ou nulo, retomando o espaço probabilístico. 

 No modelo, a comunidade sofre uma extinção aleatória através de um 

sorteio aonde a probabilidade de extinção de cada espécie é dada por 	
!. Quando a 
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espécie i é extinta, todas as suas interações interespecíficas são zeradas (aij = aji = 0, j = 

1, 2, ... S0), sua chance de extinção no próximo passo será ajustada para anulada 

(	
�?# = 0), a comunidade passa a ter S1 espécies, e o grupo funcional a que ela pertence 

passa a ter menos uma espécie. Caso todas as espécies de um determinado grupo 

funcional sejam extintas (Sm,1 = 0), o grupo é considerado extinto e seus efeitos também 

são removidos (bm,n = bn,m = 0, n = 1, 2... G0). 

Após a extinção de uma espécie, a probabilidade de extinção das espécies 

remanescentes é aumentada, passando a ser: 

	
� = 	
�A# + C
�	, (Equação 6) 

 

sendo C
�	 um acréscimo de probabilidade de extinção. O acréscimo de probabilidade de 

extinção de cada espécie (C
�) é dado pelo produto entre o intervalo da espécie extinta e 

a proporção das demais espécies no intervalo remanescente, ponderada pelas forças de 

interação interespecíficas e pelos efeitos de grupos funcionais e reescalonada por seu 

somatório, segundo a expressão: 

 C
� = 	DEF�D%&� ∗ 1 G��∗4H��%&7∗489���I%&7
∑ G��∗4H��%&7∗489����%&7;:"#

< (Equação 7) 

sendo J
� a probabilidade relativa da espécie i em relação as espécies remanescentes, 

calculada por:  

 J
� =
K��

%		��L��−1�	M	∑ N:I;:"# 		 . (Equação 8) 
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No modelo a comunidade continua a ser simplificada até que sua última 

espécie seja extinta (Se = 0). A cada evento de extinção o número de espécies 

remanescentes (Se) e o número de grupos funcionais remanescentes (Ge) são registrados. 

Neste trabalho analisou-se como diferentes cenários ecológicos afetam as 

taxas de perda de grupos funcionais. Cada cenário é definido por uma determinada 

riqueza de espécies, riqueza funcional, equitabilidade funcional, além de um 

determinado tipo de matriz de interações interespecíficas (A) e de efeito entre grupos 

funcionais (B). Para cada cenário específico analisou-se 1000 comunidades virtuais, 

sendo apresentado como resultado apenas a curva média de perda de grupos funcionais 

em função do número de extinções de espécies, a chamada curva de extinção funcional. 

3. Cenários 

 

Cenário nulo 

O primeiro cenário investigado, denominado cenário nulo, corresponde ao 

modelo de Fonseca & Ganade (2001), no qual a taxa de perda de grupos funcionais é 

afetada somente pela riqueza de espécies, pela riqueza funcional e pela equitabilidade 

funcional, mas não sofre nenhuma interferência das interações interespecíficas (aij = 0) 

e dos efeitos entre grupos funcionais (bmn). 

 

Efeito das interações interespecíficas 

O segundo tipo de cenário investigado analisa o efeito isolado das interações 

interespecíficas sobre a taxa de perda de grupos funcionais. Tomando como referencia o 
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cenário nulo  (aij = 0), analisou-se uma comunidade com interações completamente 

aleatórias, aonde cada aij é gerado a partir da Equação 1. Além disto, comparou-se o 

cenário nulo com comunidades com diferentes frequências ( 25%, 37,5% e 50%) de 

espécies dominantes ou sensíveis. Nestes modelos, espécies dominantes são aquelas que 

afetam fortemente as demais espécies da comunidade (altos valores de aij para toda a 

linha da matriz A) enquanto que espécies sensíveis são espécies que são afetadas 

fortemente por todas as espécies da comunidade (altos valores de aij para toda a coluna 

da matriz A). Alem disto, avaliou-se o sinal das interações (positivas ou negativas) e a 

concentração das interações em espécies de alguns grupos funcionais. Posteriormente, 

comparamos comunidades com interações modulares que variavam em tamanho entre 

comunidades (5 ou 10 espécies) ou numa mesma comunidade (20, 15, 10 e 5 espécies), 

sinal e concentração dos módulos em alguns grupos funcionais. Comparamos também 

comunidades com interações aninhadas, partindo de uma comunidade perfeitamente 

aninhada e quebrando essa estrutura com diferentes graus de aleatorização das 

interações 0%, 25% e 50%), podendo alternar o sinal das interações. 

 

Efeito dos grupos funcionais 

O terceiro tipo de cenário investigado analisa o efeito isolado dos grupos 

funcionais sobre a taxa de perda de grupos funcionais. Primeiramente, comparamos o 

cenário nulo com uma uma comunidade aonde os grupos funcionais afetam os demais 

de forma aleatória. Na sequência, comparamos comunidades cujo efeito dos grupos 

funcionais era direcionado apenas a eles mesmos com uma comunidade onde o efeito 

dos grupos funcionais era direcionado a todos os demais, mas não significativo consigo 

mesmo e outra em que haveria um grupo dominante, a exemplo de grupos engenheiros. 
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Em seguida, comparamos ainda a concentração de efeitos positivos e negativos nos 

grupos mais redundantes, menos redundantes ou intermediários. 

 

Cenários complexos 

O quarto tipo de cenário investigado analisa alguns casos aonde estão 

presentes tanto interações interespecíficas quanto efeitos dos grupos funcionais. 

Iniciamos pela comparação de uma comunidade com espécies sensíveis a interações 

positivas  concentradas nos grupos funcionais mais redundantes atuando em sinergia 

com efeitos de grupos funcionais com interações positivas concentradas nos grupos 

mais redundantes e negativas concentradas nos grupos menos redundantes com uma na 

qual os efeitos de grupos funcionais seriam antagônicos às interações das espécies. Em 

seguida, fizemos o mesmo contraste entre interações interespecíficas e grupos 

funcionais, mas utilizando espécies sensíveis com interações negativas. 

Em seguida, comparamos uma comunidade com baixa equitabilidade 

funcional com espécies sensíveis concentradas nos grupos mais redundantes tanto com 

interações positivas quanto com negativas, com uma comunidade com alta 

equitabilidade sob os mesmo padrões de interações interespecíficas. A seguir, 

investigamos a diferença no efeito de redes de interações aninhadas concentradas em 

grupos funcionais mais redundantes positivas e negativas sobre a resistência de 

comunidades com baixa e alta equitabilidade funcional. 

Por fim, comparamos comunidades com espécies sensíveis a interações 

interações positivas e negativas misturadas nas mesmas espécies. As espécies 

apresentam um gradiente (0, 25 e 50%) de interações negativas concentradas nas 

espécies dos grupos funcionais mais redundantes. 
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4. Resultados 

 
Cenário nulo 

Na ausência de interações entre espécies e entre grupos funcionais, as 

comunidades com maior grau de redundância funcional foram mais resistentes à perda 

de espécies. Comunidades com maior riqueza de espécies, mas com o mesmo número 

de grupos funcionais, apresentaram mais espécies por grupo funcional e sofreram um 

grande número de extinções antes de perder um grupo funcional (Fig. 2A). 

Similarmente, comunidades com menor número de grupos funcionais, por apresentar 

um maior número de espécies por grupo funcional, também se mostraram bastante 

resistente à extinção de muitas espécies (Fig. 2B). As comunidades com maior 

equitabilidade funcional perderam grupos funcionais em menor taxa quando 

comparadas com comunidades que apresentam distribuição desigual de espécies entre 

grupos funcionais (Fig. 2C). 

 

Efeito das interações aleatórias 

Nenhum dos modelos acima analisados incluiu interações entre espécies e 

entre grupos funcionais numa mesma comunidade. Ao se incluir interações 

interespecíficas completamente aleatórias, contudo, verificou-se que a curva de extinção 

funcional era bastante similar ao modelo nulo, sem interações (Fig. 3A). No entanto, a 

simples inclusão de efeitos aleatórios entre grupos funcionais levou a fragilização da 

comunidade (Fig. 3B). A seguir, investigou-se como a inclusão de diferentes padrões 
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não aleatórios de interações entre espécies e entre grupos funcionais afetaram a curva de 

extinção funcional. 

