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Resumo

Nesta tese tratamos com uma classe de redes compostas que são formadas por duas

redes tipo árvore, TP e TA, cujos pontos extremos se tocam em uma rede bipartida BPA.

Esta rede composta é analisada usando uma abordagem funcional. Estamos interessados

em estudar o quanto a topologia, ou a estrutura, de TX (X = A ou P ) determina as

conexões de BPA. Esta estrutura composta de rede é útil em biologia evolutiva onde TP

e TA são árvores filogenéticas de plantas e animais que interagem em uma comunidade

ecológica. Estudamos dois casos de redes ecológicas de interação mutuaĺıstica: redes de

interações do tipo frugivoria e interações do tipo polinização. Analisamos o quanto a

filogenia de TX determina, ou está correlacionada, com BPA usando uma abordagem do

tipo Monte Carlo. Para tanto estimamos a distância filogenética entre elementos que

interagem com uma dada espécie para construir um ı́ndice κ que quantifica a influência

de TX sobre BPA. O algoritmo é baseado na premissa de que matrizes de interação que

seguem a filogenia de TX vão apresentar uma distância filogenética menor do que a média

das distâncias obtidas por Monte Carlo constrúıdo via um adequado embaralhamento de

dados. Encontramos que a filogenia dos animais tem um efeito mais marcante sobre a

matriz de interação do que a filogenia das plantas.
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Abstract

In this thesis we deal with a class of composed networks that are formed by two tree

networks, TP and TA, whose end points touches each other through a bipartite network

BPA. We explore this network using a functional approach. We are interested in what

extend the topology, or the structure, of TX (X = A or P ) determines the links of BPA.

This composed structure is an useful model in evolutionary biology, where TP and TA are

the phylogenetic trees of plants and animals that interact in an ecological community. We

use in this thesis two cases of mutualist interactions: frugivory and pollinator networks.

We analyse how the phylogeny of TX determines or is correlated with BPA using a Monte

Carlo approach. We use the phylogenetic distance among elements that interact with a

given species to construct an index κ that quantifies the influence of TX over BPA. The

algorithm is based in the assumption that interaction matrices that follows a phylogeny

of TX have a total phylogenetic distance smaller than the average distance of an ensemble

of Monte Carlo realizations generated by an adequate shuffling data. We find that the

phylogeny of animals species has an effect on the ecological matrix that is more marked

than plant phylogeny.
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3.4 Filogenia e Distância Filogenética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
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vértices dados pelo conjunto V = {a, b, c, d, e, f, g, h} e conexões repre-

sentadas pelo conjunto E = {ab, af, bc, bg, dg, ea, ed, ef, fc, fd, gh}. . . . . . 11
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(Foto: flickr.com/kumon-ccBY2.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
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Introdução

A maioria dos sistemas naturais são formados por um número muito grande de ele-

mentos ou constituintes que interagem entre si. Esses sistemas são chamados de Sistemas

Complexos. Para estudar e entender sistemas complexos e, por conseguinte, a natureza

e o mundo à nossa volta é preciso estudar e entender os constituintes do sistema e as

interações entre eles e determinar, a partir desse estudo, suas influências na dinâmica e

na evolução do sistema [1].

Os sistemas que possuem um grande número de constituintes são, em geral, estudados

pela Mecânica Estat́ıstica que determina suas propriedades e sua dinâmica a partir da de-

terminação das médias de algumas grandezas f́ısicas como energia cinética, livre caminho

médio, calor espećıfico, entre outras.

Por outro lado, uma rede é um objeto matemático formado por um conjunto de ob-

jetos, chamados de vértices, que estão ligados entre si por conexões que representam

interações e são chamadas de ligações ou links. Redes podem ser utilizadas para repre-

sentar inúmeros sistemas da natureza. Assim, determinar as propriedades matemáticas

da rede que representa um sistema é determinar e estudar as propriedades do sistema e,

desta forma, compreendê-lo melhor. A parte da matemática que estuda as propriedades

dos sistemas que podem ser modelados como uma rede (ou grafo) é chamada de Teoria

de Grafos [2].

Desta forma, por serem formados por constituintes que interagem entre si, os sistemas

complexos podem ser modelados, caracterizados e estudados como uma rede que, por

terem um número muito grande de constituintes, denominamos de Redes Complexas. E

1



a caracterização, análise e modelagem das diversas redes complexas que podemos formar

no universo é o principal objeto de estudo da Teoria de Redes Complexas que é, desta

forma, uma intersecção entre conceitos da Teoria de Grafos e da Mecânica Estat́ıstica.

A Teoria de Redes Complexas tem sido aplicada para se estudar diversos tipos de

redes, tais como redes de informação, redes sociais, redes tecnológicas e redes biológicas,

entre outras. A modelagem e o estudo dessas redes é feito calculando-se e estudando-se

alguns coeficientes relacionados às redes, seus vértices e suas interações e que determinam

propriedades estruturais das redes [3, 4, 5]. Dezenas de propriedades estruturais tem

sido propostas e estudadas para redes reais e modelos de redes, sendo algumas destas

propriedades o grau e a distribuição de grau dos vértices, a densidade e o tamanho da

rede, o aninhamento e a modularidade, entre muitas outras.

O estudo da Teoria de Redes e sua aplicação às redes reais tem se mostrado um

importante ramo da ciência nos últimos anos. Esses estudos englobam diferentes aspectos

das redes e suas caracterizações, sendo focados, no geral, em campos como crescimento de

redes, transporte e sincronização de redes, cálculo de ı́ndices caracteŕısticos, determinação

da partição e modularidade de redes e suas aplicações à análise de alguns tipos espećıficos

de redes, como as redes ecológicas [6]. No entanto, apesar da crescente propagação e

expansão dos trabalhos de redes, pouca atenção tem sido focada sobre efeitos funcionais

dentro de uma rede. Estes efeitos mostram, por exemplo, como um subgrafo da rede

determina a estrutura de outro subgrafo e a dinâmica da rede.

A Ecologia, por sua vez, é o estudo das interações entre os organismos e os seus

ambientes, determinando a distribuição e a abundância dos seres vivos e das interações

que determinam a sua distribuição no ambiente. Em outras palavras, a Ecologia lida

com organismos e seus ambientes com o intuito de explicar as relações entre eles e com o

ambiente onde se encontram. As relações ambientais dos organismos são complexas, pois

os diferentes tipos de organismos não estão aleatoriamente distribúıdos entre os diferentes

tipos de ambientes e que existe uma forte correspondência entre os organismos e seus
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ambientes [7].

A ecologia possui três ńıveis de interesse: o interesse no organismo individual, que se

ocupa do modo como os indiv́ıduos são afetados pelo seu ambiente e como eles o afetam;

o interesse na população, que é formada por indiv́ıduos da mesma espécie que ocupam

a mesma área ao mesmo tempo, que trata da presença ou ausência de determinadas

espécies, da sua abundância ou raridade e das tendências e flutuações em seus números; e

o interesse na comunidade, que trata do estudo ecológico das comunidades e interessa-se

pelo estudo da composição e organização de comunidades ecológicas, ou seja, ela estuda

os padrões na estrutura e no comportamento de assembléias ou comunidades de espécies,

levando em conta que comunidades ecológicas são associações de espécies que co-ocorrem

simultaneamente num mesmo local ao mesmo tempo [7].

No contexto da ecologia de comunidades, espécies e comunidades interagem conti-

nuamente em sistemas que podem ser descritos como redes de interações ecológicas ou,

simplesmente, redes ecológicas. E, portanto, a Teoria de Redes Complexas pode ser uti-

lizada para estudar as redes ecológicas, sendo esta uma das mais importantes aplicações

da Teoria de Redes Complexas na atualidade.

Uma importante questão advinda dos estudos de Redes Ecológicas refere-se ao papel

das interações ecológicas sobre a evolução e coevolução das espécies, ou seja, qual a

influência das interações ecológicas na evolução de uma espécie e do conjunto de espécies

de uma região. Questão que pode ser estudada via Teoria de Redes Complexas, com

a determinação das propriedades estruturais das redes ecológicas e da análise de alguns

ı́ndices calculados para essas redes.

É neste contexto que estão inseridos os trabalhos desenvolvidos para esta tese de

doutorado, nos quais utilizamos as ferramentas da Teoria de Redes Complexas para estu-

dar e analisar redes de interações ecológicas, calculando algumas de suas caracteŕısticas

estruturais e, com isto, determinando a influência das interações ecológicas na coevolução

das espécies presentes nas redes analisadas. Mais especificamente, analisamos redes mu-
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tuaĺısticas de interação, sendo elas redes de frugivoria e dispersão de sementes e redes de

polinização, para determinar quais filogenias presentes nas redes, plantas e/ou animais,

influenciam ou determinam as interações e a evolução da rede e qual delas influencia mais

a rede ecológica.

Para realizar a contento esta tarefa e descrever sucintamente os estudos feitos e traba-

lhos realizados durante nosso doutoramento, esta tese está estruturada em seis caṕıtulos

como descrito a seguir.

No primeiro caṕıtulo, intitulado Noções de Redes Complexas, apresentamos uma breve

introdução histórica sobre o desenvolvimento da teoria de grafos e do surgimento e prin-

cipais conceitos e noções da Teoria de Redes Complexas, conceitos estes que usamos mais

à frente no caṕıtulo principal da tese para estudar as redes de interações ecológicas.

No caṕıtulo dois, denominado Noções de Ecologia, apresentamos algumas definições

básicas acerca de ecologia e interações ecológicas, visando o entendimento e familiaridade

com os termos e conceitos relacionados às redes ecológicas e que são advindos da Ecolo-

gia. A familiaridade com esses conceitos será importante para o entendimento das redes

ecológicas e para nos ajudar no estudo e análise das redes ecológicas feitos nos caṕıtulos

originais da tese.

Em seguida, no caṕıtulo três, denominado Noções e Conceitos em Redes Ecológicas,

definimos alguns conceitos espećıficos das redes ecológicas e apresentamos os principais

padrões de redes complexas que emergem das redes ecológicas em seu estudo e também o

conceito de filogenia e a definição de distância filogenética.

No quarto caṕıtulo, chamado de Distância Filogenética em Redes Ecológicas, que é o

caṕıtulo principal desta tese, aplicando a Teoria de Redes Complexas a redes mutuaĺısticas

de planta-animal, do tipo frugivoria e dispersão de sementes e do tipo polinização, apre-

sentamos a formalização do problema a ser estudado e analisado e descrevemos o método

para determinar a influência de cada filogenia sobre a rede e fazemos uma breve descrição

dos dados biológicos utilizados em nossa análise. Este caṕıtulo é baseado no artigo original

de nossa tese [8] e em outro artigo em desenvolvimento e que será submetido à publicação
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até agosto.

Sequencialmente, no caṕıtulo cinco, chamado de Influência da Filogenia nas Interações

Ecológicas em Redes Animal-Planta, fazemos a análise para determinar a influência da

filogenia nas interações das redes ecológicas mutuaĺısticas de dispersão de sementes e de

polinização, determinando a influência de cada filogenia sobre a rede e qual filogenia influ-

encia mais as suas redes. Também apresentamos uma breve análise dos nossos resultados.

Finalmente, no caṕıtulo seis apresentamos as nossas conclusões e algumas perspectivas

de trabalhos com esta importante aplicação da Teoria de Redes Complexas às redes de

interações ecológicas, cujo método de análise e estudo pode ser aplicado a diversos outros

tipos de redes.

∗ ∗ ∗
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Caṕıtulo 1

Noções de Redes Complexas

Para se estudar e entender o mundo e a natureza em geral, precisamos estudar sistemas

formados por um número muito grande de elementos ou constituintes que interagem entre

si. Este tipo de sistema é chamado de sistema complexo.

Na natureza há um número sem par de sistemas que podem e devem ser considerados

e estudados como sistemas complexos.

Por outro lado, uma rede pode ser considerada um sistema formado por partes ou

componentes discretos que estão conectados entre si por alguma relação. Desta forma,

a utilização da Teoria de Redes no estudo dos sistemas complexos se mostra como uma

passagem natural [1].

A caracterização, análise e modelagem das diversas redes que podemos formar no uni-

verso é o principal objeto de estudo da Teoria de Redes Complexas que é uma intersecção

entre conceitos da Teoria de Grafos, que é a parte da matemática que estuda as pro-

priedades dos sistemas que podem ser modelados como uma rede ou grafo, e da Mecânica

Estat́ıstica, que é a parte da F́ısica que estuda os sistemas formados por um número muito

grande de constituintes.

Neste caṕıtulo vamos estudar e revisar as principais noções e conceitos referentes às

redes complexas, assim como algumas das suas caracteŕısticas. Para tanto, começaremos

descrevendo uma śıntese histórica do conceito básico subjacente à estrutura dessas re-
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des, que é o conceito de grafo; estudaremos as principais noções da teoria de grafos que

serão usadas no estudo de redes complexas; e, em seguinda, entraremos nos conceitos,

propriamente ditos, relacionados às redes complexas.

Por ser um caṕıtulo geral e introdutório acerca de redes complexas, tratando-se de

um caṕıtulo de revisão, este foi escrito baseado, principalmente, no que é discutido e

apresentados nas referências [1, 2, 3, 4, 9]. Outras referências que se fizeram necessárias

são citadas no decorrer do caṕıtulo.

1.1 As pontes de Königsberg e a Noção de Grafos

A Teoria de Redes se desenvolveu do estudo da teoria de grafos que surgiu e se desen-

volveu a partir de 1736 com o matemático súıço Leonhard Euler.

Neste ano de 1736, Euler publicou seu trabalho acerca do problema das 7 pontes de

Königsberg (hoje Kaliningrado). A cidade de Königsberg foi constrúıda em torno do

rio Pregel de modo que entre as duas porções principais de terra há duas ilhas e estas

quatro regiões da cidade eram, no ińıcio do século XVIII, ligadas por sete pontes como

esquematizado na figura 1.1.a.

O problema das sete pontes de Königsberg consistia no fato de que, por mais que

tentasse, nenhum habitante da cidade conseguia encontrar uma rota que o permitisse

passar sobre todas as pontes sem repetir nenhuma.

Euler ficou sabendo do problema e resolveu-o em seu trabalho “Problema das pontes

de Königsberg”, no qual, para solucionar a questão, modelou as porções de terra e as

pontes em termos de nós e conexões, respectivamente, criando um grafo que representasse

o problema e que está mostrado na figura 1.1.b na qual cada porção de terra é um nó

ou vértice do grafo e cada ponte está representada por uma linha (conexão ou aresta) do

grafo. A partir do grafo, Euler mostrou que não era posśıvel alguém atravessar todas as

pontes passando apenas uma vez por cada uma delas, ou seja, com o artif́ıcio matemático
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Figura 1.1: (a) Representação esquemática das pontes de Königsberg. (b) Grafo

de Euler par ao problema das pontes Königsberg, a partir do qual Euler provou

que não era posśıvel encontrar uma rota que permitisse passar por cada ponte um

única vez. A figura (a) foi adaptada a partir de figura no endereço eletrônico

http:/idm09.wordpress.com/2009/11/01/its-a-small-world-after-all/.

de modelar a cidade e as pontes em termos de um grafo, Euler provou que o problema

era insolúvel. Vale lembrar que mais tarde, em 1873, Carl Hierhlzer provou que seria

posśıvel atravessar as sete pontes, passando sobre cada uma delas apenas uma única vez,

se, e somente se, de cada nó do grafo houvesse um número par de ligações, o que não

é o caso das pontes de Königsberg (de cada nó sai um número ı́mpar de conexões, três

ou cinco). Uma discussão mais completa cobre o “Problema das pontes de Königsberg”

pode ser encontrada na referência [4], onde também é discutida a solução o número par

de conexões entre os vértices.

A prova de Euler para a insolubilidade do problema das pontes de Königsberg é con-

siderada, por muitos, como o ponto de partida para o ramo da matemática denominado

Teoria de Grafos. Um grafo é um objeto matemático que consiste de pontos, também

conhecidos como nós ou vértices, dos quais partem linhas, que também chamamos de

ligações, conexões ou arestas, e que modela o problema abstraindo todos os seus detalhes
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originais, com exceção de sua conectividade.

Inicialmente, as idéias de Euler e da Teoria de Grafos em si, acharam utilidade so-

mente na resolução de enigmas e na análise de jogos e outras recreações. Em meados

do século XIX, entretanto, as pessoas começaram a compreender que os grafos podiam

ser usados para modelar muitas outras coisas que eram de interesse na sociedade. Por

exemplo, a “Conjectura do mapa de quatro cores”, ou Conjectura de Guthrie, introduzida

formalmente na comunidade cient́ıfica pelo matemático Augustus De Morgan em 1852,

foi um famoso problema que era aparentemente não relacionado com a teoria dos grafos.

A conjectura - testada e aprovada um número enorme de vezes - afirmava que quatro

é o número máximo de cores necessárias para colorir qualquer mapa no qual as regiões

fronteiriças são coloridas diferentemente. Esta conjectura pode ser facilmente fraseada

em termos da teoria dos grafos, e muitos pesquisadores usaram esta abordagem durante

as muitas décadas que o problema permaneceu não resolvido. Sua solução definitiva veio

apenas em 1976 com o trabalho de Kenneth Appel & Wolfgang Haken [10].

O campo da Teoria de Grafos começou a se expandir no século XX, quando mais

possibilidades de modelagem se tornaram reconhecidas e, mesmo hoje em dia, continua se

desenvolvendo. É interessante notar que, ao mesmo tempo que as aplicações espećıficas

têm aumentado em número e em escopo, a teoria em si tem se desenvolvido elegantemente.

1.2 Conceitos Básicos de Grafos

Para podermos fazer a associação entre um grafo e uma rede e entendermos como a

Teoria de Grafos pode ser usada e extendida no estudo e caracterização de redes complexas

e redes reais, precisamos introduzir algumas definições e conceitos básicos da Teoria de

Grafos e verificar sua aplicação às redes.

Vamos a essas definições e conceitos.

Um grafo consiste de dois conjuntos finitos: um conjunto cujos elementos são os
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vértices, pontos ou nós do grafo; e o outro conjunto onde os elementos são as conexões,

pontes, arestas ou ligações entre os vértices. Por exemplo, considere a representação visual

do grafo G esquematizado na figura 1.2.

Figura 1.2: Representação visual do grafo G. Este grafo G = {V,E} tem vértices os ele-

mentos do conjunto V = {a, b, c, d, e, f, g, h} e por conexões entre os vértices os elementos

do conjunto E = {ab, ad, af, bc, bg, cf, de, dg, ef, gh}.