 

Espécies sensíveis  

A presença de espécies sensíveis nas comunidades afetou bastante a curva 

de extinção funcional quando comparado ao modelo nulo sem interações. Quanto maior 

o número de espécies sensíveis positivas concentradas nos grupos funcionais mais 

redundantes, mais frágil se tornou as comunidades, gerando maiores taxas de extinção 

funcional (Fig. 4A). Em contraste, quanto mais espécies sensíveis negativas 

concentradas nos grupos funcionais mais redundantes, mais resistente à extinção as 

comunidades se tornaram (Fig. 4B). Quando as espécies sensíveis estão aleatoriamente 

distribuídas entre os grupos funcionais, as curvas de extinção funcional são similares ao 

modelo nulo (Fig. 4C,D). Conforme as espécies sensíveis, positivas ou negativas, 

concentram-se em alguns grupos funcionais, as curvas de extinção funcional se 

diferenciaram mais fortemente do modelo nulo (Fig. 4C,D). 

Espécies dominantes 

 
Comunidades com espécies dominantes positivas e negativas perdem grupos 

funcionais com a mesma taxa que o modelo nulo sem interações (Fig. 5A,B). Esta 

ausência de efeito independe do número de espécies dominantes na comunidade (Fig. 

5A,B). Além disto, as comunidades com espécies dominantes  concentradas em alguns 

grupos funcionais também perderam grupos funcionais com a mesma taxa das 

comunidades que apresentavam espécies dominantes  distribuídas aleatoriamente entre 

os grupos funcionais (Fig. 5C,D). 
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Aninhamento 

O aninhamento das interações interespecíficas produziu curvas de extinção 

funcional diferentes do modelo nulo sem interações (Fig. 6). As comunidades 

apresentaram-se mais distintas do modelo nulo quanto maior o grau de aninhamento. 

Quando as interações positivas estavam aninhadas, e concentradas nos grupos 

funcionais mais redundantes, as comunidades tornaram-se cada vez mais frágeis (Fig. 

6A). Já quando as interações eram negativas (Fig. 6B), e concentradas nos grupos 

funcionais mais redundantes, as comunidades tornaram-se cada vez mais resistente.  

 

Modularidade 

A estruturação das redes de interação em módulos afetou a curva de 

extinção funcional, mas não em todos os casos. Quando os módulos eram de mesmo 

tamanho e de mesmo sinal, as curvas de extinção funcional foram similares à curva do 

modelo nulo, sem interação (Fig. 7A). Contudo, quando os diferentes módulos eram 

compostos por interações de sinais diferentes as curvas de extinção funcional foram 

alteradas (Fig. 7B). A concentração de módulos de interações negativas nos grupos mais 

redundantes e positivas nos menos redundantes aumentou a resistência das 

comunidades. Por outro lado, concentrando módulos de interações positivas nos grupos 

mais redundantes e negativas nos menos, fragilizou-as. Contudo, a distribuição 

uniforme de interações positivas e negativas entre os módulos de mesmo tamanho não 

provocou respostas diferentes do modelo nulo. 
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Quando os módulos diferiram de tamanho gerou-se curvas de extinção 

funcional distintas do modelo nulo. A presença de módulos positivos maiores 

concentrados nas espécies de grupos mais redundantes fragilizou as comunidades (Fig. 

7C-I). De modo similar, a presença de módulos maiores negativos concentrados nas 

espécies de grupos menos redundantes também aumentou as taxas de extinção funcional 

(Fig. 7C-IV). Em contraste, a ocorrência de módulos maiores negativos concentrados 

nas espécies de grupos funcionais mais redundantes (Fig. 7C-II) apresentou um 

aumentou a resistência das comunidades de modo similar à presença de módulos 

maiores positivos concentrados nas espécies de grupos funcionais menos redundantes 

(Fig. 7C-III). 

 

Efeito dos grupos funcionais 

Os efeitos de grupos funcionais distribuídos uniformemente por todos os 

grupos não alterou a resistência das comunidades em relação ao modelo nulo (Fig. 8). 

Quando os grupos afetavam a todos os demais do mesmo modo, a resposta foi similar a 

de quando os grupos afetavam apenas a eles mesmos ou a presença de um grupo de 

engenheiros ecológicos. Nos três casos, a resposta foi muito próxima do modelo nulo. 

Por outro lado, quando diferentes efeitos de grupos funcionais foram 

distribuídos concentradamente em grupos com diferentes graus de redundância 

funcional, houve alterações drásticas em relação ao modelo nulo (Fig. 9). A 

concentração de interações negativas nos grupos mais redundantes reduziu a resistência 

das comunidades, acentuando-se mais nas comunidades com interações positivas 

concentradas nos grupos de maior redundância (Fig. 9-I) do que nas de interações 

positivas concentradas nos grupos de redundância intermediária (Fig. 9-II). Por outro 
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lado, as comunidades com concentração de interações positivas nos grupos menos 

redundante e negativas nos grupos de maior redundância aumentou muito a resistência 

em relação ao modelo nulo. 

 

Cenários complexos 

O alinhamento entre o tipo das interações e dos efeitos de grupos funcionais 

pode apresentar efeitos drásticos sobre a resistência das comunidades à extinções (Fig. 

10). Nas comunidades em que houve concentração dos efeitos positivos de grupos 

funcionais sobre os grupos mais redundantes foram bem menos resistentes que o 

modelo nulo (Fig. 10-I,III), sendo a resistência ainda mais acentuada quando as 

interações interespecíficas sobre os grupos de maior redundância eram também 

positivas. Analogamente, as comunidades em que os efeitos de grupos funcionais 

negativos se concentraram nos grupos mais redundantes apresentaram maior resistência 

(Fig. 10-II, IV), que aumentou ainda mais quando as interações interespecíficas sobre os 

grupos de maior redundância também eram negativas (Fig. 10-IV). 

As comunidades com baixa equitabilidade apresentaram resistência 

aumentada ou reduzida por interações enquanto as com alta equitabilidade sofrem 

apenas efeitos desestabilizantes (Fig. 11). Uma comunidade de baixa equitabilidade 

funcional com espécies sensíveis ou interações aninhadas concentradas nos grupos 

funcionais mais redundantes gerou curvas de extinção funcional mais resistentes que o 

modelo nulo quando as interações eram negativas e menos resistentes quando as 

interações eram positivas (Fig. 11A-I,C-I). Por outro lado, uma comunidade com alta 

equitabilidade funcional teve sua resistência decrescida em relação ao modelo nulo 

quando houve espécies sensíveis ou interações aninhadas concentradas em alguns 
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grupos funcionais, sendo o decréscimo maior quando as interações eram positivas (Fig. 

11B-I, D-I). 

As comunidades com espécies sensíveis e dominantes sofrem efeitos 

distintnos quando as espécies sofrem interações positivas e negativas (Fig. 12). As 

curvas de comunidades com espécies sensíveis aproximaram-se do modelo-nulo 

conforme a proporção de interações negativas aproximou-se da de positivas (Fig. 12A). 

Já as curvas de comunidades com espécies dominantes afastaram-se do modelo nulo 

conforme a proporção de interações negativas aproximou-se da de positivas (Fig. 12B). 

5. Discussão 

O presente modelo corrobora a idéia de que a resistência à perda de grupos 

funcionais, ocasionado pela extinção das espécies, está associada ao grau de 

redundância da comunidade (Fonseca & Ganade 2001). Comunidades com maior 

riqueza de espécies, maior equitabilidade funcional e menor riqueza funcional exibem 

menores taxas de extinção funcional, apresentando curvas de extinção funcional com 

um platô mais longo antes da perda do primeiro grupo funcional. Além disto, este 

estudo demonstra, pela primeira vez, que as interações entre espécies e entre grupos 

funcionais apresentam o potencial de aumentar ou diminuir as taxas de perda de grupos 

funcionais, modificando a resistência das comunidades.  