Relacionado a um grafo G, como o da figura 1.2, temos dois importantes conjuntos.

O primeiro é o conjunto V (G) dos vértices do grafo G que, no caso do grafo repre-

sentado na figura 1.2 é dado por V (G) = {a, b, c, d, e, f, g, h}. O segundo conjunto é o

conjunto E(G) das conexões entre os vértices do grafo G que, para o grafo exemplo da

figura 1.2, é dado por E(G) = {[a, b], [a, d], [a, f ], [b, c], [b, g], [c, f ], [d, e], [d, g], [e, f ], [g, h]}.

Por conveniência, podemos também usar uma notação mais simples para representar o

conjunto das conexões de forma que E(G) = {ab, af, ad, bc, bg, cf, de, dg, gh}. Podemos

nos referir aos conjuntos V (G) e E(G) simplesmente por V e E se o contexto torna claro

a que grafo estamos nos referindo. Devemos notar, também, que os elementos do conjunto

E são não ordenados.

Reunidos, V e E constituem o grafo G = {V,E}. De fato, podemos facilmente definir

um grafo como sendo um diagrama de pontos e conexões, cada uma destas representada

por uma curva que conecta dois desses pontos. Adotaremos tais diagramas como grafos,

sendo este o tipo mais simples pelo fato de que as ligações entre os pontos não são
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ordenadas, ou seja, se o ponto a está ligado ao ponto b, então o ponto b está ligado

ao ponto a. Este tipo de grafo simples poderia, por exemplo, representar uma pequena

rede real de contatos sexuais na qual os pontos azuis representam homens e os pontos

vermelhos representam mulheres.

Estruturas similares, também chamadas de grafos e caracterizadas como tipos especiais

de grafos podem ser obtidas alterando-se sua definição em vários modos. Podemos, por

exemplo, obter um grafo direcionado que é chamado de d́ıgrafo, ordenando os pares de

pontos de forma que cada conexão do d́ıgrafo tenha uma orientação espećıfica. Vejamos,

por exemplo, o d́ıgrafo representado na figura 1.3.

Figura 1.3: Representação esquemática do d́ıgrafo G. O d́ıgrafo G = {V,E} tem vértices

dados pelo conjunto V = {a, b, c, d, e, f, g, h} e conexões representadas pelo conjunto E =

{ab, af, bc, bg, dg, ea, ed, ef, fc, fd, gh}.

Note que, para o caso de um d́ıgrafo, os elementos do conjunto das conexões têm

ordem definida, ou seja, o elemento ab representa que o vértice a está ligado ao

vértice b e, definitivamente, não significa que o vértice b está ligado ao vértice a. As-

sim, o d́ıgrafo da figura 1.3 é representado pelos conjuntos V = {a, b, c, d, e, f, g, h} e

E = {ab, af, bc, bg, dg, ea, ed, ef, fc, fd, gh}. Assim, o d́ıgrafo G é, também neste caso,

representado por G = {V,E}. Este d́ıgrafo simples poderia, por exemplo, representar

uma pequena rede real de citações de trabalhos cient́ıficos.

Outro tipo de grafo pode ser obtido se houver conexões múltiplas entre pares de
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vértices, gerando o que é chamado de multigrafo. Esquematicamente, temos um multi-

grafo representado na figura 1.4.

Figura 1.4: Representação esquemática do multigrafo G. O d́ıgrafo G = {V,E} tem

vértices dados pelo conjunto V = {a, b, c, d, e, f, g, h} e conexões representadas pelo con-

junto E = {ab, ae, bc, bg, cb, cd, dc, de, dg, ea, ef, fd, fe, gb, gf, gh}.

No multigrafo G da figura 1.4 temos o conjunto dos vértices V =

{a, b, c, d, e, f, g, h} e o conjunto das ligações entre os vértices dado por E =

{ab, ae, bc, bg, cb, cd, dc, de, dg, ea, ef, fd, fe, gb, gf, gh}. Assim, o multigrafo G é dado por

G = {V,E} e pode representar, por exemplo, uma pequena rede real de amizades cujo

elemento ab do conjunto das conexões E diz que a pessoa representada pelo vértice a consi-

dera a pessoa representada pelo vértice b sua amiga e uma ligação de dupla seta representa

a ligação em que as pessoas dos dois vértices consideram-se mutuamente amigas.

Matematicamente, pode-se ter que as conexões em um grafo liguem um vértice a si

próprio, formando ‘loops’. Neste caso, o grafo resultante é chamado pseudografo como

o exemplo mostrado na figura 1.5.

Se as conexões são subconjuntos arbitrários de vértices, ultrapassando a ideia de unir

pares de vértices, o grafo resultante é chamado de hipergrafo. Na figura 1.6 temos um

exemplo de hipergrafo.

Finalmente, se o número de vértices do grafo e/ou o número de conexões nesse vai

para infinito, temos que o grafo resultante é chamado de grafo infinito.
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Figura 1.5: Figura mostrando um pseudografo em que há conexões que ligam um vértice

a ele mesmo. Figura adaptada de Harris et al., 2008 [2].

Figura 1.6: Figura mostrando um hipergrafo com 7 vértices e 5 conexões. Figura adaptada

de Harris et al., 2008 [2].

Nos trabalhos desenvolvidos para esta tese de doutoramento, trabalhamos apenas com

redes com números finitos de elementos e conexões, portanto nosso interesse inicial se

restringe aos grafos simples e finitos, sem loops ou conexões múltiplas.

Antes de entrarmos na discussão do tipo de rede complexa e nos grafos que as represen-

tam, convém apresentarmos alguns termos da Teoria de Grafos que apareceram constan-

temente no decorrer da pesquisa e os seus significados. Ou seja, nos próximos parágrafos

vamos apresentar um pouco da terminologia da Teoria de Grafos que usaremos em toda
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a tese.

O primeiro termo refere-se à cardinalidade de um conjunto X, por exemplo, que será

representada por |X| e refere-se ao número de elementos do conjunto X. Assim, a ordem

de um grafo G, que iremos representar por n, é a cardinalidade de seu conjunto de

vértices. E o tamanho de um grafo G, que iremos representar por m, é a cardinalidade

de seu conjunto de arestas.

Vamos definir, também, o grau de um vértice i do conjunto dos vértices do grafo G,

representado por k, como sendo o número de conexões incidentes do vértice i.

Para exemplificarmos este conceito vamos usar como exemplo o grafo G da figura 1.2,

aqui reproduzida como figura 1.7. Este grafo tem ordem n = 8 e tamanho m = 10,

enquanto que, por exemplo, o seu vértice f tem grau k = 3.

Figura 1.7: Representação visual de um grafo G de ordem n = 8 e tamanho m = 19, com

vértice f de grau k = 3.

Dados dois vértices u e v: se uv ∈ E, então u e v são ditos adjacentes. Neste caso, u

e v dizem-se vértices extremos da aresta uv; se uv “não pertence a” E, então u e v são

ditos não adjacentes.

Um outro conceito importante referente a grafos e que usaremos largamente no nosso

estudo de redes complexas é o conceito de caminho. Mas, o que é um caminho em um

grafo?

Para responder a esta pergunta devemos lembrar que, nem sempre dois vértices de
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um grafo estão conectados diretamente. Na maioria das vezes só é posśıvel sair de um e

chegar em outro através de um caminho com mais de um vértice entre eles. Assim, um

caminho é definido como um conjunto de conexões adjacentes que conectam dois

vértices quaisquer do grafo.

Para ilustrarmos melhor essa definição, considere o grafo da figura 1.7 e, nela, os

vértices a e e. Estes vértices do grafo não estão conectados diretamente e, portanto, para

irmos de a até e precisamos percorrer um caminho com, pelo menos, um outro vértice

entre eles. Na verdade, há vários caminhos posśıveis que ligam os vértices a e e, sendo

eles: abcfe, abgde e ade.

A partir da definição de caminho, podemos definir um caso particular e de bastante

interesse de grafo, que diz respeito às árvores. As árvores são um tipo de grafo em que

existe exatamente um único caminho ligando cada par de nós do grafo. Um exemplo de

árvore é mostrado no grafo da figura 1.8. Podemos, também, citar como exemplo de grafo

tipo árvore as árvores filogenéticas, dentre elas os cladogramas, sobre as quais trataremos

no próximo caṕıtulo e que foram objetos de nosso estudo.

Figura 1.8: Exemplo de um grafo do tipo árvore. Entre dois vértices quaisquer do grafo

há apenas um caminho. Figura reproduzida de Macedo, 2011 [9].
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Se uma árvore não possui partes separadas, há sempre um caminho (um só caminho)

conectando dois vértices quaisquer da árvore e ela é dita conectada. Uma árvore conectada

que apresenta N vértices possui o número de conexões, L, dado por

L = N − 1 . (1.1)

Uma caracteŕıstica deste tipo de grafo, que vem de sua estrutura particular, é que

ele não possui circuitos. Já um circuito, de ordem n = k, é definido como um caminho

fechado com k ligações tais que cada duas ligações consecutivas, e somente elas, tem um

nó em comum [5]. A figura 1.9 mostra um exemplo de grafo com circuito de ordem n = 3.

Figura 1.9: Exemplo de um grafo com alguns circuito de ordem n = 3. Figura adaptada

de figura de Macedo, 2011 [9].

Em geral, o número de circuitos em um grafo conectado arbitariamente com ligações

não direcionadas, representado pela letra I, está relacionado com o número de ligações e

de nós pela expressão:

I = L+ 1−N . (1.2)

Pela caracterização de grafos, sabemos que existem de vários tipos. Há grafos com-
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pletos, grafos vazios, complementos, grafos regulares, grafos de ciclos, grafos de percurso

(path), subgrafos, subgrafos induzidos e grafos bipartido.

Um tipo bastante relevante e de nosso interesse é o de grafo bipartido (ou bigrafo),

que é um grafo cujos vértices podem ser divididos em dois conjuntos disjuntos U e V ,

tais que cada aresta conecta um vértice em U a um em V , ou seja, U e V são conjuntos

independentes. Equivalentemente, um grafo bipartido é um tipo de grafo que não contém

quaisquer circuitos sendo, desta forma, uma árvore.

Na figura 1.10 é mostrado um exemplo de grafo bipartido. Este grafo é uma outra

forma de representar o grafo da figura 1.2, que foi usado como exemplo para uma rede de

contato sexual entre um grupo de 8 pessoas.

Figura 1.10: Exemplo de um grafo bipartido. Os vértices do grafo podem ser separados

em dois conjuntos disjuntos de vértices (os vértices em azul e os vértices em vermelho) e

um elemento de um dado conjunto só tem conexão com elementos do outro conjunto.

Diversas outras redes reais de interação podem ser estudados com uma rede bipartida,

bem como as redes de interação inseto-planta que estudaremos no caṕıtulo original de

nossa tese.

Podemos ressaltar, também, que os dois conjuntos U e V , de um grafo bipartido,
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podem ser pensados como uma coloração do grafo com duas cores: se colorimos todos os

nodos em U de azul, e todos os nodos em V de verde, cada aresta tem pontos extremos

de diferentes cores, como é exigido no grafo do problema da coloração (mapa de quatro

cores). Em contraste, tal coloração é imposśıvel no caso de um grafo não-bipartido, tal

como um triângulo pois depois que um vértice é colorido de azul e outro de verde, o

terceiro vértice do triângulo é conectado a vértices de ambas as cores, impedindo que

cada aresta ligue vértices de cores diferentes.

Muitas vezes se escreve G = (U, V,E) para denotar um grafo bipartido cuja partição

possui as partes U e V . Se os dois subconjuntos possuem igual cardinalidade (|U | = |V |),

então G é chamado um grafo bipartido balanceado.

Qualquer grafo sem ciclos de comprimento estranho é bipartido. Como consequência

disso, temos os seguintes exemplos de grafos bipartidos: (i) Toda árvore é um grafo bipar-

tido; (ii) Grafos de ciclos com um número par de vértices são bipartidos; (iii) Qualquer

grafo planar no qual todas as faces em sua representação planar consistem de um número

par de arestas é bipartido; casos especiais destes são os grafos de grade e os grafos quadra-

dos, em que cada face interna consiste de 4 arestas.

Até o momento, falamos apenas de grafos e de suas caracterist́ıcas fazendo pouca

associação ou mesmo nenhuma entre os conceitos relacionados a grafos e os conceitos da

Teoria de Redes Complexas. No caṕıtulo três desta tese estudaremos redes que podem

ser modeladas em termos de grafos bipartidos e estudaremos suas propriedades para ca-

racterizá-los f́ısica e matematicamente. Assim, precisamos fazer a ligação entre a Teoria

de Grafos e a Teoria de Redes Complexas, o que será feito na seção a seguir.
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1.3 Redes Complexas

1.3.1 Noções Iniciais

O universo envolve uma infinita rede de conexões entre objetos e ações, permitindo

associações entre quaisquer pares de objetos ou conceitos. A caracterização, análise e

modelagem das diversas redes que podemos formar no universo é o principal objeto de

estudo da Teoria de Redes Complexas que é, nada mais do que, uma intersecção entre

conceitos da Teoria de Grafos (matemática) e da Mecânica Estat́ıstica (f́ısica).

Na verdade, o século XXI começou com um relevante desenvolvimento nas ciências das

redes complexas. Esta nova tendência nasceu da aplicação de medidas desenvolvidas pela

teoria dos grafos e conceitos provenientes da mecânica estat́ıstica, sistemas não-lineares e

sistemas complexos, na modelagem, análise e simulação de sistemas naturais e artificiais

formados por partes discretas que interagem [11, 12, 13].

Devido a sua generalidade e caráter multidisciplinar, a Teoria de Redes Complexas

vem sendo aplicada nas mais diversas áreas de pesquisa, como f́ısica, qúımica, matemática,

biologia, psicologia, medicina, computação, sociologia, ecologia, lingúıstica, engenharia,

telecomunicações, astronomia etc [6], sendo a área da computação responsável pelas fer-

ramentas utilizadas na modelagem, simulação e tratamento das bases de dados [14].

A motivação nas pesquisas teóricas dessa área vem apontando modelos e propriedades

para redes, que permitem simular fenômenos naturais e estruturas criadas pelo homem,

ajudando a entender melhor diversos aspectos de nossa vida e do mundo que nos cerca e,

com isto, resolvendo diversos problemas espećıficos.

Esses sistemas reais vão desde redes de comunicação até sistemas de cadeias ecológicas.

Aplicações da teoria de redes complexas na modelagem de sistemas naturais e artificiais

são encontradas em diversos artigos de revisão [1, 5, 15, 16] e em vários livros [6, 17, 18, 19].

A partir destas aplicações da Teoria de Redes Complexas podemos observar que qual-

quer sistema natural ou artificial formado por muitas partes que interagem de algum modo

pode ser representado por redes.
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Assim, uma rede é uma abstração que permite associar algum tipo de relacionamento

entre pares de objetos. Podemos considerar redes formadas por qualquer tipo de objeto,

tais como um conjunto de pessoas, de computadores, de neurônios, de páginas da web,

etc. Sobre o conjunto de objetos que estivermos estudando iremos codificar algum rela-

cionamento que geralmente depende do próprio conjunto. Por exemplo, considerando o

conjunto de pessoas, podemos associar um tipo de relacionamento, tal como o de pa-

rentesco, de trabalho, de amizade ou de relação amorosa, como no poema Quadrilha de

Carlos Drummond de Andrade:

QUADRILHA

João amava Teresa que amava Raimundo que amava Maria que amava Joaquim

que amava Lili que não amava ninguém.

João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu

de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com

J. Pinto Fernandes que não tinha entrado na história.

(Carlos Drummond de Andrade)

Na figura 1.11 temos um esquema da rede que representa a rede de relações amorosa

do poema Quadrilha e o grafo que representa esta rede.

Do estudado até o momento e, a partir do exemplo acima, podemos dizer que as

redes são descritas por um conjunto de itens, chamados de vértices (śıtios ou nodos), que

são ligados por arestas (conexões, ligações, links, etc.) que representam algum tipo de

interação entre os objetos [16]. Ou seja, podemos dizer, a partir desta definição, que uma

rede é um grafo contextualizado.

Num formalismo matemático, uma rede R = (V,E) é formada, como um grafo, por

um conjunto de n vértices V = {v1, v2, · · · , vn}, e um conjunto de m arestas conectoras

E = {c1, c2, · · · , cm}. A ligeira diferença em relação a um grafo, uma entidade puramente

matemática, é que agora sabemos que os vértices são representativos de certos entes e
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Figura 1.11: A rede de relações amorosas no poema Quadrilha, de Drummond.

que há um tipo de interação representada nas arestas. É isso que contextualiza o grafo,

convertendo-o em uma rede.

A partir dos conceitos da Teoria de Grafos (já apresentados na seção anterior) e da

definição de redes dada acima, podemos expandir os conceitos de grafos para as redes.

Assim podemos, por exemplo, dizer que uma rede é dirigida (que também será chamada

de d́ıgrafo) quando o sentido da ligação importa, caso contrário, quando tais conexões não

são orientadas, a rede é considerada não-dirigida.

Chamaremos de arestas, conexões ou ligações quando estivermos tratando de redes

que apresentam interações sem direção. E de arcos, quando estivermos explicitando redes

nas quais as interações têm direção.

Se as conexões possuem intensidade, a cada aresta é associado um peso. Neste caso,

a rede deve apresentar informações adicionais sobre os pesos, isto é, além de ser formada

pelos conjuntos V e E, a rede possui ainda o conjunto W = {w1, w2, · · · , wm}, repre-

sentando o peso associado a cada ligação, sendo a rede representada por R = (V,E,W ).

Temos, como exemplo, o caso da largura de banda em fibras ópticas que ligam roteadores.

Deste modo, o tipo de rede mais geral é aquela cujas ligações são dirigidas e possuem

uma intensidade associada [20]. Neste tipo de rede mais geral é posśıvel obter as de-

mais configurações através de operações de simetrização, para a obtenção de redes não-
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dirigidas, e limiarização, para obtenção de redes sem peso. Na figura 1.12 ilustramos

estas operações.

Figura 1.12: Representação esquemática das relações entre os tipos de redes.

A limiarização é realizada retirando-se arestas cujo peso seja menor do que um li-

miar definido e associamos um peso unitário às arestas remanescentes. Já a simetrização

transforma as ligações dirigidas em não-dirigidas.

A estrutura de uma rede ou de um grafo pode ser representada através de diagramas

ou de uma matriz. Como vimos, no caso da representação por diagramas, os vértices

são representados por pontos e as conexões por linhas que ligam esses pontos. Na repre-

sentação matricial, a matriz caracteŕıstica do sistema associa todas as arestas da rede e é

conhecida como matriz de adjacência, A. Se tivermos uma rede R = {V,E}, formada por

um conjunto de n vértices V = {v1, v2, · · · , vn} e um conjunto de m arestas conectoras

E = {c1, c2, · · · , cm}, a matriz de adjacência será representada por uma matriz |n|x|n|,

tal que cada componente aij da matriz armazena o valor 1 (aij = 1) se existir uma aresta

ligando os vértices i e j que pertencem a V , ou armazena o valor 0 (aij = 0) se não existir

uma ligação entre esses vértices. Podemos, então, definir a matriz A da seguinte forma:
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 A(i, j) = 1, se (i, j) ∈ E

A(i, j) = 0, caso contrário.
(1.3)

A matriz de adjacência para um grafo não direcionado é simétrica, ou seja, não existe

distinção entre a ordem em que se apresentam as conexões. Ou seja, i está relacionado

com j, se e somente se j está relacionado com i, caso contrário é assimétrica; já a matriz

de adjacência para um d́ıgrafo não necessariamente precisa ser simétrica.

Para exemplificarmos a matriz de adjacência de um grafo não dirigido considere o

grafo da figura 1.2, que é não dirigido. Na figura 1.13 temos o mapeamento de um grafo

não dirigido em sua matriz de adjacência, sendo que à esquerda da figura temos o grafo

G com conjunto de vértices V = {a, b, c, d, e, f, g, h} e conjunto de conexões entre os

vértices E = {ab, ad, af, bc, bg, cf, de, dg, ef, gh}. Para a construção da matriz (à direita

na figura) cada vértice é mapeado em um número, ou seja a = 1, b = 2, c = 3 e assim,

sucessivamente, até h = 8. E, por exemplo, o elemento A13 da matriz representa a ligação

do vértice a com o vértice c. Repare que, como o grafo da figura 1.13 é não dirigido, sua

matriz é simétrica.

Figura 1.13: Mapeamento de um grafo não dirigido em sua matriz de adjacência A. À

esquerda temos o grafo G e à direita temos sua matriz de adjacência A.

Na figura 1.14 temos o mapeamento de um grafo dirigido em sua matriz de adjacência.

Para este mapeamento tomamos, novamente, a = 1, b = 2 até h = 8. Repare que a matriz

de adjacência do grafo da figura 1.14 não é simétrica por tratar-se da matriz de um d́ıgrafo.
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Figura 1.14: Mapeamento de um grafo não dirigido em sua matriz de adjacência A. À

esquerda temos o grafo G e à direita temos sua matriz de adjacência A.

1.3.2 Algumas Propriedades Estruturais de Redes Complexas

Nesta seção, apresentamos brevemente algumas das principais propriedades estruturais

das redes, propriedades que podem ser úteis nas análises dos mais diversos aspectos das

redes e com os mais variados propósitos.

a) Grau de um Vértice, Grau Médio e Distribuição de Grau

As redes complexas se diferenciam dos grafos por possúırem um conjunto de vértices

e arestas compostos por um grande número de componentes e propriedades topográficas

particulares, como o número de conexões entre os vértices.

O grau de um vértice i, que é representado por ki, onde 0 ≤ ki ≤ n − 1, e n é o

número total de vértices da rede, é definido como número de conexões incidentes num

dado vértice da rede. Em alguns textos da área de f́ısica o grau de um vértice também

é chamado de conectividade do vértice. Para redes não-dirigidas, o grau do vértice i, em

termos da matriz de adjacência, é dado por:

ki =
n∑

j=1

Aij =
n∑

j=1

Aji (1.4)

onde A é a matriz de adjacência associada e n é o número total de vértices da rede.
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Se a rede é dirigida, fala-se de grau de entrada e de sáıda, consoante a ligação aponta

para o vértice ou, ao contrário, sai do vértice e aponta para outro vértice. Ou seja, o grau

de entrada do vértice é representado por kin
i e corresponde ao número de arcos que chega

ao vértice i; e o grau de sáıda do vértice, por sua vez, é representado por kout
i e indica o

número de arcos que sai do vértice i. Em termos da matriz de adjacência, temos:

kin
i =

n∑
j=1

Aij (1.5)

kout
i =

n∑
j=1

Aij (1.6)

O grau total do vértice i, no caso de uma rede dirigida, é definido como ki = kin
i +kout

i .

É importante notar que, nestes casos, a soma do grau de todos os vértices é igual ao

dobro do número de conexões da rede. Ou seja,

∑
i∈V

ki = 2m (1.7)

Consequentemente, tem-se um número par de vértices com grau ı́mpar. Podemos assim

obter o grau médio da rede, que é dado pela média aritmética do grau de conectividade

sobre todos os vértices, ou seja,

⟨k⟩ = 1

n

n∑
i

ki =
2m

n
(1.8)

Podemos concluir que o grau de um vértice sempre está entre 0 (zero) e n− 1. Será 0

(zero) se o vértice não possuir conexões; e será n− 1 caso o vértice se conecte com todos

os outros vértices da rede. Teremos uma rede regular se todos os vértices possúırem o

mesmo grau.

Podemos diferenciar ou caracterizar diversos modelos de redes complexas através do

grau de seus vértices e da sua distribuição de graus dos vértices da rede, onde podemos

decidir a natureza da rede determinando se a configuração das conexões da rede é definida

de forma aleatória ou se possui alguma lei de formação.
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Nas primeiras investigações sobre redes complexas, a análise das conexões foi aplicada

de forma fundamental, o que estimulou pesquisas futuras, como o desenvolvimento de

modelos para representar a estrutura de redes reais.

Uma importante propriedade estrutural de qualquer rede é sua distribuição de grau,

P (k). A distribuição emṕırica de grau (obtida de uma rede real) é a fração de vértices

da rede que possui determinado grau. Considere uma rede R = {V,E} com n vértices

e seja nk o número de vértices com grau igual a k. A fração de vértices com grau k é,

simplesmente

P (k) =
nk

n
. (1.9)

Em geral, o maior interesse é sobre a distribuição complementar cumulativa do grau

(DCCG). Ou seja, interessa a fração de vértices que tem grau igual ou maior que k, o que

vale

Fk = 1−
∞∑

k′=k

P (k′). (1.10)

Geralmente a DCCG pode dar uma idéia da conectividade da rede; a distribuição

de graus nas redes aleatórias geralmente seguem uma distribuição de Poisson [16]. No

entanto, em muitas redes reais a distribuição de graus segue uma lei de potência, em que

P (k′) ∼ k−α para uma constante α qualquer.

b) Tamanho e Densidade da Rede, ρ

A mais simples propriedade de uma rede é o seu tamanho, ou seja, o número de arestas

e o número de vértices da rede. Mas, com estas simples informações sobre a rede, podemos

definir outra propriedade bastante importante para o estudo das redes, que é a densidade

da rede.

A densidade da rede é a fração de conexões/ligações que esta rede possui.
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Para obtermos a densidade da rede em função do grau médio e do número de vértices,

precisamos determinar o maior número de arestas que esta rede poderia ter. Isto ocorre,

para uma rede com n vértices e m arestas, quando cada vértice possui o maior grau

posśıvel (n− 1), dáı o total de arestas será n(n− 1)/2. Precisamos dividir por dois pois

cada aresta na multiplicação n(n− 1) está sendo contada duas vezes. Logo:

ρ =
m

n(n− 1)/2
=

⟨k⟩
n− 1

(1.11)

Para um grafo bipartido há uma maneira alternativa de se definir a densidade da rede.

Em grafo bipartido formado pelos subgrafos U e V , temos que

ρ =
n

NU ·NV

(1.12)

onde n é o número de conexões no grafo bipartido; NU é o número de vértices ou elementos

do subgrafo U ; e NV é o número de vértices ou elementos do subgrafo V .

Usaremos, explicitamente, o cálculo de densidade da rede em nossas análises das redes

de interações ecológicas estudadas.

Os conceitos e definições da Teoria de Grafos e da Teoria de Redes Complexas apre-

sentados neste caṕıtulo são usados e aplicados ao estudo de redes nas mais diversas áreas

da ciência, inclusive no estudo de redes de interações ecológicas como as estudadas nos

trabalhos desta tese. Mas antes de aplicarmos a Teoria de Redes Complexas ao estudo

de redes ecológicas, precisamos conhecer alguns conceitos e noções de Ecologia que nos

permitirão estudar e entender melhor as redes mutuaĺısticas que estudamos nos trabalhos

desenvolvidos. Esses conceitos e noções são apresentados no caṕıtulo a seguir.

∗ ∗ ∗
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Caṕıtulo 2

Noções de Ecologia

Nos trabalhos desenvolvidos durante nosso doutoramento, estudamos algumas redes

ecológicas mutualist́ıcas de aves e plantas e de insetos e plantas, com o objetivo principal

de analisar a influência da taxonomia sobre as redes de interações ecológicas.

Só que, para estudarmos e caracterizarmos redes ecológicas, precisamos de alguns con-

ceitos, definições e noções de Ecologia que não são comuns à Teoria de Redes Complexas

e, tão pouco, à F́ısica. Vamos, por exemplo, perceber nos próximos caṕıtulos que os tipos

de interações relevantes nas redes ecológicas por nós estudadas são dispersão de sementes,

polinização e frugivoria, todas constituindo interações interespećıficas positivas do tipo

mutuaĺıstica. Para entendermos e sabermos sobre o que estamos falando ao escrever as

frases acima, precisamos, primeiro, entender o que são dispersão de sementes, polinização

e frugivoria e como estas interações são importantes para as redes ecológicas estudadas,

saber o que é uma interação interespećıfica positiva do tipo mutuaĺıstica e que outros tipos

existem. Ou seja, precisamos nos familiarizar com estes termos e conceitos. Desta forma,

apresentaremos neste caṕıtulo uma breve revisão dos conceitos e noções relacionados à

Ecologia e às redes ecológicas.

Alguns dos conceitos e noções que serão apresentados neste caṕıtulo são gerais à Ecolo-

gia e outros são bastante espećıficos sobre redes ecológicas e os usaremos continuamente

nos próximos caṕıtulos da tese, portanto, neste caṕıtulo vamos apresentar e explicar al-
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guns destes conceitos, definições e noções da Ecologia e das redes ecológicas para podermos

dar seguimento e ir ao caṕıtulo original de nossa tese de doutoramento. Este caṕıtulo, por

ser um caṕıtulo introdutório e conceitual sobre Ecologia e redes ecológicas, foi baseado,

principalmente, no livro de Begon e colaboradores [7] e em dois artigos de divulgação

cient́ıfica [21, 22]. Outras referências que se fizerem necessárias serão citadas no decorrer

do caṕıtulo.

2.1 Ecologia: Definição e Objeto de Estudo

A ecologia lida com organismos e seus ambientes com o intuito de explicar as relações

entre eles e com o ambiente onde se encontram. As relações ambientais dos organismos são

complexas, pois os diferentes tipos de organismos não estão aleatoriamente distribúıdos

entre os diferentes tipos de ambientes. Existe uma forte correspondência entre os orga-

nismos e seus ambientes [23].

Na verdade, podemos definir ecologia como o estudo cient́ıfico das interações entre

os organismos e os seus ambientes, ou ainda, o estudo cient́ıfico da distribuição e da

abundância dos seres vivos e das interações que determinam a sua distribuição [7]. O

ambiente de um organismo consiste em um conjunto de influências externas exercidas

sobre ele, as quais são representadas por fatores e fenômenos. Tais fatores, que são os

mais diversos, podem ser classificados como bióticos ou abióticos.

Os fatores bióticos são aqueles relacionados às interações biológicas entre indiv́ıduos

de uma mesma espécie e entre indiv́ıduos de espécies diferentes, ou seja, são os fatores

que se caracterizam pelos efeitos das diversas populações de animais, plantas e bactérias

umas com as outras e entre os ind́ıviduos de uma mesma espécie, influenciando em sua

vivência, sobrevivência e evolução.

Os fatores abióticos são os fatores externos, tais como fatores climáticos (luz, plu-

viosidade, temperatura, umidade atmosférica etc.), fatores f́ısico-qúımicos da água (tem-
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peratura, pH, salinidade e outros), fatores edáficos (fatores ligados ao solo, tais como

textura, estrutura, composição qúımica, permeabilidade etc.) e outros, que contribuem,

de alguma forma, para a vivência e o desenvolvimento dos indiv́ıduos e espécies.

Segundo diversos autores, inclusive Begon e colaboradores [7], a ecologia possui três

ńıveis de interesse: o interesse no organismo individual; o interesse na população, que é

formada por indiv́ıduos da mesma espécie que ocupam a mesma área ao mesmo tempo; e

o interesse na comunidade, que consiste em um número maior ou menor de populações.

Em relação ao interesse ecológico no organismo, a ecologia se ocupa do modo como os

indiv́ıduos são afetados pelo seu ambiente e como eles o afetam.

No ńıvel de interesse de população, a ecologia se ocupa da presença ou ausência de

determinadas espécies, da sua abundância ou raridade e das tendências e flutuações em

seus números.

Já a ecologia de comunidades trata do estudo ecológico das comunidades e interessa-se

pelo estudo da composição e organização de comunidades ecológicas, ou seja, ela estuda

os padrões na estrutura e no comportamento de assembléias ou comunidades de espécies,

levando em conta que comunidades ecológicas são associações de espécies que co-ocorrem

simultaneamente num mesmo local. A ecologia de comunidade é, portanto, o campo

da ecologia que examina os efeitos de aspectos abióticos e bióticos sobre a estrutura de

comunidades e assembléias de indiv́ıduos e espécies.

Nas seções seguintes deste caṕıtulo, a partir dos conceitos e noções de ecologia e de

redes ecológicas que serão apresentados, queremos entender como os diversos tipos de

interações ecológicas vão determinar as redes ecológicas formadas por comunidades de

diferentes espécies e como essas interações vão determinar a organização e a estrutura das

comunidades ecológicas estudadas.

Assim, a partir da definição de ecologia e do objeto de estudo desse ramo da ciência,

vamos apresentar a definição das principais interações ecológicas para, a seguir, contex-

tualizar e caracterizar o estudo de redes ecológicas.
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2.2 Interações Biológicas ou Relações Ecológicas

Para estudarmos as redes ecológicas mutuaĺısticas e as interações entre os seres vivos

que compõem essas redes precisamos, primeiro, definir o que é uma interação ecológica e

classificar essas interações ou relações.

Sabe-se que todo ser vivo é afetado pelo meio ambiente à sua volta e é afetado não

só por necessitar de espaço para sua sobrevivência e reprodução como também devido a

todas as suas funções vitais, incluindo o seu comportamento. Em virtude disso, o meio

ambiente e a sua qualidade determinam o número de indiv́ıduos e de espécies que podem

viver no mesmo habitat.

Por outro lado, os seres vivos também alteram permanentemente o meio ambiente

em que vivem. Podemos visualizar esta alteração, por exemplo, em uma construção dos

recifes de coral por minúsculos invertebrados, chamados pólipos coralinos.

Podemos definir ecossistema como o conjunto formado por uma ou mais comunidades

de espécies que vivem e interagem em determinada região e pelos fatores abióticos que

atuam sobre essas comunidades. Assim, dentro de um ecossistema, nas suas comu-

nidades bióticas, os diversos seres vivos existentes também influenciam na distribuição

e abundância deles próprios. Isto ocorre por esses organismos estarem constantemente

interagindo entre si, ou seja, a existência de uma determinada espécie implica em prejúızo

ou benef́ıcio de alguma outra, embora essas interações biológicas mesmo quando negati-

vas, façam parte do equiĺıbrio natural. Portanto, no mundo natural, nenhum organismo

existe em isolamento absoluto, e, assim, cada organismo deve interagir com o meio ambi-

ente e com outros organismos. Estas interações de um organismo com seu ambiente são

fundamentais para a sobrevivência desse organismo e do funcionamento do ecossistema

como um todo.

Interações biológicas, que também são denominadas de relações ecológicas, se diferen-

ciam entre si pelos tipos de dependência que os organismos mantêm entre si sendo assim

classificadas de acordo com o efeito que a relação tem sobre os organismos nela envolvidos.

Assim, de uma forma geral, estas relações ecológicas entre os organismos são classificadas
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em positivas ou harmônicas e em negativas ou desarmônicas.

As relações positivas se caracterizam pelo fato de haver um benef́ıcio mútuo de ambos

os seres vivos ou de apenas um deles sem o prejúızo do outro. Já as relações negativas são

caracterizadas pelo prejúızo de um dos seres vivos participantes da relação em benef́ıcio

do outro.

Tanto as relações positivas como as negativas podem ocorrer entre indiv́ıduos da

mesma espécie e entre indiv́ıduos de espécies diferentes. Quando as relações ecológicas

ocorrem entre organismos da mesma espécie são denominamos relações intraespećıficas ou

relações homot́ıpicas. Por outro lado, quando as relações acontecem entre organismos de

espécies diferentes, são chamadas de relações interespećıficas ou heterot́ıpicas.

Vamos agora caracterizar um pouco mais essas relações, para termos em mente suas

definições e alguns exemplos.

• Relação Intraespećıfica Positiva

É a relação ecológica que ocorre entre dois indiv́ıduos de mesma espécie e traz

benef́ıcios para ambos ou traz benef́ıcio para um sem prejúızo do outro.

Referente a este tipo de relação ecológica, há dois conceitos extremamente importantes:

o conceito de colônia e o conceito de sociedade.

Os indiv́ıduos ou seres vivos formam uma colônia quando temos um grupo de in-

div́ıduos da mesma espécie que são associados anatomicamente. Neste tipo de relação

ecológica pode ou não ocorrer a divisão de trabalho entre as partes. A caravela (celen-

terado) é um caso de colônia em que ocorre a divisão de trabalho. Já o “bolor” do pão,

recifes de coral e agrupamento de bactérias correspondem à colônias em que não ocorre a

divisão de trabalho.

O outro exemplo de relação intraespećıfica positiva que denominamos de sociedade,

ocorre quando um conjunto de vários indiv́ıduos de uma mesma espécie se mantêm

anatomicamente separados e cooperam entre si por meio de divisão de trabalho. As

abelhas em colméias, os cupins e as formigas são exemplos de sociedade. Na figura 2.1
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estão mostradas abelhas em uma coméia, que é um exemplo de seres vivos que convivem

em sociedade e, desta forma, com cada indiv́ıduo da colméia responsável por um dado

trabalho.