Quanto maior é a variabilidade das forças atuando sobre as espécies, maior 

o potencial de alteração da curva de extinção funcional. Além disto, quando as forças 

estão distribuídas de forma não aleatória entre os grupos funcionais, maiores são as 

alterações observadas. No nosso modelo as chances de extinção de cada espécie são 

afetadas tanto pelas interações interespecíficas quanto pelo efeito entre grupos 

funcionais. Desse modo, as variações na resistência surgem quando há um desbalanço 
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nas interações sofridas pelas espécies. As comunidades em que as interações são 

concentradas sobre algumas poucas espécies provocam maior variação nas chances 

daquelas espécies serem extintas, alterando também a chance de seus grupos funcionais 

serem extintos. Já as comunidades em que as interações estão distribuídas mais 

homogeneamente entre nas espécies, os seus efeitos tendem a se anular causando pouca 

alteração na curva de extinção funcional em relação a comunidades sem interação. 

Interações entre grupos funcionais potencialmente modulam as 

comunidades mais fortemente do que as interações interespecíficas. Isto ocorre porque 

cada interação interespecífica afeta somente um par de espécies, mas uma interação 

entre grupos funcionais afeta várias espécies concomitantemente e de forma similar. 

Além disto, como a matriz funcional é menor do que a matriz de espécies, espera-se que 

efeitos aleatórios na matriz funcional possam criar maior heterogeneidade na 

probabilidade de extinção das espécies do que efeitos aleatórios na matriz de espécies. 

Assim, a presença ou ausência de um grupo funcional vai afetar mais drasticamente a 

comunidade do que a presença ou ausência de uma espécie. Em trabalhos de 

restauração, por exemplo, a introdução de uma espécie de um grupo funcional ausente 

causa maior efeito nos processos ecossistêmicos do que a introdução de uma espécie de 

um grupo anteriormente presente (Wadt 2003). 

A redução da resistência de uma comunidade pode ser obtida por qualquer 

padrão de interação entre espécies ou efeito entre grupos que gere diferentes 

susceptibilidades à extinção para os diversos grupos funcionais. Isto é, há uma redução 

na resistência das comunidades quando as forças de interação atuam beneficiando os 

grupos mais redundantes ou prejudicando os grupos menos redundantes. Em contraste, 

o aumento da resistência de uma comunidade pode ser feito apenas por padrões 

específicos que ajustem a susceptibilidade de extinção de cada grupo funcional de forma 
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a equilibrá-la com a dos demais. Assim, quando as forças de interação atuam no sentido 

de beneficiar grupos funcionais menos redundantes ou prejudicar os grupos funcionais 

mais redundantes, há um aumento na resistência das comunidades. Por isso, as 

interações positivas, sendo loops de feedback positivo, só promovem robustez se 

estiverem associadas às espécies de grupos funcionais menos redundantes, sendo todos 

os demais padrões fragilizadores da comunidade. Assim, pode-se esperar que seja mais 

simples fragilizar uma comunidade do que torná-la mais resistente. 

É importante salientar também a diferença de efeito entre interações 

positivas e negativas. Como a soma das probabilidades de extinção de todas as espécies 

da comunidade totaliza um, a concentração de interações positivas em um determinado 

grupo funcional tende a preservá-lo, mas ao mesmo tempo aumenta a chance de 

extinção dos demais grupos. Com a diminuição do número de espécies dentro dos 

outros grupos funcionais, o efeito desestabilizador se torna progressivamente mais 

intenso, gerando um feedback positivo. No cenário em que interações negativas são 

concentradas em um grupo, este tende a se extinguir, beneficiando cada vez menos as 

espécies dos outros grupos, em um loop de feedback negativo. Por esse motivo, 

interações positivas tem um potencial de desestabilização muito maior que as negativas 

em comunidades equitativas. Em comunidades não equitativas, quando ocorre variação 

na resistência das comunidades, a variação da curva é mais pronunciada quando as 

interações são positivas do que quando são negativas. 

Além disso, a equitabilidade funcional determina em grande parte o efeito 

das interações interespecíficas e dos grupos funcionais. Comunidades de equitabilidade 

funcional máxima, na ausência de interações entre espécies e entre grupos funcionais, já 

apresentam uma resistência máxima à perda de grupos funcionais. O acréscimo de 

interações entre espécies ou entre grupos funcionais pode apenas gerar probabilidades 
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de extinção maior em alguns grupos, acabando por, invariavelmente, fragilizar estas 

comunidades. Comunidades de baixa equitabilidade funcional podem ser estabilizadas 

pelas interações, quando estas são compensatórias, ou seja, beneficiam os grupos 

funcionais menos redundantes ou podem ser desestabilizadas caso os grupos mais 

redundantes sejam beneficiados e os grupos menos redundantes sejam prejudicados. 

Nosso modelo assume que todas as espécies de um grupo funcional são 

funcionalmente idênticas, o que provavelmente não deve ocorrer na natureza. O 

conjunto de processos afetados por cada espécie pode apresentar similaridades, mas sem 

deixar de ser distinto (Fonseca & Ganade 2001, Walker 1995). Desse modo, duas 

espécies fixadoras de nitrogênio podem ser redundantes nesse processo, mas uma pode 

ser acumuladora de carbono e outra herbácea. Além disso, a contribuição de cada 

espécie para um mesmo processo pode ser distinta (Hanley, Trofimov & Taylor 2004). 

Modelos com a contribuição de cada espécie para cada aspecto funcional da 

comunidade  demonstram que a importância da perda de uma espécie depende da 

diferença entre suas características e as demais características presentes na comunidade 

remanescente (Petchey & Gaston 2002). As comunidades, portanto, são mais resistentes 

quando há maior redundância, embora seja necessário definir a resolução na qual se a 

enxerga. 

 Além disso, pode-se esperar que as interações mudem conforme ocorrem 

extinções. Espécies com preferência alimentar podem aumentar a pressão sobre suas 

presas conforme algumas são extintas (Wootton & Emmerson 2005). Essas interações 

também podem mudar de sinal, por exemplo quando a predação de uma presa 

preferencial é o controle de uma competidora forte, facilitando presas não preferenciais, 

competidoras fracas. Nesse sentido, precisa-se de uma matriz de interações dinâmica 

para descrever a comunidade. 
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Os grupos funcionais podem afetar espécies com intensidades diferentes As 

espécies funcionalmente similares podem variar no quão afetadas são por diferentes 

processos ecossistêmicos. Uma fixadora de nitrogênio ombrófila será menos afetada 

pelo sombreamento das acumuladoras de carbono que uma fixadora de nitrogênio 

heliófila. Assim, pode-se esperar que haja variações nas respostas da comunidade de 

acordo com as diferenças nas respostas aos processos ecossitêmicos por cada espécie. 

Nosso modelo, por ser atemporal, contempla a relação entre o 

funcionamento de uma comunidade e sua composição. Isso permite a inferência de 

como a remoção ou o acréscimo de espécies deve afetar estar os processos 

ecossistêmicos. Todavia, por não considerar flutuações populacionais, não é possível 

prever por quanto tempo a comunidade deva persistir, produzindo uma perspectiva 

diferente sobre a estabilidade da comunidade tratada nos modelos de equações 

diferenciais (. 

Aplicações práticas de nosso modelo podem ser utilizadas em programas de 

conservação. Nosso programa permite encontrar as espécies que mais colaboram com a 

resistência da comunidade, identificando pontos críticos para o manejo. Ele também 

permite a visualização de quais espécies são naturalmente mais ameaçadas e menos 

redundantes, de modo a embasar a tomada de decisões sobre quais espécies proteger 

tendo custos e probabilidade de sucesso em mente (Vane-Wright et al. 1991). 

Analogamente, é possível optar pela facilitação da espécie ou grupo, concentrando 

esforços positivos sobre ele, ou controlar seus competidores ou predadores, 

concentrando esforços negativos sobre as demais. 

Nosso modelo também pode orientar a escolha de espécies para fim de 

reintrodução de forma a maximizar a restauração de processos funcionais em 
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ecossistemas antropizados. Deve-se optar primeiramente pela reintrodução de espécies 

de grupos não ou pouco representados. Dentre essas, pode-se selecionar as que têm as 

chances de estabelecimento naturalmente potencializada pela comunidade pré-existente 

pela análise das matrizes de interações interespecíficas. Pode-se também utilizar as 

matrizes de interações interespecíficas e de grupos funcionais para planejar espécies que 

serão necessárias ou úteis durante determinadas fases do processo de restauração, mas 

que serão minimizadas ou excluídas nos estágios finais naturalmente, pela própria 

dinâmica da comunidade. Isso permitiria a inclusão de espécies facilitadoras que podem 

ser removidas quando a comunidade alvo for atingida. 