Figura 2.1: Abelhas em colméia, um exemplo de sociedade. Na colméia existe a rainha,

responsável pela reprodução, o zangão, cuja função é fecundar a rainha, e as operárias que

são estéreis e desempenham as mais variadas funções desde proteger e limpar a colméia a

coletar o mel. (Foto: flickr.com/kumon-ccBY2.0)

• Relação Intraespećıfica Negativa

É a relação ecológica que ocorre entre dois indiv́ıduos de mesma espécie e traz benef́ıcio

para um dos indiv́ıduos com prejúızo para o outro.

No caso de relação intraespećıfica negativa temos dois casos: a relação de canibalismo

e a relação de competição.
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A relação de canibalismo consiste do ato no qual um individuo se alimenta de outro

ou outros da mesma espécie. Temos, como exemplo, a aranha viúva-negra (mostrada na

figura 2.2) e a fêmea do louva-a-deus, nos quais, em ambos os casos, as fêmeas devoram

os machos após o ato sexual.

Figura 2.2: Fêmea de aranha da espécie Nephila clavata devora o macho após a cópula.

(Foto: flickr.com/kumon-ccBY2.0)

Já a relação do tipo competição consiste num tipo de relação na qual há disputa pelos

mesmos recursos, ou seja, é uma interação em que um indiv́ıduo consome um recurso

que estaria dispońıvel para o consumo do outro indiv́ıduo. Estes recursos podem ser:

territórios, como ocorre no caso de lobos, cães e pássaros, entre outros; parceiros para a

reprodução; luminosidade, como no caso de plantas de uma floresta; alimentos, como no

caso de insetos comedores de grãos, por exemplo.
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• Relação Interespećıfica Positiva

É a relação que ocorre entre espécies diferentes na qual pelo menos um dos organismos

é beneficiado, obviamente, sem prejudicar o outro. Como exemplos podemos citar as

relações de protocooperação, comensalismo, inquilinismo e mutualismo.

Os estudos e caracterização de redes ecológicas de nossa tese concentram-se na última

categoria: o mutualismo. Em virtude disso, iremos nos deter principalmente neste tipo de

interação abordando mais detalhadamente sobre este assunto num tópico mais adiante.

Por ora, vamos a uma noção geral dos outros tipos de interações interespećıficas positivas.

Na interação do tipo protocooperação, muitas vezes chamada de mutualismo não

obrigatório, as duas espécies envolvidas são beneficiadas, porém elas podem viver de modo

independente sem que isso possa prejudicá-las. Um exemplo desse tipo de interação ocorre

com o jacaré e o pássaro-palito, mostrados na figura 2.3. Este pássaro retira os reśıduos

de carne existentes entre os dentes do jacaré. Com isso, o jacaré ganha uma limpeza bucal

e o pássaro recebe, como forma de pagamento, a comida. Os dois animais se ajudam, mas

não dependem exclusivamente disso para garantirem sua sobrevivência.

A relação do tipo comensalismo é uma interação ecológica que ocorre entre organis-

mos de espécies diferentes em que apenas uma das espécies se beneficia, sem, no entanto,

causar prejúızo ou benef́ıcio ao indiv́ıduo da outra espécie envolvida. Esta relação se

aplica em situações envolvendo alimentos, proteção e até transporte. Um exemplo bas-

tante conhecido de comensalismo entre espécies é o caso do tubarão e da rêmora, conforme

ilustrado na figura 2.4, no qual a rêmora, que é um peixe de pequeno porte, agarra-se

ao corpo do tubarão através da sua nadadeira dorsal que se transforma numa espécie de

ventosa, assim ela é transportada pelo tubarão e se alimenta dos restos deixados pela

alimentação dele e este processo não é prejudicial ao tubarão, pois a rêmora se alimenta

apenas do que ele descarta e seu peso, que é insignificante, não o atrapalha em nada.

Outros exemplos de comensalismo que podemos citar são as relações entre o homem e o

urubu, ou entre as hienas e os leões.

Na interação do tipo inquilinismo, assim como no caso do comensalismo, apenas uma
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Figura 2.3: O jacaré e o pássaro-palito tem uma interação do tipo interespećıfica positiva,

pois se ajudam mas não dependem dessa relação para garantirem sua sobrevivência. (Foto:

flickr.com/kumon-ccBY2.0)

espécie se beneficia, sem no entanto prejudicar a outra. Neste tipo de relação, geralmente

uma espécie usa a outra como abrigo, sendo que somente ela se beneficia, mas sem causar

prejúızos à outra. Um exemplo clássico é o caso das orqúıdeas e bromélias e outras plantas

eṕıfitas que aderem aos troncos das árvores de grande porte, como mostrado na figura 2.5,

para conseguir maior luminosidade e terem condições de realizar fotosśıntese e sintetizar

seu alimento e, nesta relação, a presença dessas plantas é inofensiva para a árvore.

Finalmente, a relação de mutualismo consiste simplesmente daquela em que orga-

nismos de espécies diferentes interagem em seu benef́ıcio mútuo, como por exemplo, a

polinização e a dispersão de sementes de árvores por insetos e pássaros. Este tipo de

interação geralmente envolve a troca direta de serviços ou bens (por exemplo, alimento,

defesa ou transporte) e resulta, tipicamente, na aquisição de capacidades novas ao menos
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Figura 2.4: A rêmora se agarra ao corpo do tubarão através da sua nadadeira dorsal, é

transportada por ele e se alimenta dos restos de sua alimentação. Este processo não é

prejudicial ao tubarão, pois a rêmora se alimenta apenas do que ele descarta e seu peso

não o atrapalha. (Foto: flickr.com/kumon-ccBY2.0)

por um parceiro [24]. Este tipo de interação pode acontecer em várias modalidades nas

quais serão detalhadamente abordadas na próxima seção.

• Relação Interespećıfica Negativa

É a relação que ocorre entre indiv́ıduos de espécies diferentes na qual um dos organis-

mos é beneficiado e há prejúızo para o outro indiv́ıduo da relação. Temos como exemplo

de relações interespećıficas negativas as seguintes interações: parasitismo, predatismo,

competição e amensalismo.

A interação do tipo parasitismo ocorre entre indiv́ıduos de espécies diferentes onde

uma espécie beneficia-se prejudicando outra. A espécie dita beneficiada é chamada de
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Figura 2.5: As bromélias aderem aos troncos das árvores para conseguir maior luminosi-

dade e realizar a fotosśıntese para produzir seu alimento. Para a árvore a presença das

bromélias é inofensiva. (Foto: flickr.com/kumon-ccBY2.0)

parasita. Já a espécie que é prejudicada é chamada de hospedeiro. Os parasitas podem

viver sobre o corpo do hospedeiro ou no seu interior. Chamamos de ectoparasita, o

parasita que vive sobre o corpo do hospedeiro, e endoparasita, a espécie beneficiada que

vive dentro do corpo do hospedeiro. A relação entre a pulga e o cachorro ou entre o piolho

e o homem são exemplos de interações do tipo ectoparasita. Já os exemplos de relações

de parasitismo referentes a endoparasitas, são as relações entre a lombriga ou a giárdia e

o homem.

Numa definição bastante ampla, o predatismo é um tipo de interação interespećıfica

que se caracteriza pelo consumo de um organismo, chamado de presa, por outro orga-
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nismo, que é chamado de predador, em que a presa está viva quando o predador ataca

pela primeira vez. Pela definição de predatismos, deve-se excluir a detritivoria, que é um

tipo de interação na qual ocorre o consumo da matéria orgânica morta, das relações de

predatismo. Num sentido bastante amplo, o termo predação inclui todas as interações nas

quais ocorre a obtenção de nutrientes adquiridos através do consumo da presa, isto inclui

a relação de herbivoria (que é a relação dos vertebrados que se alimentam de plantas,

consequentemente, predando-as) e parasitismo. No entanto, como estas duas últimas têm

caracteŕısticas únicas, são muitas vezes consideradas independentemente de predação. As-

sim, os predadores são classificados taxonomicamente de carńıvoros, herb́ıvoros e ońıvoros.

Os carńıvoros consomem animais, os herb́ıvoros consomem vegetais e os ońıvoros con-

somem presas de mais de um ńıvel trófico. Temos como exemplo deste tipo de interação

o caso das aves de rapina, das onças e do próprio homem. Na figura 2.6, ilustramos a

coruja branca (ou coruja-das-torres) alimentando-se de um rato silvestre predado. Esta

coruja se alimenta de ratos silvestres e dos mais variados tipos de insetos.

A competição interespećıfica é um tipo de interação em que diferentes espécies dis-

putam os mesmos recursos. Desta forma, ambos os indiv́ıduos são negativamente afetados.

Neste tipo de interação, os indiv́ıduos de uma espécie sofrem redução na fecundidade, no

crescimento ou sobrevivência, como resultado da exploração desses recursos ou devido

à interferência de indiv́ıduos de outra espécie. A competição interespećıfica geralmente

ocorre por alimento e/ou território. Provavelmente, esta competição afeta a dinâmica

das populações das espécies competidoras, e essa dinâmica, por sua vez, pode influenciar

as distribuições das espécies e sua evolução. Assim, a competição pode influenciar natu-

ralmente as distribuições e dinâmicas das espécies. A competição interespećıfica muitas

vezes é altamente assimétrica, ou seja, as consequências da competição interespećıfica com

frequência não são as mesmas para ambas as espécies. Exemplos t́ıpicos de competição

entre espécies diferentes são: a competição entre cracas, que são crustáceos marinhos e

competem por território e comida; vacas e gafanhotos, que competem pelo capim que é

alimento das duas espécies.
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Figura 2.6: Coruja branca (ou coruja-das-torres) alimentando-se de um rato silvestre

predado. Esta coruja se alimenta de ratos silvestres e dos mais variados tipos de insetos,

sendo um tipo de predador herb́ıvoro. (Foto: flickr.com/kumon-ccBY2.0)

A relação ecológica interespećıfica do tipo amensalismo ocorre quando um indiv́ıduo é

negativamente afetado pela interação com outro individuo que não é afetado pela relação.

Geralmente isso ocorre quando um organismo exala um composto qúımico como parte

de seu metabolismo normal, que é prejudicial para outro organismo. Muitos mofos, por

exemplo, secretam compostos que matam bactérias na sua vizinhança. O penicillium

ou mofo de pão é um exemplo comum deste tipo de espécie que tem uma relação de

amensalismo com bactérias de sua vizinhança.

Há ainda um tipo de interação que não se caracteriza propriamente como interes-

pećıfica negativa, mas que é importante ser mencionada nesta parte do texto. Trata-se

do neutralismo, em que as interações entre dois indiv́ıduos são neutras em relação às

duas espécies, ou seja, nem beneficia nem prejudica nenhuma das espécies. Exemplo
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deste tipo de relação pode ser constatado em alguns casos de espécies de Lactobacillus e

Streptococcus, que podem coexistir sem afetar uns aos outros positiva ou negativamente.

Tem sido sugerido, no entanto, que o neutralismo de verdade é altamente improvável na

natureza, pois em nada contribui para a seleção natural.

Enquanto as relações entre os grandes carńıvoros e suas presas são facilmente colocadas

na categoria de interações interespecificas negativas, muitas associações entre dois orga-

nismos ou espécies envolvem tipos múltiplos de interação, as quais podem deslocar-se ao

longo de um continuum de uma categoria para outra. Recentemente, estas interações in-

terespećıficas tem sido mais acuradamente representadas como uma “bússola de interação”

[21], como a mostrada na figura 2.7. Nesta bússola de interação os principais tipos de

efeitos diretos das relações ou interações são representados como pontos da bússola, mas

as interações entre os indiv́ıduos ou espécies podem estar em qualquer ponto ao longo da

região da bússola e sua posição na bússola vai determinar o quão positivo ou negativo é

o efeito da interação para os indiv́ıduos ou espécies nela envolvidos.

Dependendo de fatores bióticos e abióticos que afetam os indiv́ıduos, a verdadeira

relação pode cair entre as categorias definidas ou até mesmo deslocar-se entre categorias

ao longo do tempo. Como exemplo, um mutualismo bem documentado e que pode mudar

no decorrer do tempo é a interação formiga-planta [25]. Plantas proveem domácias e/ou

néctar as formigas e recebem em retorno proteção de insetos herb́ıvoros e de insetos

competidores. No entanto, as formigas podem também castrar as flores e frutos de sua

planta residente, desviando para o crescimento recursos da planta que seriam usados para

a reprodução, aumentando assim os nectários e domácias [26]. Se as formigas tornam-se

agressivas demais em seu comportamento de poda, a relação entre as formigas e plantas

podem mudar de mutualismo para parasitismo. Como um meio de “enganar o trapaceiro”,

algumas plantas têm lutado por relocalizar a produção de flores para longe dos nectários

e domácias a fim de reduzir a visita de formigas às áreas frut́ıferas, o que gira a bússola,

mais uma vez em direção a uma relação mutuaĺıstica [26, 27].

41



Figura 2.7: A Bússola de interação, em que os principais tipos de relações interespecificas

são representadas como pontos sobre a bússola. As interações entre indiv́ıduos ou espécies

podem cair em qualquer ponto ao longo do continuum (ćırculo), como mudança de efeitos

positivos e negativos. Figura adaptada de Landry, 2010 [21].

Frequentemente, os ecólogos resumem as interações entre os organismos utilizando um

código simples que representa cada um dos participantes da interação por meio dos sinais

“+”, “-” ou “0”, dependendo de como ele é afetado pela interação. Na tabela abaixo,

baseada no trabalho de Odum [28], ilustramos os diferentes tipos de relações entre os

seres vivos, que podem ser classificadas de acordo com o efeito que a relação tem sobre

os organismos nela envolvidos.

Em suma, todas as relações ecológicas são de extrema importância para a natureza,

pois garantem a sobrevivência dos diferentes seres vivos e ajudam na regulação da den-
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Interação Espécie A Espécie B

Mutualismo + +

Comensalismo + 0

Predatismo + -

Herbivoria + -

Parasitismo + -

Amensalismo 0 -

Competição - -

Neutralismo 0 0

Tabela 2.1: Tabela de classificação dos diferentes tipos de relações entre os seres vivos de

acordo com o efeito que a relação tem sobre os organismos envolvidos. Tabela adaptada

de Odum, 1985 [28].

sidade populacional, de modo que favorecem o equiĺıbrio ecológico e a perpetuação das

espécies. Estudar e entender essas relações nos mais variados ecossistemas é importante e

imprescind́ıvel para entendermos o meio ambiente e para podermos influenciar positiva-

mente a perpetuação das espécies nos diversos ecossistemas da Terra.

2.3 Mutualismo

O mutualismo, como já foi dito antes, é a interação entre dois organismos de espécies

diferentes que causa benef́ıcio mútuo para estes indiv́ıduos. Esse tipo de interação geral-

mente envolve a troca direta de serviços ou bens pelos indiv́ıduos que estão interagindo,

como, por exemplo, alimento, defesa ou transporte e costuma resultar na aquisição de

capacidades novas ao menos por um dos indiv́ıduos da interação.

As interações mutuaĺısticas ou mutualismos estão onipresentes na natureza. E as

espécies envolvidas na relação mutuaĺıstica são chamadas parceiros mutualistas. Por
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definição, cada espécie envolvida em um mutualismo deve receber um benef́ıcio a par-

tir da interação, e este beneficio vem usualmente sob algum custo [29]. No entanto,

os parceiros mutualistas não necessariamente recebem iguais benef́ıcios ou incorrem em

iguais custos. Enquanto que as atividades de cada parceiro beneficia a outra espécie de

algum modo, nenhuma espécie comporta-se altruisticamente. Em vez disso, cada espécie

persegue seu próprio interesse egóısta, e qualquer benef́ıcio incorrido pelo parceiro mu-

tualista é uma consequência não intencional da interação. Darwin reconheceu que as

interações mutuaĺısticas não são altrúıstas, quando escreveu em On the Origin of Species

(1859), “... Eu não acredito que qualquer animal do mundo realiza uma ação para o

bem exclusivo de outro de uma espécie distinta, mas cada espécie tenta tirar proveito dos

instintos dos outros...”[30].

Muitos diferentes tipos de organismos estão envolvidos em mutualismos, então os tipos

de bens e serviços que são trocados são altamente variáveis, como são os mecanismos pe-

los quais as trocas são feitas. Por exemplo, as interações mutuaĺısticas entre plantas

floŕıferas e seus polinizadores animais são muito diferentes das interações entre as acácias

e as formigas que as habitam e as protegem [31], ou interações entre espécies de plantas

e fungos que formam mycorrhizae [32]. A natureza variável das interações mutuaĺısticas

tem tornado dif́ıcil desenvolver modelos matemáticos quantitativos que generalizam to-

dos os mutualismos. Assim, os modelos quantitativos têm sido desenvolvidos para tipos

particulares de mutualismo, como por exemplo, para as interações planta-polinizador [33].

É importante ressaltarmos que para determinar se uma interação é ou não um mu-

tualismo, é necessário determinar o benef́ıcio recebido por cada parceiro mutualista. Os

detalhes da interação são importantes porque um parceiro pode enganar o outro, e se

este é o caso, a interação não é um mutualismo. Um exemplo comum de “enganação”

ocorre quando um inseto remove néctar de flores sem polinizá-las [30, 34]. O inseto con-

some néctar, de modo que esta interação é chamada nectivoria, uma forma especializada

de herbivoria, e o inseto é frequentemente referido como um “ladrão de néctar”. Menos

frequentemente, polinizadores animais são desapontados por plantas ao prover serviços
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de polinização. Por exemplo, algumas espécies de orqúıdeas decepcionam seus poliniza-

dores vespas macho produzindo flores que se parecem e cheiram como vespas fêmeas. As

vespas macho proveem serviços de polinização quando, confundidas, tentam acasalar com

as flores tipo vespas [35]. Esta interação é uma forma de parasitismo, porque as vespas

dispendem energia (e algumas vezes esperma), enquanto proveem serviços de polinização,

mas não recebem qualquer benef́ıcio em troca.

Em resumo, podemos dizer que o mutualismo é uma interação biológica extremamente

importante para a sobrevivência e evolução de milhares de espécies de animais e plantas.

Assim, estudar o mutualismo e as redes mutuaĺısticas é importante para um entendimento

mais claro e completo acerca das espécies naturais e de suas redes de interações biológicas.

Mas antes de entrarmos no estudo e caracterização das redes mutuaĺısticas, precisamos

conceituar e entender os mutualismos de dispersão de sementes e o de polinização, pois

as redes mutuaĺısticas que estudaremos no caṕıtulo três de nossa tese correspondem a

estes tipos de redes mutuaĺısticas. Também vamos entender como os diferentes tipos de

relações mutuaĺısticas podem ser classificadas de acordo com os ecólogos. Este breve

estudo descritivo será feito nos tópicos a seguir desta seção.

2.3.1 Dispersão de Sementes e Frugivoria

O mutualismo de dispersão de semestes é a relação entre uma espécie de planta que

usa um animal (inseto, pássaro, mamı́fero ou outro qualquer) para dispersar as suas

sementes oferecendo à espécie de animal a polpa de seus frutos. Esses animais usados

pelas plantas no mutualismo de dispersão de sementes enquanto alimentam-se de seus

frutos são chamados de fruǵıvoros.

É considerado dispersão de sementes o processo pelo qual as sementes são removidas

das imediações da planta-mãe para distâncias “seguras”, onde a predação pela ação dos

insetos e mamı́feros e da competição de recursos, às vezes com a própria planta-mãe,

são intensas. Este processo aumenta consideralvelmente as chances de sobrevivência das
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plantas. A dispersão de sementes é um processo-chave dentro do ciclo de vida da maio-

ria das plantas, especialmente em ambientes tropicais [36]. A dispersão de sementes, é

fundamental, também para a troca de genes, aumentando a variabilidade genética das

populações vegetais [37]. Um grande número de árvores, lianas e arbustros possuem fru-

tos dispersos por animais [38]. Estima-se que nas florestas tropicais entre 50% e 90%

de todas as árvores são dispersas por animais (zoocoria), enquanto cerca de 20%-50%

das espécies de aves e mamı́feros consomem frutos ao menos durante parte do ano [39].

As estruturas genética e demográfica das populações de plantas zoocóricas estão intima-

mente relacionadas à dispersão de suas sementes [40]. Os animais fruǵıvoros, por outro

lado, dependem da disponibilidade de frutos para sua permanência em determinada área

[41, 42].

Sabe-se que muitas espécies vegetais utilizam animais para dispersar suas sementes

e seu pólen. Sabe-se também que cerca de 10% de todas as plantas com flores possuem

sementes ou frutos dotados de ganchos, arestas ou substâncias viscosas que aderem aos

pêlos, cerdas ou penas de todo animal que entra em contato com elas. Frequentemente,

eles causam uma irritação ao animal, que muitas vezes se limpa e os elimina quando

posśıvel, mas em geral após transportá-los por certa distância. Nestes casos, o beneficio

é para a planta (que investiu recursos em mecanismos de fixação), e não há recompensa

para o animal [7]. Assim, esse tipo de relação não pode ser considerada uma relação

mutuaĺıstica pois não houve benef́ıcio para o animal, mas é um tipo de dispersão de

sementes usado por algumas espécies vegetais.

Quando as plantas usam espécies de aves e de outros animais que se alimentam de fru-

tos carnosos e dispersam as sementes, a relação é considerada um verdadeiro mutualismo

e denominado mutualismo de dispersão de sementes.

Assim, para ser considerada uma relação mutualista, é essencial que o animal con-

suma a parte carnosa do fruto, e não as sementes, que devem permanecer intactas quando

regurgitadas ou defecadas. Defesas espessas e fortes que protegem os embriões são comu-

mente parte do preço pago pela planta para a dispersão por fruǵıvoros. Desta forma, são
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considerados animais fruǵıvoros aqueles que, ao comerem um fruto, aproveitam a polpa,

mas deixam intactas as sementes.

Por exemplo, quando um pássaro tuim se alimenta das infrutescências de embaúba,

ele macera as sementes, ingere-as e aproveita os seus nutrientes, enquanto a polpa é

descartada; quando um sanhaço-cinza come uma amora, ele aproveita a polpa e elimina

intactas as sementes, nas fezes ou por regurgitação. O sanhaço, mostrado na figura 2.8, é

um fruǵıvoro no sentido estrito do termo, mas o tuim não pode receber essa denominação,

uma vez que o objeto de consumo são as sementes – essa ave seria melhor denominada

grańıvora, e ao contrário do sanhaço, tem uma relação de predação com a embaúba, pois

a ave se beneficia e os propágulos da planta são destrúıdos [43]. Na natureza há diversos

exemplos de aves fruǵıveras especializadas na dispersão de sementes, tais como o guácharo,

todos os tucanos e os araçaris [44].

Figura 2.8: A interação de benef́ıcio mútuo ou mutualismo entre plantas e aves dispersoras

de sementes, como o sanhaço, é muito importante para a geração da biodiversidade.

Figura de Landry, 2010 [21].
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2.3.2 Polinização

O mutualismo de polinização é a interação planta-animal na qual uma espécie vegetal

usa alguma espécie animal para polinizar suas flores fornecendo-lhe algum benef́ıcio em

troca.

Os mutualismos envolvendo pares planta-polinizador são particularmente importantes,

e envolvem cerca de 170 mil espécies de plantas e 200 mil espécies de animais. Na verdade,

interações planta-polinizador são bons exemplos de interações mutuaĺısticas porque quase

três quartos de todas as plantas floŕıferas ainda existentes (angiospermas) recebem serviços

de polinização por animais [45].

A polinização por animal é considerada a forma ancestral de polinização em angiosper-

mas [46], e a rápida diversificação de plantas floŕıferas que ocorreu há 90–130 milhões de

anos tem sido atribúıda, em parte, a mutualismos de polinização [47]. A maioria dos poli-

nizadores animais são insetos, sendo que abelhas, borboletas, mariposas, moscas, vespas,

besouros são os insetos polinizadores mais comuns [45].

Muitos pássaros e morcegos são também importantes espécies polinizadoras. As plan-

tas sempre recebem serviços de polinização através da interação, mas os bens ou serviços

recebidos pelos polinizadores animais variam. A maioria dos polinizadores recebem ali-

mentos na forma de pólen ou néctar, mas algumas abelhas também usam ceras e resinas

das flores para construir suas colméias [34], e as abelhas Euglossina machos usam compos-

tos voláteis de orqúıdea como “perfume”para atrair suas parceiras [48]. Outras espécies

de insetos, tais como as maripozas yuccas, depositam seus ovos dentro das flores yuccas

que polinizam, e algumas, mas não todas, das sementes produzidas são consumidas pelas

larvas de mariposa que se desenvolvem [49].

Mutualismos de polinização tem sido de interesse para os biólogos há mais de um

século. Darwin abordou sua importância potencial no processo de seleção natural, quando

escreveu: “... Eu posso entender como uma flor e uma abelha poderiam lentamente se
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Figura 2.9: A interação de benef́ıcio mútuo ou mutualismo entre plantas e seus poliniza-

dores, como a borboleta, é muito importante para a geração da biodiversidade. Figura

de Landry, 2010 [21].

tornar, ou simultaneamente ou uma depois da outra, modificadas e adaptadas da maneira

mútua mais perfeita, pela preservação continuada de indiv́ıduos que apresentem desvios

mútuos e ligeiramente favoráveis de estrutura.” [30].

Estudos de polinização clássica foram primariamente focalizados sobre os ciclos re-

produtivos das espécies de plantas e, além de sua importância como vetores de pólen,

os polinizadores foram amplamente ignorados. Estes estudos usualmente tomaram uma

de duas abordagens: ou elas eram focadas nas consequências evolutivas da dinâmica de

polinização ou eram focadas nos processos ecológicos que resultavam em polinização. A

pesquisa atual em biologia de polinização tenta unir as abordagens ecológicas e evolutivas

como um modo de compreender processos evolutivos nos contextos ecológicos em que eles

ocorrem; por exemplo, como os comportamentos forrageiros de polinizadores afetam a
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funcionalidade das plantas, determinando sistemas de acasalamento em plantas [33].

2.3.3 Classificação e Caracterização dos Mutualismos

No geral, os mutualismos são caracterizados pelos tipos de bens ou serviços intercam-

biados na relação, como exemplo podemos citar os mutualismos já comentados que são

o mutualismo de dispersão de sementes e o mutualismo de polinização. Mas existem

vários outros modos de caracterizar essas interações mutuaĺısticas, quais sejam: pelo grau

de dependência, cuja relação é classificada como obrigatória ou facultativa; pelo grau

de especificidade, na qual a interação ocorre entre pares de espécies ou entre grupos de

espécies; ou pelo grau de associação f́ısica, nas quais as relações são classificadas pela

proximidade f́ısica entre os paceiros mutualistas. Estes três métodos de caracterização

incluem intermediários. Independente de qual método seja usado para caracterizar a

relação mutuaĺıstica, é importante considerar a perspectiva de cada parceiro mutualista

ao caracterizar a interação.

• Mutualismos Obrigatório × Facultativo

Ummutualismo é considerado obrigatório quando uma espécie se apoia completamente

na outra para bens ou serviços. Maripozas e plantas yuccas tem um relacionamento obri-

gatório rećıproco, pois as plantas não podem produzir sementes sem a mariposa e as

larvas da mariposa somente alcançam a maturidade, se comem sementes yuccas em de-

senvolvimento [49]. Entretanto, parceiros mutualistas não necessariamente dependem um

do outro igualmente. Por exemplo, muitas espécies de plantas “dióicas” se apoiam com-

pletamente sobre os polinizadores animais para o sucesso reprodutivo, de modo que da

perspectiva da planta, a interação é obrigatória. No entanto, as espécies polinizadoras

que visitam as flores podem ou não requerer pólen ou néctar dessa espécie de planta, a

fim de sobreviver e reproduzir, de modo que da perspectiva do polinizador, a interação

poderia variar de obrigatória a facultativa. Da mesma forma, a maioria das abelhas de-

pendem de recursos florais para todas as suas necessidades (néctar, pólen, ceras, etc.), de
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modo que da perspectiva da abelha, a interação é obrigatória. Entretanto, a maioria das

espécies de abelhas podem utilizar recursos de várias plantas floŕıferas de modo que elas

não necessariamente tem um relacionamenmto obrigatório com espécies de plantas indi-

viduais. Em contraste, algumas espécies de plantas hermafroditas são auto-compat́ıveis e

também capazes de auto-polinização, de modo que elas podem produzir sementes se suas

flores são ou não visitadas por polinizadores. O mutualismo é facultativo da perspec-

tiva dessas plantas, embora a qualidade de sementes produzidas através de autopolização

é frequentemente reduzida em relação à qualidade de sementes produzidas através da

polinização externa [50], de modo que essas plantas ainda se beneficiam de interações

mutuaĺısticas com polinizadores.

• Mutualismo Espećıfico × Difuso

O grau de especificidade é outra maneira de caracterizar um mutualismo. Mutualis-

mos altamente espećıficos que se formam exclusivamente entre duas espécies são raros

(por exemplo, figueiras, vespas de figo). Vespas de figo fêmeas adultas polinizam as flores

das figueiras enquanto depositam seus ovos dentro das inflorescências especializadas da

planta. Os ovos eclodem e as larvas de vespa consomem algumas, mas não todas, das

sementes de figo. Existem aproximadamente 700 espécies de figueiras e, na maioria dos

casos, cada espécie é polinizada por somente uma ou umas poucas espécies de vespa [51].

Em contraste, a maioria dos mutualismos são, de algum modo, difusos. Como exemplo

podemos citar, novamente, os mutualismos de polinização nos quais, em geral, cada espécie

de planta é polinizada por múltiplas espécies de animais e cada espécie animal poliniza

múltiplas espécies de plantas. Ou seja, a maioria das espécies têm muitos parceiros mu-

tualistas, tais como as abelhas (Apis mellifera), as quais sabe-se que visitam as flores de

centenas de espécies de plantas, incluindo plantas cultivadas e silvestres [45], e as plantas,

como o mangue branco (Laguncularia racemosa), recebe visitantes florais de pelo menos

65 diferentes espécies de inseto [52]. Interações difusas são comuns em comunidades, e

resultam em redes de polinização compreendidas de muitas espécies interagentes de plan-

tas e animais. A figura 2.10 mostra o diagrama de uma rede de polinização onde cada
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ćırculo representa uma espécie animal e cada quadrado representa uma espécie de planta

e as linhas que conectam plantas e animais representam uma interação mutuaĺıstica entre

eles, na qual o animal acaba polinizando a planta e pegando nela algum recurso para a

sua sobrevivência. Neste diagrama vemos que cada espécie (animal ou planta) tem vários

parceiros mutualistas e que alguns tem mais que os outros.

Figura 2.10: Diagrama de uma rede de polinização. Cada circulo representa uma espécie

de animal e cada quadrado representa uma espécie de planta. As linhas que conectam

ćırculos com quadrados indicam interações de polinização entre essas espécies. Note que

algumas espécies, como as marcadas com “⋆”, tem mais parceiros mutualistas que as

outras.
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• Mutualismo Exabitacional × Inabitacional

Mutualismos podem, também, ser caracterizados de acordo com o grau de associação

f́ısica que ocorre entre as espécies. A maioria das interações planta-polinizador, por exem-

plo, são exabitacionais porque os polinizadores vivem separadamente das plantas com as

quais interagem. Entretanto, alguns polinizadores vivem dentro das plantas que polinizam

por uma porção de suas vidas, o que é um relacionamento inabitacional. Vespas dos figos e

figueiras [51], e mariposas yuccas e plantas yuccas [49], são bons exemplos deste relaciona-

mento extremamente raro. Caracterizações das interações mutuaĺısticas mais exclusivas

são correlacionadas, no sentido de que relacionamentos inabitacionais também tendem a

ser altamente espećıficos e obrigatórios. Entretanto, relacionamentos exabitacionais não

são necessariamente facultativos ou difusos.

2.4 Considerações Finais

A Ecologia é uma ciência vasta e muito bonita. Neste caṕıtulo, procuramos apenas

introduzir alguns de seus conceitos e algumas noções que serão importantes e essenciais

aos estudos de algumas redes ecológicas mutuaĺısticas sob a ótica da F́ısica e da Teoria

de Redes Complexas.

Não foi nossa intenção ou pretensão falar dos conceitos mais importantes ou relevantes

da Ecologia, apenas estamos citando e explanando um pouco sobre as noções que serão

mais necessárias e indispensáveis ao entendimento e estudo dos caṕıtulos seguintes. Assim,

deixamos o estudo e aprofundamento nos tópicos e conceito de Ecologia para os textos a

cerca desta importante ciência.

∗ ∗ ∗
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Caṕıtulo 3

Noções e Conceitos em Redes

Ecológicas

O estudo de redes de interações ecológicas usando-se Teoria de Redes Complexas é uma

recente, importante e promissora aplicação desta teoria f́ısica. Esses estudos são recentes

e grande parte foi realizada na última década tratando majoritariamente de mutualismos

entre plantas e seus polinizadores e/ou entre plantas e seus fruǵıvoros [53, 54, 55, 56, 57,

58, 59]. Apesar de terem sido feitos, no geral, estudos de redes mutuaĺısticas, os resultados

e análises podem ser associados a um grande número de outras redes ecológicas, como as

redes antagonistas, por exemplo.

Neste caṕıtulo iremos discutir os principais padrões emergentes do estudo de redes

ecológicas e também vamos apresentar o conceito de filogenia e distância filogenética em

redes ecológicas.

3.1 Espécies Generalistas e Espécies Especialistas

Do estudo das redes ecológicas mutuaĺısticas, emergem importantes padrões de orga-

nização dessas redes. Os principais padrões emergentes dos estudos de redes mutuaĺısticas
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são a heterogeneidade, o aninhamento e a modularidade. Vamos definir, sucintamente, a

heterogeneidade de uma rede complexa nos próximos parágrafos. Quanto ao aninhamento

e modularidade, vamos estudá-los com um pouco mais de detalhes neste caṕıtulo, verificar

as principais formas de se calcular o grau de aninhamento e de modularidade de uma rede

complexa.

Estudar e entender esses padrões em redes ecológicas é importante para, como po-

deremos entender logo a seguir, medir o grau de organização da rede e verificarmos em

torno de quais espécies a rede está mais organizada. Ou, em uma linguagem pouco

rigorosa, verificarmos quais as espécies com maior importância para a rede ou, melhor

dizendo, perceber quais espécies que se forem extintas poderão causar, indiretamente,

uma extinção em massa das outras espécies da rede ou mesmo para entendermos como

uma rede ecológica se reorganizará caso alguma ou algumas das espécies presentes na rede

sejam extintas por algum processo natural ou causado pelo homem.

Para definirmos a heterogeneidade de uma rede ecológica vamos apresentar os conceitos

de espécie generalista e de espécie especialista. Estes conceitos também são cruciais para

se definir o aninhamento de uma rede ecológica.

No estudo de redes ecológicas chamamos de espécie generalista a espécie da rede

ecológica que possui um grande número de interações na rede, ou seja, as espécies alta-

mente conectadas são classificadas como generalistas.

Por outro lado, a espécie da rede ecológica que interage com uma única ou umas

poucas espécies da rede é chamada de espécie especialista. Assim, no caso de uma rede

planta-polinizador, por exemplo, dizemos que uma espécie de planta é especialista se ela

é polinizada por uma ou umas poucas espécies de animais; e dizemos que um animal é

um especialista se ele poliniza uma única ou algumas poucas espécies de plantas da rede.

A heterogeneidade de uma rede ecológica complexa é caracterizada pela presença,

nessa rede, de espécies que apresentam maior número de ligações do que seria esperado

ao acaso [59], ou seja, na rede heterogênea há a presença de um bom número de espécies

generalistas e, desta forma, o número de ligações na rede é maior que o número de ligações

55



em uma rede aleatória com o mesmo número de vértices. A rede ecológica heterogênea é

organizada ao redor das espécies altamente conectadas [60]. As redes ecológicas mutual-

ist́ıcas e também as redes ecológicas antagonistas possuem estrutura heterogênea.

3.2 Aninhamento

O aninhamento de uma rede ecológica refere-se à forma como ocorre as interações entre

os tipos de espécies presentes na rede ecológica.

Partindo da definição de espécies generalista e especialista, podemos apresentar a

definição de uma rede aninhada. Assim, diz-se que uma rede ecológica está aninhada

ou possui aninhamento quando, na rede, há um grande número de espécies especialistas

interagindo com espécies generalistas [54]. Ou seja, uma rede aninhada possui tanto

espécies generalistas quanto espécies especialistas e, no geral, as espécies especialistas

interagem, principalmente, com as espécies generalistas.