O nosso modelo fornece um arcabouço teórico para compreendermos como 

as interações entre espécies e grupos funcionais de comunidades naturais afetam as 

chances de perda de grupos funcionais. De fato, diversos estudos teóricos demonstraram 

que interações interespecíficas afetam a estabilidade das populações (Travis & Trexler 

1986, Flecker 1996, Coomes & Grubb 2003) e das comunidades (May 1971, Burgos et 

al. 2007, Fortuna et al. 2010, Allesina & Tang 2011), mas poucos modelos teóricos 

avaliam como as redes de interações afetam o funcionamento dos ecossistemas. Além 

disto, muitos estudos empíricos focam em um tipo particular de interação ou grupo de 

espécie (ex. Fonseca & Ganade 1996, Bascompte et al. 2003, Olensen et al. 2007), de 

forma que desconhecemos redes de interações completas para comunidades 

minimamente diversas. Além disto, existe um grande desconhecimento empírico de 

como a presença de um determinado grupo funcional afeta a persistência de outros 

grupos funcionais na comunidade. Frequentemente assume-se que a presença dos 

grupos funcionais é igualmente benéfica para todas as espécies da comunidade, apesar 

desta premissa dificilmente ser verdadeira. Alguns trabalhos empíricos concluíram que 

a riqueza funcional e a presença de determinados grupos funcionais é mais importante 
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para determinados processos ecossistêmicos do que a diversidade de espécies (Tilman 

1997). Nosso modelo sugere que precisamos de abordagens mais abrangentes que 

possam integrar os efeitos dos grupos funcionais e das interações interespecíficas sobre 

a resistência funcional das comunidades naturais. 

  



34 
 

 
 

6. Referências 

 
Allesina, S., Tang, S. (2012). Stability criteria for complex ecosystems. Nature 

483(7388): 205-208. 

Almeida-Neto, M., Guimarães Jr., P. R., Lewinsohn, T. M. (2007). On nestedness 

analyses: rethinking matrix temperature and anti-nestedness. Oikos 116(4):716-

722. 

Bascompte, J., Melián, C. J. , Jordano, P. Olesen, J. M. (2003). The nested assembly of 

plant–animal mutualistic networks. Proceedings of the national academy of 

sciences 100(16): 9383-9387. 

Burgos, E., Ceva, H., Perazzo, R. P. J., Devoto, M., Medan, D., Zimmermann, M., 

Delbue, A. M. (2007). Why nestedness in mutualistic networks? Journal of 

Theoretical Biology 249(2): 307-313. 

Cohen, J. E., Newman, C. M. (1985). When Will a Large Complex System Be Stable. 

Journal of Theoretical Biology 113(1): 153-156. 

Coomes, D.A., Grubb, P.J. (2003). Colonization, tolerance, competition and seed-size 

variation within functional groups. Trends in Ecology and Evolution 18(6), p.283-

291, 2003. 

Duffy, J. E., Macdonald, K. S., Rhode, J. M., Parker, J. D. (2001). Grazer diversity, 

functional redundancy, and productivity in seagrass beds: an experimental test. 

Ecology 82(9): 2417-2434. 

Filho, H.P.S., Azevedeo, C. L. L., Nascimento, A. S., Carvalho, J. E. B. (2009). Manual 

de monitoramento e controle das pragas da lima ácida tahiti. Embrapa, Acre. 35p. 

Fonseca, C. R., Ganade, G. (1996). asymmetries, compartments and null interactions in 

an amazonian ant-plant community. Journal of Animal Ecology 65(3): 339-347  



35 
 

 
 

Fonseca, C. R., Ganade, G. (2001). Species functional redundancy, random extinctions 

and the stability of ecosystems. Journal of Ecology 89(1): 118-125. 

Graaf, M., Schadt, C. W., Rula, K., Six, J., Schweitzer, J. A., Classen, A. T. (2011). 

Elevated CO2 and plant species diversity interact to slow root decomposition. Soil 

Biology and Biochemistry 43(1):2347-2354. 

Hacker, S. D., Gaines, S. D. Some Implications of direct positive interactions for 

communnity species diversity. Ecology 78(7):1989-1997 

Hanley, M. E., Trofimov, S., Taylor, G. Species-level effects more important than 

group-level responses to elevated CO2: evidences from simulated turves. 

Functional Ecology 18: 304-313. 

Hector, A., Schmid, B., Beierkuhnlein, C., Caldeira, M. C., Diemer, M., 

Dimitrakopoulos, P. G., Finn, J. A., Freitas, H., Giller, P. S., Good, J., Harris, R., 

Hogberg, P., Huss-Danell, K., Joshi, J., Jumpponen, A., Korner, C., Leadley, P. 

W., Loreau, M., Minns, A., Mulder, C. P. H., O'Donovan, G., Otway, S. J., 

Pereira, J. S., Prinz, A., Read, D. J., Scherer-Lorenzen, M., Schulze, E. D., 

Siamantziouras, A. S. D., Spehn, E. M., Terry, A. C., Troumbis, A. Y., 

Woodward, F. I., Yachi, S., Lawton, J. H. (1999). Plant diversity and productivity 

experiments in european grasslands. Science 286(5442): 1123-1127. 

Hooper, D. U., Chapin, F. S., Ewel, J. J., Hector, A., Inchausti, P., Lavorel, S., Lawton, 

J. H., Lodge, D. M., Loreau, M., Naeem, S., Schmid, B., Setala, H., Symstad, A. 

J., Vandermeer, J., Wardle, D. A. (2005). Effects of biodiversity on ecosystem 

functioning: a consensus of current knowledge. Ecological Monographs 75(1): 3-

35. 

Huston, M A, Aarssen, L W, Austin, M P, Cade, B S, Fridley, J D, Garnier, E, Grime, J 

P, Hodgson, J, Lauenroth, W K, Thompson, K-2000, Vandermeer, J H, Wardle, D 



36 
 

 
 

A(2000). No consistent effect of plant diversity on productivity. Science 

289(5483):1255 

Isbell, F., Calcagno, V., Hector, A., Connolly, J., Harpole, W. S., Reich, P. B., Scherer-

Lorenzen, M., Schmid, B., Tilman, D., van Ruijven, J., Weigelt, A., Wilsey, B. J., 

Zavaleta, E. S., Loreau, M. (2011). High plant diversity is needed to maintain 

ecosystem services. Nature 477(7363): 199-U196. 

IUCN (2007). Species extinctions – the facts. Disponível em: 

http://cmsdataiucnorg/downloads/species_extinction_05_2007pdf Acessado em 

12/07/2012 

Jackson , L. E.,  Strauss , R. B. , Firestone, M.K., Bartolome, J.W (1990) .Influence of 

tree canopies on grassland productivity and nitrogen dynamics in deciduous oak 

savanna. Agriculture, Ecosystems and Environment 32(2): 89-115. 

Jirsa, V. K., Ding, M. Z. (2004). Will a large complex system with time delays be 

stable? Physical Review Letters 93(7). 

Joner, F., Specht, G., Mueller, S. C., Pillar, V. D. (2011). Functional redundancy in a 

clipping experiment on grassland plant communities. Oikos 120(9): 1420-1426. 

King, A. W., Pimm, S. L. (1983). Complexity, diversity, and stability - a reconciliation 

of theoretical and empirical results. American Naturalist 122(2): 229-239. 

Loreau, M., Naeem, S., Inchausti, P., Bengtsson, J., Grime, J. P., Hector, A., Hooper, D. 

U., Huston, M. A., Raffaelli, D., Schmid, B., Tilman, D., Wardle, D. A. (2001). 

Ecology - biodiversity and ecosystem functioning: current knowledge and future 

challenges. Science 294(5543): 804-808. 

May, R. M. (1972). Will a large complex system be stable. Nature 238(5364): 413-&. 

McMurtrie, R. E. (1975). Determinants of stability of large randomly connected 

systems. Journal of Theoretical Biology 50(1): 1-11. 



37 
 

 
 

Mello, M. A. R. (2003). Relationship between the bat Carollia perspicillata (Linnaeus, 

1758) (Chiroptera: Phyllostomidae) and plants of the genus Piper (Linnaeus, 

1737) (Piperales: Piperaceae) in the Atlantic Forest. Bioneotropica 3(2): 61. 

Naeem, S. (1998). Species redundancy and ecosystem reliability. Conservation Biology 

12(1): 39-45. 

Olesen, J. M. , Bascompte, J., Dupont, Y. L., Jordano, P. (2007). The modularity of 

pollination networks. Proceedings of the National Academy of Sciences 104(50): 

19891-19896. 

Petchey, O. L., Gaston, K. J. (2002). Functional diversity (Fd), species richness and 

community composition. Ecology Letters 5(3): 402-411. 

Peterson, D. W., Reich, P. B., Wrage, K. J. (2007). Plant functional group responses to 

fire frequency and tree canopy cover gradients in oak savannas and woodlands. 

Journal of Vegetation Science 18(1):3-12. 

Song, L., Bao, X., Liu, X., Zhang, Y., Christie, P., Fangmeier, A., Zhang, F. (2011). 

Nitrogen enrichment enhances the dominance of grasses over forbs in a temperate 

steppe ecosystem. Biogeosciences 8(1): 2341-2350.	
Tilman, D. (1999). The ecological consequences of changes in biodiversity: a search for 

general principles. Ecology 80(5): 1455-1474. 

Tilman, D., Knops, J., Wedin, D., Reich, P., Ritchie, M., Siemann, E. (1997). The 

influence of functional diversity and composition on ecosystem processes. Science 

277(5330): 1300-1302. 

Travis, J., Trexler, J. C. (1986). Interactions among factors affecting growth, 

development, and survival in experimental populations of Bufo terrestris (Anura: 

Bufonidae). Oecologia 69: 110–116 



38 
 

 
 

Vane-Wright, R.I., Humphries, C.J., Williams, P.H. (1991). What to protect? — 

Systematics and the agony of choice. Biological Conservation 55: 235-254. 

Wadt, P. G. S. Práticas de conservação de solo e recuperação de áreas degradadas 

(2003). Embrapa, Acre. 29p. 

Walker, B. H. (1992). Biodiversity and ecological redundancy. Conservation Biology 

6(1): 18-23. 

Wardle, D. A., Zackrisson, O. (2005). Effects of species and functional group loss on 

island ecosystem properties. Nature 435(7043): 806-810. 

Wootton, J. T., Emmerson, M. Measurement of interaction strength in nature. Annual 

Review of Ecology, Evolution and Systematics 36: 419-444. 

  



39 
 

 
 

7. Figuras 

 
 

 

Figura 1. Frequencia de intensidade de interações interespecíficas e de grupos funcionais para 

λ = 1,5.  
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Figura 2. Comparação da curva de extinção funcional entre quatro comunidades (I – IV) que 
variam em relação ao (A) número espécies por grupo funcional, mantendo constantes a 
equitabilidade funcional e o número de grupos funcionais, (B) número de grupos funcionais, 
mantendo constantes a equitabilidade funcional e o número de espécies. C) equitabilidade 
funcional, mantendo constantes o número de espécies e de grupos funcionais. 
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Figura 3. Comparação da curva de extinção funcional entre a comunidade (I) na qual as 
interações interespecíficas são completamente aleatórias, (II) na qual as interações entre 
grupos funcionais são completamente aleatórias e o modelo nulo, aonde não há interações 
(tracejado em preto). O histograma representa a distribuição de espécies por grupos funcionais 
assumido para ambas as comunidades. 

  



42 
 

 
 

 
 
Figura 4. Comparação da curva de extinção funcional entre três comunidades (I-III) que diferem 
quanto a (A) quantidade de espécies sensíveis com interações positivas, (B) quantidade de 
espécies sensíveis com interações negativas, (C) concentração de espécies sensíveis com 
interações positivas nos grupos mais redundantes e (D) concentração de espécies sensíveis 
com interações negativas nos grupos mais redundantes. O modelo nulo, sem interações, está 
tracejado em preto. O histograma representa a distribuição de espécies por grupos funcionais 
assumido para todas as comunidades. 
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Figura 5. Comparação das curvas de extinção funcional entre três comunidades (I-III) que 
diferem quanto a (A) número de espécies dominantes com interações positivas, (B) número de 
espécies dominantes com interações negativas, (C) concentração de espécies dominantes com 
interações positivas nos grupos mais redundantes e (D) concentração de espécies dominantes 
com interações negativas nos grupos mais redundantes. O modelo nulo, sem interações, está 
tracejado em preto. O histograma representa a distribuição de espécies por grupos funcionais 
assumido para todas as comunidades. 
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Figura 6. Comparação da curva de extinção funcional entre três comunidades (I-III) que diferem 
em (A) grau de aninhamento com interações positivas, (B) grau de aninhamento com 
interações negativas. O modelo nulo, sem interações, está tracejado em preto. O histograma 
representa a distribuição de espécies por grupos funcionais assumido para todas as 
comunidades. 
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Figura 7. Comparação das curvas de extinção funcional entre quatro comunidades (I-IV) que 
diferem em (A) tamanho dos módulos de interação positiva e alocação dos módulos em grupos 
funcionais, (B) tamanho dos módulos de interação negativa e alocação dos módulos em grupos 
funcionais, (C) variações de sinais inter e intramodulares. O modelo nulo, sem interações, está 
tracejado em preto. O histograma representa a distribuição de espécies por grupos funcionais 
assumido para todas as comunidades.  
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Figura 8. Comparação da curva de extinção funcional entre 3 comunidades (I-III) sujeitas a 
diferentes padrões de efeitos de grupos funcionais: (I) um grupo de engenheiros ecológicos, (II) 
grupos afetando apenas a eles mesmos, (III) grupos afetando a todos, exceto a eles mesmos. 
O modelo nulo, sem interações, está tracejado em preto. O histograma representa a 
distribuição de espécies por grupos funcionais assumido para todas as comunidades. 
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Figura 9. Comparação da curva de extinção funcional entre 3 comunidades (I-III) sujeitas a 
diferentes sinais de interações nos grupos funcionais de diferentes graus de redundância: (I) 
interações positivas nos grupos mais redundantes e negativas nos menos grupos menos 
redundantes, (II) interações positivas nos grupos de redundância intermediária e negativas nos 
grupos menos redundantes e (III) interações negativas nos grupos mais redundantes e 
positivas nos grupos mais redundantes. O modelo nulo, sem interações, está tracejado em 
preto. O histograma representa a distribuição de espécies por grupos funcionais assumido para 
todas as comunidades.  
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Figura 10. Comparação da curva de extinção funcional em quatro comunidades (I-IV) que 
diferem quanto a combinação dos padrões das interações interespecíficas e dos efeitos de 
grupos funcionais. O modelo nulo, sem interações, está tracejado em preto. A distribuição de 
espécies nos grupos funcionais é a mesma representada no histograma da figura 9.  
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Figura 11. Comparação das curvas de extinção funcional entre duas comunidades (I e II) que 
variam em sinal das interações. As comunidades apresentaram baixa equitabilidade funcional 
espécies sensíveis (A), alta quitabilidade funcional e espécies sensíveis (B), baixa 
equitabilidade funcional e interações aninhadas (C) e alta equitabilidade funcional e interações 
aninhadas (D). Note que em A e C as interações estão concentradas nos grupos funcionais 
mais redundantes. O modelo nulo, sem interações, está tracejado em preto. Os histogramas 
representam a distribuição de espécies por grupos funcionais assumida para todas as 
comunidades. 
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Figura 12. Comparação das curvas de extinção funcional entre três comunidades (I, II e III) que 
variam na proporção de interações positivas e negativas. Comunidades com espécies 
sensíveis (A) tiveram a resistência aproximada do modelo nulo com a mistura de interações 
positivas e negativas. Comunidades com espécies dominantes (B) tiveram a resistência 
afastada do modelo nulo com a mistura de interações positivas e negativas. O modelo nulo, 
sem interações, está tracejado em preto. Os histogramas representam a distribuição de 
espécies por grupos funcionais assumida para todas as comunidades. 
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8. Anexo I 

 
O modelo foi construído utilizando-se o Matlab 2010. Para a sua 

execução, utiliza-se o input do usuário para a construção das matrizes de interação entre 

espécies e entre grupos, bem como a distribuição das espécies nos grupos funcionais. 