Já vimos, no caṕıtulo anterior, que uma rede pode ser pictoricamente representada por

seu grafo ou por sua matriz de interação ou matriz de adjacência. No grafo de uma rede

bipartida aninhada, por exemplo, observamos que a maioria dos vértices que possuem

uma ou duas ligações estão ligados a vértices que possuem um grande número de ligações.

Este tipo de estrutura (ou padrão) para a rede é mostrada no grafo da figura 3.1.(a) que

mostra um grafo bipartido de uma rede de interação planta-animal aninhada.

Considerando a matriz de adjacência de uma rede que possui um alto grau de aninha-

mento, a matriz é caracterizada pela presença de regiões com um grande número “zeros”

e regiões com um grande número de “uns”. Equivalentemente, vemos que na linha cor-

respondente a uma espécie especialista (linha com uma ou umas poucas interações) as

interações (“uns”) estão relacionadas com colunas que possuem um grande número de

interações. O mesmo é válido para a relação entre colunas e linhas. Esse padrão de dis-

tribuição das interações visualizadas pela matriz de adjacência pode ser visto na figura
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3.1.(b) que representa a matriz da rede bipartida aninhada cujo gráfico está mostrado

na figura 3.1.(a). Nessas figuras o grafo bipartido e a matriz representam a rede com in-

terações entre os dois conjuntos distintos de espécies: animais, representados pelas linhas

da matriz; e plantas, representados pelas colunas da matriz.

Figura 3.1: A figura (a) ilustra o grafo bipartido de uma rede de interação planta-animal

que apresenta um alto grau de aninhamento; e a figura (b) mostra a matriz retangular

correspondente a essa rede.

As regiões de “zeros” são chamadas de regiões desocupadas, regiões de vazios ou regiões

de ausências de interações. As regiões de “uns” são chamadas de regiões ocupadas ou

regiões de presenças de interações. Na figura 3.2 é mostrada uma matriz de adjacência

de uma rede ecológica com alto grau de aninhamento e nessa são destacadas a regiões de

presença e de ausência de interações. Na figura 3.3 é mostrada a linha hipotética isóclina

que separa a região de presença de interações ou região ocupada da região de ausência

de interações ou região desocupada. Também são destacadas uma ausência de interação
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dentro da região de presença e uma presença de interação na região de ausência.

Figura 3.2: Matriz de adjacência de redes ecológicas com alto grau de aninhamento. Na

matriz é destacada a região de presenças (no alto à esquerda) e a região de ausências (em

baixo à direita). Figura adaptada de Ulrich e Gotelli, 2009 [61].

As redes bipartidas mostradas representadas nas figuras 3.1.a e 3.1.b são redes com

alto grau de aninhamento. Nas redes reais, nem sempre, o grau de aninhamento costuma

ser menor e as matrizes não aparecem tão simétricas. Por isto, faz-se necessário um

método para se calcular o grau de aninhamento da rede e determinar o padrão e a forma

de organização das espécies na rede.

O cálculo do aninhamento pode ser feito por alguns métodos ou métricas diferentes.

Há, pelo menos, dez diferentes métricas ou métodos usados na literatura para se calcular

o grau de aninhamento de uma rede ecológica [62].

Dentre esses métodos, consideramos duas como principais métricas utilizadas para se

calcular o aninhamento em uma rede complexa: a métrica da matriz de temperatura; e a

métrica NODF.
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Figura 3.3: Matriz de adjacência de redes ecológicas com alto grau de aninhamento. Na

matriz é destacada a isoclina, a linha que separa a região de presença de interações da

região de ausência de interações. Figura adaptada de Ulrich e Gotelli, 2009 [61].

A métrica da matriz de temperatura T foi desenvolvida por Atmar e Patterson

[63, 64] e modificada mais recentemente por Rodŕıguez-Gironés e Santamaŕıa [65] e Ulrich

e Gotelli [61].

A temperatura T é uma soma normalizada da distância relativa quadrada das

ausências na área ocupada e das presenças na área desocupada até a linha hipotética

isoclina. Assim, a matriz de temperatura T calcula simultaneamente as distâncias en-

tre elementos das linhas e das colunas da matriz de adjacência. A métrica da matriz

de temperatura é baseada na hipótese espećıfica de que as ausências em áreas predomi-

nantemente ocupada são menos prováveis que as presenças em áreas predominantemente

desocupadas.

Assim, a matriz de temperatura da rede (a soma normalizada das distâncias) dá a

medida do grau de aninhamento da rede ecológica representada pela matriz de adjacência.

Essa matriz pode ser facilmente calculada por um software distribúıdo gratuitamente (The
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Nestedness Temperature Calculator).

O cálculo do aninhamento pela métrica NODF (do inglês, nested metric based on ove-

lap and decreasing fill) foi proposto por Almeida-Neto et al. [66]. Esta métrica estima o

grau de aninhamento de uma rede a partir de sua matriz de adjacência medindo o quanto

das interações estabelecidas por espécies especialistas são um subconjunto das interações

realizadas por espécies mais generalistas. Assim, o método NODF computa, separada-

mente para linhas e para colunas da matriz de adjacência, o quanto há de sobreposição das

interações das espécies mais especialistas em relação às mais generalistas. A média das

médias de aninhamento de linhas (aninhamento das espécies animais) e colunas (aninha-

mento de espécies de plantas) resulta no valor de NODF da rede.

O valor de NODF varia de zero a um, sendo igual a zero para uma rede totalmente

não-aninhada e igual a um para uma rede perfeitamente aninhada.

Assim como outros métodos usados para calcular o grau de aninhamento de uma rede,

o método NODF é senśıvel a diversos aspectos da rede (além da ausência de interação

em áreas ocupadas e presença de interação em áreas desocupadas) tais como a riqueza de

espécies da rede e o grau de conectividade da rede. Desta forma, uma rede apresenta um

grau de aninhamento significativo se o valor de NODF calculado para a rede for maior do

que o esperado para alguma rede teórica de referência. Por exemplo, um referencial teórico

considerado pode ser o grau de aninhamento de uma rede na qual as interações ocorrem

ao acaso, mas a rede apresenta riqueza de espécies, grau de conectividade e distribuições

de graus similares às estimadas para a rede real.

3.3 Detecção de Comunidades e Modularidade

As redes complexas reais, como as redes ecológicas, possuem uma estrutura modular,

ou seja, essas redes são compostas por grupos de vértices que são mais conectados entre

si do que com o resto da rede. Em outras palavras, as ligações entre vértices de um
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mesmo grupo da rede são mais densamente distribúıdas que as ligações entre vértices de

grupos distintos. Tais grupos de vértices de uma rede complexa recebem a denominação

de comunidades.

Na figura 3.4 temos o exemplo de uma rede não-dirigida e sem peso que possui seis co-

munidades. Podemos observar facilmente que há mais conexões entre os vértices internos

de cada comunidade do que desses vértices com os vértices de outras comunidades.

Figura 3.4: Exemplo de uma rede não-dirigida e sem peso que possui seis comunidades.

As comunidades são indicadas pelas linhas tracejadas. Há mais conexões entre os vértices

internos de cada comunidade do que com os vértices de outras comunidades.

As comunidades de uma rede complexa são resultados da interação local entre os

vértices e são formados por vértices que possuem alguma relação de similaridade. Por-

tanto, a identificação de comunidades dentro de uma rede é uma tarefa importante e que

ajuda a encontrar vértices que compartilham propriedades semelhantes.
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Apesar da importância da identificação de comunidades em uma rede complexa, ainda

não existe um método considerado ótimo para identificação de comunidades em uma rede,

pois, no geral, não é posśıvel saber de antemão o número de comunidades de uma rede

ou mesmo o tamanho dessas comunidades.

Além disso, em muitos casos as comunidades podem ser definidas hierarquicamente,

ou seja, há subdivisão de comunidades dentro de uma comunidade. Em outras palavras,

podemos dizer que a reunião de comunidades também constitui uma comunidade. Pode-

mos observar isso pela figura 3.4 em que se juntassémos as comunidades 1 e 2 da figura

teŕıamos uma nova comunidade que ainda obedeceria ao critério/definição de uma comu-

nidade pois haveria mais conexões entre os vértices internos da comunidade do que desses

vértices com os vértices de outras comunidades.

Dada uma rede qualquer, mesmo com a definição de comunidade, constitui um pro-

blema de dif́ıcil solução saber como melhor dividir uma rede em comunidades. A prinćıpio,

nenhuma informação sobre o número de comunidades ou o tamanho delas está dispońıvel.

Para resolver este problema, Newman e Girvan [67] propuseram uma medida conhecida

como modularidade para quantificar a eficiência de uma divisão espećıfica de uma rede

em comunidades. Seja c o número de comunidades obtidas numa determinada divisão e a

matriz simétrica E de dimensão c×c cujos elementos eij representam a fração de conexões

que existem entre os vértices da comunidade i e os da comunidade j. Os elementos eii

representam o número de conexões internas à comunidade i. Desta forma, a modularidade

M pode ser calculada por:

M =
∑
i

eii −(∑
ij

eij

)2
 = TrE − ||E2|| (3.1)

Se M = 1 teremos uma rede formada por módulos totalmente desconectados e valores

altos de M determinam redes com estrutura modular definida.

Embora simples, a medida de modularidade dada pela equação 3.1 tem sido ampla-

mente utilizada nos algoritmos de detecção de comunidades, constituindo um dos princi-

pais métodos para identificação de comunidades em redes complexas.
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Para o caso de redes ecológicas mutuaĺısticas, a partir da definição de módulo em redes

complexas, dizemos que ela possui uma estrutura modular quando possui comunidades

de espécies que são pouco conectados entre si, mas que internamente possuem espécies

fortemente conectadas. Vale salientarmos que a ligação entre os diferentes módulos da

rede ecológica é feita por espécies denominadas “espécies-chave”.

Na figura 3.5.(a) temos o grafo bipartido de uma rede de interação planta-animal que

apresenta um alto grau de modularidade e na figura 3.5.(b) temos a matriz retangular

correspondente a essa rede. Essa matriz retangular representa as interações entre os dois

conjuntos distintos de espécies: animais, representados pelas linhas da matriz; e plantas,

representados pelas colunas da matriz.

Figura 3.5: A figura (a) mostra o grafo bipartido de uma rede de interação planta-animal

que apresenta um alto grau de modularidade; e a figura (b) ilustra a matriz retangular

correspondente a essa rede.
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As redes ecológicas são, no geral, heterogêneas, aninhadas e modulares, de modo

que qualquer modelo matemático que seja usado para descrevê-las deve dar conta dessas

caracteŕısticas da rede. Mas deve-se lembrar que a intensidade dessas caracteŕısticas em

cada rede ecológica depende do tipo de interação da rede. Uma rede mutualist́ıca do tipo

planta-polinizador, por exemplo, apresenta um maior grau de aninhamento do que de

modularidade, enquanto uma rede antagonista de predação, por exemplo, apresenta um

alto grau de modularidade e é pouco aninhada [68].

3.4 Filogenia e Distância Filogenética

Ao se estudar as redes ecológicas e as relações entre as espécies da rede é importante

entender, também, os padrões de interação a partir de uma perspectiva biológica, o que

requer uma combinação de informações filogenéticas e informações sobre as caracteŕıs-

ticas ecológicas das espécies para se estimar os efeitos de suas associações [69]. Assim,

faz-se necessário levar em conta o conceito de filogenia de espécies e, consequentemente,

a definição de distância filogenética entre as espécies que constituem a rede ecológica.

Vamos entender esses conceitos para intuir sua influência na interação das espécies de

uma rede mutuaĺıstica.

Os biólogos estimam que existem cerca de 5 milhões a 100 milhões de espécies de

organismos vivendo sobre a Terra atualmente. Evidência a partir de dados morfológicos,

bioqúımicos e de sequência de genes sugere que todos os organismos sobre a Terra são

geneticamente relacionados, e as relações genealógicas dos seres vivos podem ser represen-

tadas por uma vasta árvore evolucionária chamada Árvore da Vida. A Árvore da Vida,

então, representa a filogenia de organismos, isto é, a história das linhagens de organis-

mos quando elas mudam através do tempo. Isso implica que diferentes espécies surgem

de formas prévias via descendência, e que todos os organismos, do menor micróbio às

maiores plantas e vertebrados são conectados pela passagem de genes ao longo dos ramos
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da árvore filogenética que vincula toda a Vida. Assim, podemos compreender uma filo-

genia representada por um gráfico em forma de árvore que mostra as relações evolutivas

entre espécies, ou outras entidades biológicas que partilham um ancestral comum, como

esquematizado na figura 3.6.

Figura 3.6: Na árvore da Vida, os seres vivos são representados como folhas nas pon-

tas de seus ramos. A história evolutiva de uma espécie é representada por uma série

de antepassados que são compartilhados hierarquicamente por diferentes subconjuntos

dos organismos que estão vivos hoje. Figura reproduzida de Tree of Life project (tol-

web.org/tree/learn/concepts/whatisphylogeny.html).

Assim, podemos definir a filogenia de uma espécie como o conjunto de caracteŕısticas

genéticas que a espécie herdou de seus antepassados e que foram gradualmente modifi-

cadas na evolução para adaptar a espécie ao meio ambiente. E quando dizemos que duas

espécies estão filogenéticamente ligadas estamos dizendo que essas espécies tem um an-

cestral comum do qual importantes caracteŕısticas genéticas foram mantidas em ambas
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as espécies no decorrer de suas evoluções ou, em outras palavras, a distância filogenética

entre elas é pequena.

Há algumas maneiras diferentes, porém equivalentes, de se definir a distância filo-

genética entre espécies. No próximo caṕıtulo iremos definir e calcular a distância filo-

genética entre espécies de um subgrafo de uma rede bipartida para analisarmos a influência

da filogenia das espécies na estrutura da rede bipartida e em suas interações. Por ora, é

suficiente entendermos que, no geral, espécies com mesmo sinal filogenético ou pequena

distância filogenética tem propriedades similares na rede ecológica. Por exemplo, se duas

espécies de plantas de uma rede planta-polinizador tem o mesmo sinal filogenético, então

elas tendem a ter o mesmo número de animais polinizadores e tendem a serem polinizadas

pelas mesmas espécies de animais.

Há diferentes tipos de árvores que podem ser usados para representar diferentes aspec-

tos da história evolutiva. Podemos distinguir, numa primeira aproximação, quatro tipos

distintos de árvores.

• Dendograma: é um termo amplo para a representação diagramática de uma árvore

filogenética. Constitui um tipo de árvore aditiva em que as pontas das árvores são

todas equidistantes da raiz.

• Cladograma: é uma árvore filogenética formada usando métodos clad́ısticos. Visa

simplesmente mostrar o caráter recente relativo de ancestralidade comum. Este tipo

de árvore representa apenas um padrão de ramificação, isto é, os comprimentos dos

seus ramos não representam tempo ou quantidade relativa de mudança de caráter.

• Filograma: é uma árvore filogenética que tem comprimentos de ramo proporcionais

a quantidade de mudança de caráter.

• Cronograma: é uma árvore filogenética que representa explicitamente o tempo

evolutivo através dos comprimentos dos seus ramos.
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Nos trabalhos de nossa tese estudaremos, explicitamente, uma árvore da vida do tipo

cladograma para as espécies da rede ecológica. Na figura 3.7 temos um cladograma de

uma comunidade filogenética de plantas e animais (insetos e pássaros) com interação do

tipo frugivoria.

Figura 3.7: Exemplo de uma árvore do tipo cladograma para uma comunidade de plantas

e animais com interação mutuaĺıstica do tipo frugivoria. Nesta figura AN WY TH é o

cladograma das espécies de animais e PL WY TH representa o cladograma das plantas

da comunidade. A figura foi reproduzida de Rezende, 2007 [57].

Com os conceitos e noções apresentados neste caṕıtulo e no caṕıtulo anterior podemos

dar seguimentos a nossos estudos das redes ecológicas mutuaĺısticas.
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Caṕıtulo 4

Distância Filogenética em Redes

Ecológicas

4.1 Introdução

O estudo da Teoria de Redes e sua aplicação às redes reais tem se mostrado um

importante ramo da ciência nos últimos anos. Especificamente, na última década houve

uma explosão de publicações usando redes na literatura de f́ısica [70]. Esses estudos

englobam um grande campo tal como crescimento de redes [71], transporte e sincronização

de redes [72, 73], ı́ndices caracteŕısticos [74], partição e modularidade [75], bem como

aplicações em diversas áreas [3], como por exemplo, na análise de redes ecológicas [57, 75,

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84]. No entanto, apesar da crescente propagação e expansão

dos trabalhos de redes, pouca atenção tem sido focada sobre efeitos funcionais dentro de

uma rede. Estes efeitos mostram, por exemplo, como um subgrafo da rede determina a

estrutura de outro subgrafo.

Dentre as mais importantes aplicações da Teoria de Redes Complexas a redes reais,

está o estudo de redes biológicas de interação. Ou seja, o estudo de redes em Biologia nos

quais as redes são usadas em muitos contextos, permitindo entender, por exemplo, como

interagem e se estruturam populações em uma comunidade.
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Assim, pode-se estudar a rede de interação em uma comunidade na qual um conjunto

de espécies interage com outro conjunto, como uma rede de polinização ou uma rede de

dispersão de sementes nos quais um conjunto de plantas interage com um conjunto de

animais. Este tipo de rede de interação pode ser representado por uma rede bipartida,

pois não há ligação/interação entre elementos de um mesmo conjunto. Pode-se, também,

a partir do uso da Teoria de Redes na Biologia, estudar a classificação de espécies de seres

vivos e sua relação com as outras espécies de seu habitat levando-se em consideração os

ancestrais comuns dessas espécies a partir de sua árvore filogenética.

Este caṕıtulo de nossa tese é o primeiro caṕıtulo baseado no trabalho original de

doutoramento publicado em nosso artigo da referência [8] e em outro artigo, em fase de

preparação.

Neste caṕıtulo vamos estudar redes ecológicas de interação que podem ser descritas

como uma associação entre os dois tipos de redes descritos acima, ou seja, vamos es-

tudar redes bipartidas de interação de espécies em uma comunidade e também as re-

des taxonômicas de classificação dessas espécies para determinar o papel das interações

ecológicas entre espécies na coevolução dessas espécies. Este estudo está dividido em duas

partes que estão apresentadas neste e no próximo caṕıtulo.

Assim vamos descrever e contextualizar o problema a ser resolvido, apresentando e

exemplificando a forma de calcular a distância filogenética e definir o ı́ndice de distância

filogenética para as redes ecológicas. Em seguida descreveremos o algoritmo de geração

de redes ecológicas aleatórias que usaremos para estudar e analisar as redes ecológicas.