Com os 3 últimos, executa-se o modelo de extinções para gerar as mil réplicas das 

comunidades em determinado padrão. 

Geração de matrizes de interação interespecíficas 

É feita a partir de uma função que pede a distribuição de espécies nos 

grupos funcionais (aqui referida como QSG), o tipo de distribuição (sensíveis, 

aninhadas, modulares, nulas, dominantes, aleatórias...), um fator quantitativo para os 

gradientes (quantidadeDeSinaisSIS), se será utilizada aleatorização e a distribuição de 

sinais. A matriz final será utilizado a posteriori no modelo, sendo reconstruído a cada 

simulação. A produção de algumas matrizes requer a inatinavação de alguns blocos de 

código e a ativação de outros, como demonstrada com comentários reiterados. 

function [SIS] = construcaoSIS(distribuicaoSinaisSIS, 

quantidadeDeSinaisSIS, aleatorizacaoSIS, escolhaSinaisSIS) 
global QSG 

  
%% converte todos os inputs para numéricos 
if isnumeric(distribuicaoSinaisSIS) == 0 
    distribuicaoSinaisSIS = str2num(distribuicaoSinaisSIS); 
end 
if isnumeric(quantidadeDeSinaisSIS) == 0 
    quantidadeDeSinaisSIS = str2num(quantidadeDeSinaisSIS); 
end 
if isnumeric(aleatorizacaoSIS) == 0 
    aleatorizacaoSIS = str2num(aleatorizacaoSIS); 
end 
if isnumeric(escolhaSinaisSIS) == 0 
    escolhaSinaisSIS = str2num(escolhaSinaisSIS); 
end 

  
%% gera matriz 
switch distribuicaoSinaisSIS 
    case 1 % modelo nulo 
        SIS = zeros(sum(QSG)); 
    case 2 % colunas 
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    total = sum(QSG); 
    quantidade = 0.5; 
    numero = total * quantidade; 
    if aleatorizacaoSIS == 2 
        concentracoes = [100 50 25 0]; 
    elseif aleatorizacaoSIS == 1 
        concentracoes = [75 50 25 0]; 
    end 

  
    concentradas = floor(numero - (numero * 

concentracoes(quantidadeDeSinaisSIS)/100)); 
        % Gera-se a matriz a partir da concatenação de uma parte 

concentrada e 
        % outra aleatorizada. A parte concentrada é um bloco de ones 

com 
        % determinado número de colunas 
        matrizConc = ones(total, concentradas); 
    if aleatorizacaoSIS == 1 
        matrizAlea = zeros(total, total - concentradas); 
    elseif aleatorizacaoSIS == 2 
        aleatorias = numero - concentradas; 

     
        % A parte aleatória define o número de colunas total como 

sendo a 
        % diferença entre seu tamanho máximo e o das concentradas. 

Após isso, 
        % gera-se um vetor com uma sequencia aleatoria entre os 

valores da  
        % extensão da matriz. Desse vetor, extrai-se os primeiros 
        % elementos em número igual ao de colunas a se aleatorizar. 

Essas 
        % elementos serão o índice das colunas que receberão valores 

não-nulos. 
        matrizAlea = zeros(total, total-concentradas); 
            aleatorizadas = randperm(total-concentradas); 
            aleatorizadas = aleatorizadas(1:aleatorias); 
        matrizAlea(:, aleatorizadas) = 1; 
    end 

     
    SIS = [matrizConc matrizAlea]; 

     
    case 3 % linhas 
% % %         p = [10 5 2 1]; 
% % %         n = floor(sum(QSG)./p); 
% % %          
% % %         % construção da matriz 
% % %         SIS = [ones(sum(QSG), n(quantidadeDeSinaisSIS))... 
% % %             zeros(sum(QSG), (sum(QSG) - 

n(quantidadeDeSinaisSIS)))]; 
% % %          
% % %         if aleatorizacaoSIS == 1 
% % %             SIS = SIS(:, randperm(size(SIS,1))); 
% % %         end 
            total = sum(QSG); 
            quantidade = 0.5; 
            numero = total * quantidade; 
            if aleatorizacaoSIS == 2 
                concentracoes = [100 50 25 0]; 
            elseif aleatorizacaoSIS == 1 
                concentracoes = [75 50 25 0]; 
            end 
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            concentradas = floor(numero - (numero * 

concentracoes(quantidadeDeSinaisSIS)/100)); 
                % Gera-se a matriz a partir da concatenação de uma 

parte concentrada e 
                % outra aleatorizada. A parte concentrada é um bloco 

de ones com 
                % determinado número de colunas 
                matrizConc = ones(total, concentradas); 
            if aleatorizacaoSIS == 1 
                matrizAlea = zeros(total, total - concentradas); 
            elseif aleatorizacaoSIS == 2 
                aleatorias = numero - concentradas; 

  
                % A parte aleatória define o número de colunas total 

como sendo a 
                % diferença entre seu tamanho máximo e o das 

concentradas. Após isso, 
                % gera-se um vetor com uma sequencia aleatoria entre 

os valores da  
                % extensão da matriz. Desse vetor, extrai-se os 

primeiros 
                % elementos em número igual ao de colunas a se 

aleatorizar. Essas 
                % elementos serão o índice das colunas que receberão 

valores não-nulos. 
                matrizAlea = zeros(total, total-concentradas); 
                    aleatorizadas = randperm(total-concentradas); 
                    aleatorizadas = aleatorizadas(1:aleatorias); 
                matrizAlea(:, aleatorizadas) = 1; 
            end 

  
            SIS = [matrizConc matrizAlea]; 
        SIS = SIS'; 

         
    case 4 % módulos 
        %% Para gerar os cenários que variam o tamanho dos módulos 

         
% % %         p = [2 5 10 25]; 
% % %         bloco = ones(p(quantidadeDeSinaisSIS)); 
% % %         if quantidadeDeSinaisSIS == 1 
% % % %             S/2 repetições 
% % %             SIS = blkdiag(bloco, bloco, bloco, bloco, bloco, 

bloco, bloco, bloco, bloco, bloco, bloco, bloco, bloco, bloco, bloco, 

bloco, bloco, bloco, bloco, bloco, bloco, bloco, bloco, bloco, bloco); 
% % %         elseif quantidadeDeSinaisSIS == 2 
% % % %             S/5 repetições 
% % %             SIS = blkdiag(bloco, bloco, bloco, bloco, bloco, 

bloco, bloco, bloco, bloco, bloco); 
% % %         elseif quantidadeDeSinaisSIS == 3 
% % % %             S/5 repetições 
% % %             SIS = blkdiag(bloco, bloco, bloco, bloco, bloco); 
% % %         elseif quantidadeDeSinaisSIS == 4 
% % % %             S/5 repetições 
% % %             SIS = blkdiag(bloco, bloco); 
% % %         end 
% % %         p = [5 10 15 20]; 
% % %         if quantidadeDeSinaisSIS == 1 
% % %             bloco = ones(p(1)); 
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% % %             SIS = blkdiag(bloco, bloco, bloco, bloco, bloco, 

bloco, bloco, bloco, bloco, bloco); 
% % %         elseif quantidadeDeSinaisSIS == 2 
% % %             for a = 1:4 
% % %                 x{a} = ones(p(a)); 
% % %             end 
% % %             SIS = blkdiag(x{1}, x{2}, x{3}, x{4}); 
% % %         elseif quantidadeDeSinaisSIS == 3 
% % %             for a = 1:4 
% % %                 x{a} = ones(p(a)); 
% % %             end 
% % %             SIS = fliplr(blkdiag(x{1}, x{2}, x{3}, x{4})); 
% % %         elseif quantidadeDeSinaisSIS == 4 
% % %             bloco = ones(p(2)); 
% % %             SIS = blkdiag(bloco, bloco, bloco, bloco, bloco); 
% % %         end 

  
bloco = ones(10); 
SIS = blkdiag(bloco, bloco, bloco, bloco, bloco); 