E, finalmente, também apresentaremos uma breve descrição dos dados biológicos usados

em nossa análise. No caṕıtulo seguinte estudaremos e determinaremos a influência da

filogenia nas interações ecológicas.
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4.2 Descrição do problema

Compreender os fatores que determinam o número e a interação de espécies coexis-

tentes em uma comunidade é, possivelmente, o problema mais fundamental em ecologia

e na biologia de conservação [76, 77]. Tal problema está relacionado a uma variedade

de aspectos que vai desde fatores abióticos e genéticos até a localização das regiões bio-

geográficas [78, 79].

Neste trabalho, para contribuirmos para o estudo e elucidação desse problema, fo-

camos nossos esforços em determinar como a filogenia das espécies de uma rede ecológica

determina ou influencia as interações entre as espécies da rede. Nesta tese estudamos a

influência da filogenia nas interações ecológicas a partir do estudo de redes ecológicas de

interação do tipo animal-planta. Mais especificamente, ao estudar redes ecológicas animal-

planta, dividimos a nossa pergunta (como a filogenia influencia as interações ecológicas?)

em três questões que, separadamente, podem ser mais facilmente analisadas:

1) Individualmente, as filogenias de quais redes (plantas ou animais) influenciam a rede

ecológica?

2) Como um todo, em uma metaanálise, as filogenias influenciam a rede ecológica?

3) Existe um conjunto de espécies (plantas ou animais) que influencia a rede ecológica

mais do que o outro?

Para responder as perguntas acima, desenvolvemos e usamos a nossa abordagem es-

tat́ıstica em um estudo de caso de redes de dispersão de sementes por animais fruǵıvoros

e também em um estudo de caso de redes de polinização. Assim, nosso estudo estat́ıstico

será composto por três testes estat́ısticos complementares que foram desenvolvidos e reali-

zados em uma amostra de 20 redes de interação ecológica do tipo frugivoria e dispersão de

sementes e uma amostra de 19 redes de interação ecológica tipo polinização encontradas

na literatura (material suplementar da referência [57]).

Como já foi dito no caṕıtulo anterior, as redes de frugivoria e dispersão de sementes

são formadas por dois conjuntos de espécies: as plantas com frutas e os animais fruǵıvoros
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dispersores de sementes. O conjunto de plantas cujas sementes são dispersadas usa a van-

tagem do aspecto nutricional de suas frutas para que os animais fruǵıvoros comportem-se

como portadores de sementes. Os animais fruǵıvoros das redes estudadas são, princi-

palmente, pássaros que comem as frutas e dispersam as sementes com os excrementos

em lugares onde as sementes dificilmente alcançariam sem sua ajuda. Como foi dito no

caṕıtulo 2, este tipo de interação é caracterizada como mutualismo porque ambos, plantas

e animais, têm benef́ıcios advindos da interação.

As redes de polinização são formadas por dois conjuntos de espécies: as plantas com

flores e os animais que as polinizam. As redes de polinização são, assim como as redes

de frugivoria e dispersão de sementes, redes ecológicas de interação mutuaĺıstica, pois os

animais polinizadores se alimentam de parte do polén produzido pelas flores das plantas

ou outro produto vegetal dessas flores enquanto polinizam as flores de uma planta com o

pólen de outras, garantido assim a reprodução das plantas. Ou seja, como as duas espécies

envolvidas na interação ecológica tem benef́ıcios na interação, esta é caracterizada como

uma interação mutuaĺıstica.

Para colocar adequadamente o nosso problema e analisar a influência das diferentes

filogenias envolvidas na interação para a rede ecológica, usamos a notação descrita a seguir.

Cada sistema estudado é caracterizado/formado por uma rede composta ou supergrafo

que é formado por três subgrafos: uma rede do tipo árvore filogenética de plantas, que

chamaremos de TP ; uma rede do tipo árvore filogenética de animais, que chamaremos de

TA; e um grafo bipartido, que será denominado BPA.

Usando a notação matemática apresentada no caṕıtulo 1 para descrever redes com-

plexas, temos que a árvore filogenética de plantas será dada por TP = {LP , VP}, onde

LP é o conjunto de ligações e VP é o conjunto de vértices da árvore ou rede filogenética

de plantas. Analogamente, temos que a árvore filogenética de animais será dada por

TA = {LA, VA}, onde LA é o conjunto de ligações e VA é o conjunto de vértices da árvore

ou rede filogenética de animais.

O conjunto dos pontos extremos das árvores filogenéticas chamamos SP e SA para
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enfatizar que corresponde ao conjunto de espécies de plantas e animais da rede ecológica

que estão ligados pela interação estudada e, por isto, são os elementos do supergrafo que

unem as redes filogenéticas.

No núcleo do supergrafo temos uma rede bipartida BPA = {LPA, SP , SA} definida pelo

conjunto de vértices SP e SA e um conjunto de ligsçõrd LPA que conectam os vértices das

interações ecológicas. Uma visão geral desta estrutura emaranhada pode ser visualizada

na figura 4.1, onde duas árvores filogenéticas tocam-se entre si por uma teia de ligações

entre seus elementos. A árvore filogenética dos animais acha-se à esquerda e a das plantas

a direita. As linhas representam interações ecológicas de animais (quadrados) com plantas

(ćırculos). Estas interações tanto podem ser do tipo frugivoria e dispersão de sementes

como do tipo polinização.

Exploramos a estrutura dessas redes de um modo funcional. Não focamos sobre os

ı́ndices de rede, crescimento, transporte ou estrutura de partição. Em nosso estudo,

estamos interessados em como um subgrafo da rede determina ou influencia a estrutura

de outro subgrafo. Mais especificamente, queremos saber em que extensão a topologia ou

a estrutura dos grafos filogenéticos determina o arranjo das interações ecológicas. Para

tal demonstração, usamos a seguinte formulação esquemática:

 TP ⇒ LPA

TA ⇒ LPA

(4.1)

4.3 A Distância Filogenética e a Influência da Filo-

genia Sobre as Redes Ecológicas

A fim de analisar como as árvores filogenéticas de plantas e de animais influenciam

a rede ecológica de interação, BPA, realizamos uma análise estat́ıstica. Especificamente,

calculamos a distância filogenética total entre elementos interagentes de BPA de cada

árvore filogenética. Ou seja, calculamos a distância filogenética total dos elementos da
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Figura 4.1: Esta figura ilustra uma rede composta formada por interações ecológicas (ao

centro) e as árvores de filogenia à esquerda e à direita. A árvore filogenética dos animais

acha-se à esquerda e a das plantas à direita. As linhas representam interações ecológicas

de animais (quadrados) com plantas (ćırculos). Esta rede espećıfica corresponde à rede

WYTH de Rezende, 2007 [57].

árvore de animais que interagem com a árvore de plantas e também calculamos a distância

filogenética total dos elementos da árvore das plantas que interagem com elementos da

árvore de animais e, a seguir, comparamos cada uma das distâncias filogenéticas totais

calculadas com os resultados da simulação Monte Carlo.

Para entendermos os procedimentos e cálculos realizados pelo método de Monte Carlo

desenvolvido, consideremos, a guisa de exemplo, uma pequena rede ecológica fict́ıcia que

é estruturada por duas redes filogenéticas que interagem entre si.

Seja a rede de interação ecológica mostrada na figura 4.2. Essa rede, assim como a rede

mostrada na figura 4.1, é um supergrafo bipartido formado por duas redes filogenéticas (a
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rede filogenética de animais, TA à esquerda, e a rede filogenética de plantas, TP à direita)

e pelas ligações entre elas que correspondem à interação ecológica.

Figura 4.2: Pequena rede artificial para estudo. À esquerda temos a rede filogenética de

animais, à direita temos a rede filogenética de plantas e no centro temos as interações

ecológicas entre os elementos finais das duas redes filogenéticas.

A rede filogenética de animais, à esquerda na figura 4.2, é formada por nove espécies

animais VA = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, das quais 5 são pontos extremos da rede, ou seja,

5 delas interagem com a rede filogenética de plantas e são dadas por SA = {1, 2, 3, 4, 5}

e estão marcados na figura por quadrados. Os outros elementos da rede filogenética de

animais são os nós da rede marcados à esquerda dos quadrados e que representam os

antepassados comuns das espécies representadas pelos pontos extremos. As ligações entre

as espécies animais da rede filogenética de animais, como podemos observar na figura é

dada pelo conjunto LA = {1 − 6, 2 − 6, 3 − 7, 4 − 7, 5 − 9, 6 − 8, 7 − 8, 8 − 9}, no qual a

ligação 1 − 6 do conjunto LA indica que o animal 1 tem como ancestral direto o animal

6, e o fato de termos as ligações 1− 6 e 2− 6 no conjunto LA significa que os animais 1 e

2 tem em 6 seu ancestral comum.

A partir da rede filogenética de animais da figura 4.2, podemos calcular uma quan-
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tidade central para estudar a influencia da filogenia nas interações ecológicas que é a

distância filogenética total. A distância filogenética entre duas espécies i e j, aqui carac-

terizada por PD(i, j), dá o grau de separação evolucionária entre essas espécies e está

relacionado ao número de espécies da árvore filogenética que compartilham um ancestral

comum. Vale lembrar que, hoje em dia, a biologia molecular e genética provê maneiras

mais acuradas para se estimar a distância filogenética entre duas espécies, mas para o

nosso estudo qualquer uma das duas definições primeiramente apresentadas é suficiente e

completamente equivalentes entre si.

Para calcular as distâncias filogenéticas para as espécies de animais presentes nesta

pequena rede da figura 4.2, vamos considerar PD(i, j) como o número de espécies compar-

tilhadas pelo ancestral comum menos um. Assim, temos para a rede SA = {1, 2, 3, 4, 5}

da figura 4.2 que PD(1, 2) = 1, PD(1, 3) = 3, PD(1, 4) = 3, PD(1, 5) = 4, PD(2, 3) = 3,

PD(2, 4) = 3, PD(2, 5) = 4, PD(3, 4) = 1, PD(3, 5) = 4 e PD(4, 5) = 4.

Já a rede filogenética de plantas usada como exemplo para descrever nosso método é

a rede mostrada à direita na figura 4.2. Essa rede é formada por 7 espécies de plantas

VP = {a, b, c, d, e, f, g}, das quais 4 são plantas extremas da rede, SP = {a, b, c, d}, e estão

indicados por ćırculos na figura. As outras três espécies de plantas são os antepassados

comuns das plantas extremas da rede filogenética de plantas e são representados pelos nós

da rede à direita dos ćırculos. As ligações filogenéticas entre as espécies de plantas da rede,

como podemos observar pela figura 4.2, são LP = {a− e, b− e, c− f, e− f, d− g, f − g}.

Analogamente ao explicado para a rede de animais, temos que a distância filogenética

entre as espécies extremas da rede de plantas da figura 4.2 é dada por PD(a, b) = 1,

PD(a, c) = 2, PD(a, d) = 3, PD(b, c) = 2, PD(b, d) = 3 e PD(c, d) = 3.

As ligações entre os elementos das redes filogenéticas ou subgrafos de animais e de

plantas da figura 4.2 compõem a rede ecológica que está representada no centro da figura.

Matematicamente, podemos escrever esta rede bipartida como BPA = {SA, SP , LPA} =

{(1, 2, 3, 4, 5), (a, b, c, d), (1− a, 1− b, 2− d, 3− c, 4− a, 4− b, 5− a, 5− c)}.

A rede ecológica BPA pode ser representada em termos de sua matriz de interação que
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é a matriz mostrada na figura 4.3, na qual os elementos das linhas representam animais e

os elementos das colunas representam plantas, um quadrado Mij vazio representa a falta

de interação entre a espécie animal i e a espécie de planta j e o quadrado Mij preenchido

representa a interação entre a espécie animal i e a espécie de planta j.

Figura 4.3: Representação alternativa para o supergrafo da figura 4.2, no qual é enfatizada

a matriz de interação.

Matematicamente, a matriz de interação também pode ser representada pela matriz de

adjacência. Assim, para a matriz mostrada na figura 4.3 temos como matriz de adjacência

M =


1 0 0 1 1

1 0 0 1 0

0 0 1 0 1

0 1 0 0 0


(4.2)

Para estudar a influência da filogenia sobre a rede de interação da comunidade pre-

cisamos de uma medida global que caracterize a distância filogenética de toda a comu-

nidade de plantas ou animais. Para realizar essa tarefa vamos calcular a Distância Filo-
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genética Total, PDI, da comunidade que é calculado a partir da matriz de interação da

rede e é dado por:

PDI =
∑
l

PD(il, jl) (4.3)

onde l é um ı́ndice que varre pares de elementos de BPA.

Se a distância filogenética total observada desvia significativamente da estimativa

Monte Carlo, interpretamos este fato como um efeito funcional de TA (ou de TP ) sobre

BPA.

Para estimar, por exemplo, PDIP , a distância filogenética total de plantas, temos que

contar as distâncias para todos os pares de plantas que interagem com um mesmo animal.

Isso significa pares de elementos nas mesmas colunas da matriz de interação BPA. Por

outro lado, para estimar a distância filogenética total dos animais, PDIA, contamos as

distâncias filogenéticas sobre todos os pares de espécies ao longo de linhas comuns.

Tomando a nossa rede ecológica exemplo, para estimar a distância filogenética total das

plantas, por exemplo, temos que somar, na matriz da figura 4.3, as distâncias filogenéticas

de todos os pares de plantas que interagem com o mesmo animal, ou seja, sobre as plantas

marcadas em uma mesma coluna. Desta forma, vamos contar a distância filogenética das

plantas a e b na coluna 1, das plantas a e b na coluna 4 e das plantas a e c na coluna

5. As colunas 2 e 3 não serão contadas porque não há, em nosso exemplo, duas plantas

que interajam ao mesmo tempo com os animais de ı́ndices 2 ou 3. Assim, a distância

filogenética total das plantas, na matriz exemplo, será:

PDIP =
∑
l

PD(il, jl) = 1 + 1 + 2 = 4 (4.4)

Para comparar a distância filogenética total das plantas, PDIP , com as análise de

Monte Carlo, geramos matrizes de interação de redes que tenha o número de pares em

cada coluna igual ao número de pares da rede estudada mas com posições geradas aleato-

riamente. Por exemplo, ao gerar o Monte Carlo da rede exemplo, na coluna 1 fixamos um

único par, mas sua posição não estava fixa em a − b, pois o par poderia ter sido gerado
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em a − b, a − c, a − d, b − c, b − d ou c − d. Idem para as colunas 4 e 5 que também

apresentam um único par. Fixando o número de pares nas colunas da matriz de interação

gerada por Monte Carlo, calculamos o PDIP de Monte Carlo e comparamos com o PDIP

observado.

Para a pequena matriz que usamos como exemplo podemos estimar o número exato de

distâncias entre pares, mas para uma matriz de dimensão grande somos forçados a usar

uma abordagem tipo Monte Carlo. Considerando as matrizes de Monte Carlo para a nossa

matriz exemplo, na coluna 1 dessas matrizes aleatórias temos, como já foi mencionado, 6

possibilidades para a posição dos pares, a saber, a− b, a− c, a− d, b− c, b− d ou c− d,

cujas distâncias filogenéticas são, respectivamente, 1, 2, 3, 2, 3 e 3, cuja média para um

par vale PDIP−MC
∼= 2, 33 e que, somado para as três colunas com pares de plantas que

interagem com o mesmo animal (as colunas 1, 4, e 5) dá PDIP−MC = 7 que comparado

com o PDIP−obs = 4 é maior. Como a distância filogenética total observada é menor que

a gerada aleatoriamente, conclui-se que a matriz ecológica segue a influência da filogenia.

Já para calcular a distância filogenética total dos animais, PDIA, temos que computar

os pares de animais que interagem com a mesma planta, ou seja, devemos contar os pares

de espécies marcadas na mesma linha e contar a distância filogenética entre elas. Assim,

teremos que contar as distâncias dos pares posśıveis nas linhas a, b e c, dando na linha a

os pares 1− 4, 1− 5 e 4− 5, na linha b o par 1− 4 e na linha c o par 3− 5, de forma que

a distância filogenética total dos animais será dado por

PDIA =
∑
l

PD(il, jl) = 18 (4.5)

Para comparar a distância filogenética total calculada para os animais, PDIA, com as

análise de Monte Carlo, geramos matrizes de interação de redes que tenha o número de

pares em cada linha igual ao número de pares da rede estudada mas com posições geradas

aleatoriamente. Por exemplo, ao gerar o Monte Carlo da rede exemplo, na linha a fixamos

três pares, mas suas posições não estão fixas em 1− 4, 1− 5 e 4− 5, pois os pares podem

ter sido gerados em quaisquer três das dez combinações posśıveis (1−2, 1−3, 1−4, 1−5,
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2− 3, 2− 4, 2− 5, 3− 4, 3− 5 e 4− 5) que tem distância filogenética total média por par

igual a 3, portanto na linha a com três pares posśıveis a distância filogenética total é igual

a 9 e nas linhas b e c que tem apenas um par a distância filogenética total por linha é 3.

Portanto, a distância filogenética total de Monte Carlo estimada é PDIA−MC = 5 ·3 = 15,

no qual 5 é o número total de pares computados. E, assim, temos que PDIA−MC = 15 <

PDIA−obs = 18. Neste caso, como PDIA−MC < PDIP−obs,ou seja, concluimos que a

matriz de interação parece não seguir a influência da filogenia.

Voltando agora à matriz da figura 4.3, notamos que, neste caso, a influência de TA sobre

oBPA é fraca, porque PDIA não é pequeno. SeBPA seguisse a filogenia, as PDIA−obs deve-

riam ser pequenas quando comparadas com a distância de espécies em posições aleatórias

porque PD(i, j) sobre pares de espécies que são filogeneticamente próximas são entre si

pequenas.

Este fato é ilustrado na mesma figura 4.3 quando olhamos para as influências de TP

sobre BPA. Para este caso, contamos PDP (i, j) sobre pares de elementos nas mesmas

colunas. Existem pares de elementos na primeira, quarta e quinta colunas. Na primeira

e quarta colunas a PDP (i, j) é a menor posśıvel, quaisquer outras posições para as duas

espécies produziria uma distância filogenética maior. Neste caso é esperado que para

as redes geradas aleatoriamente as distâncias filogenéticas entre os pares de elementos

serão maiores do que a observada. No caso da coluna um, por exemplo, os elementos

observados estão na primeira e segunda linhas e sua distância filogenética é um. Se os

elementos sorteados estiverem na primeira e terceira coluna a distância será 2; se forem

na segunda e quarta a distância será 3 e assim por diante. O observado é, sem dúvida, o

valor mı́nimo.