  
if quantidadeDeSinaisSIS == 1 
    SIS(:, 1:length(SIS)/2) = -SIS(:, 1:length(SIS)/2); 
elseif quantidadeDeSinaisSIS == 2 
    SIS(:, 1:length(SIS)/2) = -SIS(:, 1:length(SIS)/2); 
    SIS = -SIS; 
elseif quantidadeDeSinaisSIS == 3 
    bloco = [ones(10,5) -ones(10,5)]; 
    SIS = blkdiag(bloco, bloco, bloco, bloco, bloco); 
elseif quantidadeDeSinaisSIS == 4 
    bloco = [ones(10,5) -ones(10,5)]'; 
    SIS = blkdiag(bloco, bloco, bloco, bloco, bloco); 
end 
%         imagesc(SIS) 
        %% Para gerar os demais cenários 
% % % %         p = [10 5 5 5]; 
% % % %         n = floor(sum(QSG)./p); 
% % % %          
% % % %         % construção da matriz 
% % % %         x = ones(n(quantidadeDeSinaisSIS)); 
% % % %         SIS = blkdiag(x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, 

x, x, x, x, x, x); 
% % % %             % corte de matriz 
% % % %                 % diferença entre o tamanho desejado e o 

existente 
% % % %                 d = length(SIS) - sum(QSG) - 1; 
% % % %                 % corte a partir do final para linhas e 

colunas 
% % % %                 SIS(length(SIS)-d:length(SIS),:) = []; 
% % % %                 SIS(:, length(SIS)-d:length(SIS)) = []; 

         
% % % %                 if quantidadeDeSinaisSIS == 2 
% % % %                     SIS(:, 1:length(SIS)/2) = -SIS(:, 

1:length(SIS)/2); 
% % % %                 elseif quantidadeDeSinaisSIS == 3 
% % % %                     SIS(:, 1:length(SIS)/2) = -SIS(:, 

1:length(SIS)/2); 
% % % %                     SIS = -SIS; 
% % % %                 end 
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        % Aleatorização 
        if aleatorizacaoSIS == 1 
            SIS = SIS(:, randperm(size(SIS,1))); 
        end 

         
    case 5 % aninhamento 
        % gera-se uma matriz triangular onde a diagonal é nula. 
        SIS = tril(ones(sum(QSG))); 

         
        % Realiza-se permutações para variar o índice de aninhamento. 

Uma 
        % célula inicialmente ocupada pode ir trocar de lugar com 

células inicialmente 
        % desocupadas. 
            % As células inicialmente ocupadas são as abaixo da 

diagonal 
            % principal (i > j). 
            inicialmenteOcupadas = []; 
            i = 0; 
            for colunas = 1:sum(QSG) 
                for linhas = 1:sum(QSG) 
                    i = i+1; 
                    if linhas > colunas; 
                        inicialmenteOcupadas = [inicialmenteOcupadas 

i]; 
                    end 
                end 
            end 

         
            % As células iniclamente vazias, excluindo-se a diagonal 
            % principal (i = j), são dadas onde i < j. 
            inicialmenteVazias = []; 
            i = 0; 
            for colunas = 1:sum(QSG) 
                for linhas = 1:sum(QSG) 
                    i = i+1; 
                    if linhas < colunas; 
                        inicialmenteVazias = [inicialmenteVazias i]; 
                    end 
                end 
            end 

             
            p = [0 0.10 0.25 0.5]; 
            % A permutação ocorre sorteando-se um elemento das células 
            % incialmente ocupadas, que será esvaziado. Em 

contrapartida, 
            % sorteia-se um elemento das células inicialmente vazias 

que 
            % será preenchido. Ambos os valores sorteados são 

removidos de 
            % seus vetores, a fim de evitar duplicações. 
            if quantidadeDeSinaisSIS > 1 
                for a = 1:ceil((sum(QSG)^2)/2 * 

p(quantidadeDeSinaisSIS)) 
                    ocupadaRemovida = ceil(rand * 

length(inicialmenteOcupadas)); 
                    vaziaPreenchida = ceil(rand * 

length(inicialmenteVazias)); 

  
                    SIS(inicialmenteOcupadas(ocupadaRemovida)) = 0; 
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                    SIS(inicialmenteVazias(vaziaPreenchida)) = 1; 

  
                    inicialmenteOcupadas(ocupadaRemovida) = []; 
                    inicialmenteVazias(vaziaPreenchida) = []; 
                end 
            end 
        % Aleatorização 
        if aleatorizacaoSIS == 1 
            SIS = SIS(:, randperm(size(SIS,1))); 
        end 
    case 6 % Totalmente aleatório 
        SIS = rand(sum(QSG)); 
        SIS(SIS<0.5) = -1; 
        SIS(SIS>=0.5) = 1; 
end 

  
% Aplica-se os sinais 
if escolhaSinaisSIS == 2 
    SIS = -SIS; 
end 

  
% Zera-se a diagonal 
SIS = SIS - diag(diag(SIS)); 

 
 
Geração de matrizes de interação entre grupos funcionais 

É construída utilizando uma função que pede o tipo de distribuição 

das interações (distribuicaoSinaisSEG), distribuição de sinais das interações 

(sinaisSEG) e a distribuição de espécies nos grupos funcionais (QSG). A matriz final 

será utilizado a posteriori no modelo, sendo reconstruído a cada simulação. 

function [SEG] = construcaoSEG(distribuicaoSinaisSEG, sinaisSEG) 
global QSG 

  
%% converte todos os inputs para numéricos 
if isnumeric(distribuicaoSinaisSEG) == 0 
    distribuicaoSinaisSEG = str2num(distribuicaoSinaisSEG); 
end 
if isnumeric(sinaisSEG) == 0 
    sinaisSEG = str2num(sinaisSEG); 
end 

  
%% gera matriz 
switch distribuicaoSinaisSEG 
    case 1 % modelo nulo 
        SEG = zeros(length(QSG)); 
    case 2 % Um grupo se afeta 
        SEG = zeros(length(QSG)); 
        SEG(1) = 1; 
    case 3 % Um grupo afeta a todos 
        SEG = zeros(length(QSG)); 
        SEG(ceil(rand()*length(QSG)),:) = 1; 
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    case 4 % Um grupo é afetado por todos 
        SEG = zeros(length(QSG)); 
        SEG(:,ceil(rand()*length(QSG))) = 1; 
    case 5 % Cada grupo se afeta 
        x = ones(1,length(QSG)); 
        if sinaisSEG == 2 
            x(1:length(x)/2) = -1; 
        elseif sinaisSEG == 3 
            x(1:length(x)/2) = -1; 
            x = -x; 
        elseif sinaisSEG == 4 
            x = -x; 
        end 
        SEG = diag(x); 

         
    case 6 % Os grupos afetam a todos, menos a eles mesmos. 
        SEG = ones(length(QSG)); 
        if sinaisSEG == 2 
            SEG(:, 1:length(SEG)/2) = -1; 
        elseif sinaisSEG == 3 
            SEG(:, 1:length(SEG)/2) = -1; 
            SEG = -SEG; 
        elseif sinaisSEG == 4 
            SEG = -SEG; 
        end 
        SEG(1:length(QSG)+1:length(QSG)*length(QSG)) = 0; % zera a 

diagonal 

         
    case 7 % Totalmente aleatório 
        SEG = rand(length(QSG)); 
        SEG(SEG<0.5) = -1; 
        SEG(SEG>=0.5) = 1; 
    case 8 % Concentrado nos mais abundantes 
        SEG = [ones(length(QSG), floor(length(QSG)/3)) 

zeros(length(QSG),floor(length(QSG)/3)) -ones(length(QSG), 

ceil(length(QSG)/3))]; 

         
    case 9 % Concentrado nos de abundância média 
        SEG = [zeros(length(QSG), 3) ones(length(QSG),3) -

ones(length(QSG), 4)]; 

         
    case 10 % Concentrado nos menos abundantes 
        SEG = [-ones(length(QSG), 3) zeros(length(QSG),3) 

ones(length(QSG), 4)]; 

         
end 

 

 
Geração e extinção de comunidades 

Aqui ocorre a extinção sequencial de espécies nas comunidades, 

acumulando os dados para a construção das curvas poteriormente. Uma vez gerados os 

sinais das matrizes de interação interespecífica e de grupos funcionais, elas serão 
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populadas com valores para, posteriormente, modificar as chances de extinção das 

espécies. O número de espécies e de grupos funcionais extintos é anotado a cada passo. 

function [abc] = modelo(SIS, SEG) 
global QSG 
% % % % % clear 
% % % % % clc 

  
% 1.    O cenário começa a ser descrito pela Quantidade de espécies 

por grupo funcional (QSG), que descreve o número de espécies no grupo 

funcional relativo ao índice do vetor. 
% OBS: QSG está sendo definido dentro do loop de iterações, mais a 

frente 
% no programa. 

  
% 2.    Define-se a densidade da intensidade de interações entre 

espécies (lambdaS) e dos efeitos entre grupos funcionais (lambdaG). 
lambdaS = 1.5; 
lambdaG = 1.5; 

  
% 3.    Define-se a distribuição dos sinais da matriz de interação 

entre  
% espécies (SIS) e dos sinais da matriz de efeito de grupos funcionais  
% (SEG). 
% OBS: SIS e SEG estão sendo definidos externamente, nos parâmetros 

  
%4. Define-se o número de iterações (iterações). 
iteracoes = 1000; 

  
% % Início do loop de iterações – Repete-se até alcançar o número de 

iterações desejado. 
for it = 1:iteracoes 
%5.     Gera-se o Vetor de grupo da espécie (VGS), em que o índice 

(VGSi¬) indica a espécie e o valor indica o grupo funcional ao qual 

ela pertence. 
    VGS = []; 
    VGS{1} = []; 
    for i=1:length(QSG) 
        for j=1:QSG(i) 
           VGS{1} = [VGS{1} i]; 
        end 
    end 

     
%6.     Gera-se o número de grupos iniciais (G) pela dimensão de QSG e 

o número de espécies inicial (S) pela soma de entradas de QSG. 
    G = length(QSG); 
    S = sum(QSG); 
%7.     Gera-se a matriz de interação entre espécies (MIS) 

multiplicando-se, [[ponto a ponto]] a matriz de sinal de interações 

entre espécies (SIS) por uma matriz de intensidade intensidade de 

interações entre espécies (ModS). Cada elemento de ModS é extraído de 

uma distribuição exponencial truncada utilizando a distribuição de 

probabilidade generalizada. 
    ModS = -log(1 - (1 - exp(-lambdaS)) * rand(S))/lambdaS; 
    MIS{1} = SIS .* ModS; 
    MIS{1} = -MIS{1}; 
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%8.     Gera-se a matriz de efeitos de grupos funcionais (MEG) 

multiplicando-se, [[ponto a ponto]] a matriz de sinal de interações 

entre espécies (SEG) por uma matriz de intensidade intensidade de 

interações entre espécies (ModG). Cada elemento de ModG é extraído de 

uma distribuição exponencial truncada utilizando a distribuição de 

probabilidade generalizada. 
    ModG = -log(1 - (1 - exp(-lambdaG)) * rand(G))/lambdaG; 
    MEG{1} = SEG .* ModG; 

  
    % pré-alocação 
    s = []; 
    s(1) = S; 
    t = 1; 
    P = []; 
    P{1} = 0; 
    es = []; 
    CGR{1} = unique(VGS{1}); 
    %     Início do loop de extinções – Repete-se até que todas as 

espécies tenham sido extintas. 
    while s ~= 0 

         
        %9.     Calcula-se o número de espécies não extintas (s) como 

sendo o número de entradas não-nulas em VGS. 
        s(t) = length(find(VGS{t} ~= 0)); 
        g(t) = length(CGR{t}); 

         
        %10.    Calcula-se a força de interação das espécies sobre 

cada uma delas (Fi) como a soma de todas as forças que atuam sobre 

cada espécie. 
        if s ~= 1 
            F{t} = sum(MIS{t}) / (s(t)-1); 
        else 
            F{t} = sum(MIS{t}) / (s(t)); 
        end 

  
        % 11.   Calcula-se a força de efeitos de grupos funcionais 

sobre cada um deles (Ei) como a soma de todas as forças que atuam 

(linhas) sobre (colunas) cada espécie. 
        E{t} = sum(MEG{t}) / (g(t)); 

         
        % 12.   Calcula-se a proporção da probabilidade de extinção 

(ai) de cada espécie no intervalo existente. 
        if t == 1 
            a{t} = ones(1,S) * 1/S; 
        else 
            a{t} = P{t-1} ./ (sum(P{t-1}) - P{t-1}(es)); 
            a{t}(es) = 0; 
        end 

         

         
        % 13.   Calcula-se a variação para probabilidade de extinção 

das espécies (d) pondendo-se pela probabilidade relativa entre as 

espécies, pela força de interação entre espécies e pelo efeito de 

grupos funcionais. 
        if t == 1 
            d{t} = (a{t} .* (F{t} -1) .* (E{t}(VGS{t}) - 1)) / ... 
                sum(a{t} .* (F{t} -1) .* (E{t}(VGS{t}) -1)); 
        else 
            for i = 1:S 
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                if (VGS{t}(i)) ~= 0 
                d{t}(i) = P{t-1}(es) ... 
                    .* (a{t}(i) ... 
                    .* (F{t}(i) -1) ... 
                    .* (E{t}(VGS{t}(i)) - 1)); ... 
                else 
                d{t}(i) = 0; 
                end 
            end 
                d{t} = d{t} / sum(d{t}); % escalonamento 
                d{t} = d{t} .* P{t-1}(es); 
        end 
        %14.    Calcula-se a probabilidade de extinção das espécies 

(Pi). A probabilidade é calculada como a probabilidade anterior somada 

à variação de probabilidade. 
        if t == 1 
            P{t} = d{t}; 
        else 

             
            P{t} = P{t-1} + d{t}; 
            P{t}(es) = 0; 
        end 
        %15.    Gera-se um número aleatório (r) a partir de uma 

distribuição uniforme [0, 1]. 
        r{t} = rand(); 
        %16.    Gera-se um intervalo de extinção (Ii) com uma soma 

cumulativa das probabilidades de extinção, em que cada item demonstra 

o limite superior do intervalo de extinção compreendido entre Ii e 

Ii+1. 
        I{t} = cumsum(P{t}); 
        I{t} =  I{t} .* (I{t} & P{t}); 

         

         
        %17.    Gera-se o inverso da diferença entre o intervalo de 

extinção e o valor aleatório (D). 
        D{t} = (I{t} - r{t}).^-1; 
        D{t} =  D{t} .* (I{t} & P{t}); 

         
        % 18.   Descobre-se o índice da espécie extinta (es) tomando o 

índice do maior valor positivo de D. 
        [~, es] = max(D{t}); 

  
    %% Atualizações para o próximo ciclo de extinção         
        t = t + 1; % Deu-se uma extinção 
        MIS{t} = MIS{t-1}; 
        MEG{t} = MEG{t-1}; 
        VGS{t} = VGS{t-1}; 

         
        % 19.   Zera-se a entrada est no VGS para o próximo evento de 

extinção. 
        VGS{t}(es) = 0; % ajeitar 
        % 20.   Atualiza-se CGR 
        CGR{t} = unique(VGS{t}); 
        CGR{t}(CGR{t} == 0) = []; 
        % 21.   Checa-se a extinção de algum grupo funcional buscando-

se alguma diferença a entre a cardinalidade de CGR consecutivos. 

Havendo diferença, o índice do grupo extinto será dado pela diferença 

entre o CGR anterior e o atual. Se houver diferença, o índice do grupo 

extinto (eg) será o valor discrepante entre os vetores. 
        eg = setdiff(CGR{t-1}, CGR{t}); 
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        % 21.   Zera-se as interações da espécie extinta. 
        MIS{t}(es,:) = 0; 
        MIS{t}(:,es) = 0; 
        % 22.   Zera-se os efeitos do grupo extinto, caso haja.  
        if isempty(eg) == 0 
            MEG{t}(eg,:) = 0; 
            MEG{t}(:,eg) = 0; 
        end 

         
        %% zerador 
        s(t) = length(find(VGS{t} ~= 0)); 
        g(t) = length(CGR{t}); 

         
        acumuladorGruposNaoExtintos(it,t) = g(t); 
        % checker 
%         if t > S + 2 
%             'deu pau' 
%             break 
%         end 

         
    end % Fim do loop de extinções. 
end % Fim do loop de iterações. 

 

 