Para computar a significância da influência das filogenias TP e TA sobre uma rede

bipartida e, também para comparar diversas redes compostas, entre si, usamos um ı́ndice

de influência denotado por κ. Para uma distância filogenética emṕırica (PDIobs), de uma

determinada rede composta, o ı́ndice κ é a fração de redes aleatórias de Monte Carlo cuja

PDIMC está acima PDIobs.
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Na figura 4.4, temos uma representação esquemática do ı́ndice κ. Considerando a

curva da figura 4.4 como a distribuição de distâncias filogenéticas das redes de Monte

Carlo e PDIobs a distância filogenética emṕırica da rede estudada, o ı́ndice κ será a área

hachurada sob a curva dividida pela área total sob a curva.

Figura 4.4: Representação esquemática do ı́ndice κ. A curva representa a distribuição

de distância filogenética total para as redes de Monte Carlo (PDIMC) e o valor marcado

(PDIobs) a distância filogenética total emṕırica para a rede estudada. O κ representa a

fração de redes de Monte Carlo com PDI maior que o PDIobs.

Da figura 4.4, percebemos facilmente que um valor de κ próximo a 1, significa que

PDIobs da rede é bastante menor que o PDI das rede Monte Carlo. Isto mostra que

existe uma significativa influência da rede filogenética sobre a rede ecológica. Um κ em

torno de 0.5, significa que há tantos PDIMC acima quanto abaixo do PDIobs. Neste caso,

a filogenia não é singular em comparação com os ensaios aleatórios, significando que a

filogenia não afeta as interações ecológicas. Já para um κ em torno de zero, temos que

a rede observada se desvia significativamente ou é repelida pelo sinal filogenético. Em

outras palavras, o grupo de espécies que interage na comunidade segue uma tendência

oposta da filogenia.

Usando a definição de valor p, como a probabilidade de um evento ou o resultado em

um experimento estat́ıstico, temos p = 1− κ, assumindo como hipótese nula que PDIobs

não é diferente da PDIMC .
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4.4 Os Dados Biológicos

Os dados emṕıricos usados nesta parte da pesquisa foram obtidos do material suple-

mentar do artigo de Rezende [57].

Utilizamos dados das redes cuja interação era do tipo dispersão de sementes por ani-

mais fruǵıvoros, totalizando assim, um conjunto de vinte (20) redes compostas. Do con-

junto de redes ecológicas originais do material suplementar do referido artigo, exclúımos

as redes de grande porte em virtude das limitações de tempo computacional. Redes

com dados amb́ıguos ou em escassez nas árvores filogenéticas também não foram usados

na análise, restando as 20 redes ecológicas analisadas e que estão especificadas nas três

primeiras colunas da tabela 4.1. A referência de cada rede/matriz pode ser encontrada

no trabalho de Rezende [57].

Já para as redes cuja interação era do tipo polinização estudamos um conjunto de

dezenove (19) redes compostas. Do conjunto de redes ecológicas originais do material su-

plementar do referido artigo, exclúımos as redes de grande porte em virtude das limitações

de tempo computacional. Redes com dados amb́ıguos ou em escassez nas árvores filo-

genéticas também não foram usados na análise, restando as 19 redes ecológicas analisadas

e que estão especificadas nas três últimas colunas da tabela 4.1. Vale ressaltar novamente

que a referência de cada rede/matriz pode ser encontrada no trabalho de Rezende [57].

As redes ecológicas mutuaĺısticas da tabela 4.1 são as redes ecológicas estudadas e

analisadas nos trabalhos dessa tese de doutoramento. Essa análise e estudo estão descritos

no próximo caṕıtulo.
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Tabela 4.1: Tabela com nomes e dados iniciais das 20 matrizes ecológicas de frugivoria

e dispersão de sementes e das 19 matrizes de polinização analisadas. NA e NP são os

números de animais e plantas na matriz, respectivamente.

Redes de Frugivoria Redes de Polinização

Matriz NA NP Matriz NA NP

BAIR 21 7 ARR3 36 22

BEEH 9 31 DIHI 17 58

CACG 15 23 DISH 16 34

CACI 20 33 DUPO 11 36

CACO 13 23 EOLZ 31 74

CAFR 15 21 ESKI 14 12

CROM 6 70 HOCK 29 72

FROS 8 16 MED1 21 43

GEN1 17 7 MED2 23 68

GEN2 28 35 MEMM 25 42

HAMM 16 43 MOMA 11 17

HRAT 16 16 MOTT 13 42

KANT 27 5 OLAU 29 54

LOPE 8 17 PERC 60 31

MACK 31 32 PRAP 18 53

NCOR 32 25 RABR 33 46

NNOG 28 18 RMRZ 48 46

SAPF 8 27 SCHM 7 32

SNOW 14 49 SMAL 13 32

WYTH 14 11 — — —
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Caṕıtulo 5

Influência da Filogenia nas

Interações Ecológicas em Redes

Animal-Planta

Este caṕıtulo de nossa tese é o segundo caṕıtulo baseado no trabalho original de

doutoramento publicado em nosso artigo da referência [8] e em outro artigo, em fase

de preparação.

Neste caṕıtulo vamos continuar a estudar redes ecológicas de interação que podem

ser descritas como uma associação entre os dois tipos de redes descritos acima, ou seja,

vamos estudar redes bipartidas de interação de espécies em uma comunidade e também as

redes taxonômicas de classificação dessas espécies para determinar o papel das interações

ecológicas entre espécies na coevolução dessas espécies.

Para responder a questão da influência da filogenia nas interações ecológicas, vamos

aplicar a nova abordagem estat́ıstica de Monte Carlo para o problema e analisar e estudar

redes ecológicas de frugivoria e dispersão de sementes e redes de polinização. A descrição

do problema e do método estão descritos no caṕıtulo anterior. Já a análise das redes, a

partir do estudo das interações em redes bipartidas e do estudo das redes taxonômicas, é

feita nas seções desse caṕıtulo de nossa tese, bem como os resultados obtidos e a nossa
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interpretação acerca desses resultados. Assim, neste caṕıtulo determinarmos como a filo-

genia de um conjunto de espécies influencia as interações ecológicas dentro da rede da

qual fazem parte e interpretamos os resultados obtidos.

5.1 Influências Individuais das Filogenias sobre a

Rede Ecológica

5.1.1 Redes de Frugivoria e Dispersão de Sementes

A partir do método descrito na seção 1.3 para o cálculo dos ı́ndices κ e analisando as

redes ecológicas de interação de frugivoria e dispersão de sementes, chegamos à tabela

5.1. Nesta tabela, ilustramos os dados das 20 matrizes ecológicas que foram selecionadas.

Apresentamos, respectivamente: o código da matriz de interação – no qual mantivemos o

mesmo código da matriz que foi usada no trabalho do Rezende [57]; o ı́ndice κA calculado

para a matriz; o ı́ndice κP calculado para a matriz; e a ocupação ρ – fração de elementos

ocupados da matriz de adjacência de BPA.

O primeiro teste estat́ıstico foi realizado para responder à pergunta: individualmente,

quais filogenias (plantas ou animais) influenciam a rede ecológica? O primeiro teste analisa

um a um os valores de p ou, equivalentemente, de κ para achar quais filogenias determinam

as interações ecológicas.

O estudo dos ı́ndices κ da tabela 5.1 mostra que filogenias espećıficas influenciam

significantemente as interações na rede ecológica bipartida ou, em outras palavras, as

filogenias que desempenham um papel mais funcional na rede ecológica bipartida. De

fato, de 40 valores de κ na tabela, 11 deles, sendo 4 plantas e 7 animais, tem valor

κ > 0, 95, o que pode ser interpretado como um ńıvel de significância p < 0, 05. Esta

análise indica as filogenias que influenciam, individualmente, as interações ecológicas em

suas redes.
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Tabela 5.1: Tabela com nomes e dados das 20 matrizes ecológicas de frugivoria e dispersão

de sementes analisadas. Os coeficientes κA e κP são as frações de redes aleatórias de

Monte Carlo cujos PDIMC estão acima PDIobs para a rede de animais e de plantas,

respectivamente. O parâmetro ρ é a fração de ocupação da matriz de interação.

Matriz κA κP ρ

BAIR 0.941 0.445 0.340

BEEH 0.507 0.824 0.427

CACG 0.823 0.849 0.188

CACI 0.627 0.478 0.142

CACO 0.787 0.927 0.157

CAFR 0.752 0.661 0.162

CROM 0.999 0.313 0.329

FROS 0.722 0.989 0.688

GEN1 0.975 0.512 0.303

GEN2 0.998 0.977 0.136

HAMM 1.00 0.988 0.243

HRAT 0.583 0.904 0.461

KANT 0.442 0.290 0.637

LOPE 0.994 0.463 0.493

MACK 0.999 0.206 0.060

NCOR 0.921 0.717 0.191

NNOG 0.905 0.804 0.256

SAPF 0.647 0.700 0.176

SNOW 1.000 0.984 0.329

WYTH 0.885 0.518 0.305
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5.1.2 Redes de Polinização

Analogamente ao feito para as redes de frugivoria e dispersão de sementes, temos para

as redes ecológicas de interação de polinização a tabela 5.2. Nesta tabela, ilustramos os

dados das 19 matrizes ecológicas que foram selecionadas, cuja nomenclatura e notação

são as mesmas da tabela 5.1.

Usando os dados da tabela 5.2 podemos responder a pergunta de quais filogenias in-

fluenciam significantemente as interações em sua rede ecológica bipartida. A análise dos

ı́ndices κ da tabela mostra que dos 38 valores na tabela, 16 deles, sendo 3 plantas e 13

animais, tem valor κ > 0, 95, o que pode ser interpretado como um ńıvel de significância

p < 0, 05. Este resultado mostra as filogenias que influenciam, individualmente, as in-

terações ecológicas no supergrafo.

5.2 Influência Global das Filogenias na Rede

Ecológica

A segunda pergunta que queremos responder a respeito da influência das filogenias nas

interações da rede ecológica é: como um todo, considerando o conjunto das redes em uma

meta-análise, as filogenias de plantas ou animais, determinam as caracteŕısticas da rede

ecológica?

Para responder a esta pergunta realizamos um segundo teste estat́ıstico com os dados

das redes ecológicas de frugivoria e dispersão de sementes analisadas. Este segundo teste

consiste de uma análise do conjunto de todas as redes para saber se as filogenias de animais

(ou plantas) determinam globalmente as interações ecológicas.

O teste estat́ıstico realizado, que é um estudo de meta-análise para achar a influência de

plantas e animais em conjunto sobre as interações ecológicas, está descrito nos parágrafos

a seguir.

Para visualizar o comportamento do conjunto completo de redes compostas e, ao
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Tabela 5.2: Tabela com nomes e dados das 20 matrizes ecológicas de polinização anal-

isadas. Os coeficientes κA e κP são as frações de redes aleatórias de Monte Carlo cujos

PDIMC estão acima PDIobs para a rede de animais e de plantas, respectivamente. O

parâmetro ρ é a fração de ocupação da matriz de interação.

Matriz κA κP ρ

ARR3 1.000 0.605 0.078

DIHI 0.988 0.990 0.144

DISH 0.988 0.662 0.151

DUPO 0.983 0.733 0.263

EOLZ 0.965 0.987 0.187

ESKI 0.848 0.721 0.250

HOCK 0.970 0.623 0.08

MED1 1.000 0.455 0.089

MED2 0.868 0.937 0.077

MEMM 0.920 0.810 0.165

MOMA 0.997 0.178 0.187

MOTT 0.315 0.572 0.256

OLAU 1.000 0.735 0.092

PERC 1.000 0.572 0.076

PRAP 0.974 0.622 0.114

RABR 0.972 0.695 0.065

RMRZ 0.453 0.747 0.068

SCHM 0.864 0.853 0.286

SMAL 0.999 0.997 0.319
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mesmo tempo, comparar diferenças entre animais e plantas em um mesmo quadro usamos

o z−score, zi. Esta estat́ıstica é definida por:

zi =
xi − µ

σ
(5.1)

onde xi é o conjunto de pontos (em nosso caso PDIMC) ademais

µ =
1

N

∑
i

xi (5.2)

é a media dos dados; e

σ =

√∑
i(xi − µ)2

N
(5.3)

é o erro quadrático médio.

Vislumbramos as seguintes estratégias estat́ısticas para testar a hipótese da influência

global de TA e/ou TP sobre BPA.

A hipótese nula é: não há qualquer influência de TA e/ou TP sobre BPA, portanto o

z−score observado deve ser igualmente distribúıdo em torno de zero, o que significa que

há um número similar de z−scores positivos e negativos.

Como os dados não preenchem a suposição de normalidade, usamos o teste não

paramétrico do sinal para verificar a hipótese nula [84].

5.2.1 Redes de Frugivoria e Dispersão de Sementes

Na figura 5.1 representamos, para 20 redes bipartidas analisadas os z−scores Monte

Carlo (pontos) e os z−scores observados (quadrados abertos). Nessas simulações apresen-

tamos dados sobre um conjunto de 20.000 execuções Monte Carlo. É interessante notar

que o eixo horizontal nessa figura não é simétrico. Na verdade, representamos os z−scores

desde z = −6 até z = 4 porque a distribuição dos z−scores observados se desvia clara-

mente para valores negativos indicando uma influência global da filogenia sobre as redes
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de interação. Este efeito é mais marcante para animais do que para plantas, um ponto

que exploramos a seguir.

Figura 5.1: Nesta figura usamos o z−score para comparar as distâncias emṕıricas PDIobs

(quadrados abertos) e a abrangência das distâncias estimadas por Monte Carlo, PDIMC

(pontos). Os z−scores emṕıricos não são simetricamente distribúıdos, indicando que

redes reais têm distâncias filogenéticas totais menores do que as aleatórias. Este efeito é

mais acentuado para redes de animais do que para redes de plantas.

Na figura 5.2, representamos o z− score de animais versus plantas para comparar

ambas influências taxonômicas. Na figura destacamos uma pequena região quadrada no

centro do gráfico, −2 < z < 2, tanto para plantas quanto para animais. Essa região
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define, aproximadamente, um valor limite de p = 0.05 e vemos que há 4 elementos para as

plantas e 7 para os animais com z < −2. Por outro lado, vemos que há somente duas das

redes animais com z−score positivo e, no entanto, há sete redes de plantas com z−score

positivo.

Figura 5.2: Gráfico do z−score mostrando o efeito das filogenias de plantas e animais

sobre a rede de interação ecológica. A pequena região quadrada no centro da figura

corresponde a −2 < z < 2, tanto para plantas quanto para animais. Essa região define,

aproximadamente, um valor limite de p = 0.05 e vemos que há 4 elementos para as plantas

e 7 para os animais com z < −2. Por outro lado, há somente duas das redes animais com

z−score positivo e, no entanto, há sete redes de plantas com z−score positivo.

Se o efeito de animais ou plantas sobre a ecologia fosse simétrico os dados situar-se-iam

ao longo da linha z−scoreanimais = z−scoreplantas. Uma simples inspeção visual dos dados

mostra que este não é o caso. Uma conclusão grosseira pode ser tirada deste gráfico em

particular: a determinação de animais e plantas não é trivialmente correlacionada.

Utilizando o teste do sinal, para N = 20 e p < 0, 05 o valor significativo cŕıtico é 5, e
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para p < 0, 01 esse valor é 3. Usando a inspeção visual do gráfico da figura 5.2 contamos

2 z−scores positivos para os animais e 7 para plantas. Dáı, usando o teste de sinal

conclúımos que para o conjunto total de árvores filogenéticas as interações ecológicas são

determinadas pelos animais, mas não pelas plantas.

5.2.2 Redes de Polinização

Na figura 5.3 representamos, para 19 redes bipartidas de polinização analisadas os

z−scores Monte Carlo (pontos) e os z−scores observados (quadrados). Novamente,

apresentamos dados correspondentes a um conjunto de 20.000 execuções Monte Carlo. É

interessante notar que, assim como no caso das redes de frugivoria, o eixo horizontal nessa

figura não é simétrico.

Na figura 5.4, representamos o z−score de animais versus plantas para comparar as

duas influências taxonômicas. Neste gráfico existem 3 elementos para as plantas e 13 para

os animais com z < −2. Por outro lado, vemos que há somente duas das redes animais

com z−score positivo e também há duas redes de plantas com z−score positivo.

Como já foi dito para o caso das redes de frugivoria, se o efeito de animais ou plantas

sobre a ecologia fosse simétrico os dados situar-se-iam ao longo da linha z−scoreanimais =

z−scoreplantas, o que não é o caso.

Usando o teste do sinal, para N = 19 e p < 0, 05 o valor significativo cŕıtico é 5, e

para p < 0, 01 esse valor é 3. Usando a inspeção visual do gráfico da figura 5.2 contamos

2 z−scores positivos para os animais e 2 para plantas. Dáı, usando o teste de sinal

conclúımos que para o conjunto total de árvores filogenéticas as interações ecológicas são

determinadas pelos animais e pelas plantas.
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Figura 5.3: Nesta figura usamos o z−score para comparar as distâncias emṕıricas PDIobs

(quadrados) e a abrangência das distâncias estimadas por Monte Carlo, PDIMC (pontos).

Os z−scores emṕıricos não são simetricamente distribúıdos, indicando que redes reais têm

distâncias filogenéticas totais menores do que as aleatórias. Este efeito é mais acentuado

para redes de animais do que para redes de plantas.

5.3 Qual Filogenia Influencia mais as Interações

Ecológicas: Animal ou Planta?

A terceira pergunta que queremos responder acerca das redes de interação diz respeito

à filogenia dominante nestas redes ecológicas. Explicitamente: existe um conjunto de
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Figura 5.4: Gráfico do z−score mostrando o efeito das filogenias de plantas e animais

sobre a rede de interação ecológica. A pequena região quadrada no centro da figura

corresponde a −2 < z < 2, tanto para plantas quanto para animais. Essa região define,

aproximadamente, um valor limite de p = 0.05 e vemos que há 3 elementos para as plantas

e 13 para os animais com z < −2. Por outro lado, há somente duas das redes animais e

duas redes de plantas com z−score positivo.

filogenias de espécies (plantas ou animais) que influencia a rede ecológica mais do que o

outro? Esta questão foi tocada na seção anterior. Mas agora vamos enfocá-la com mais

rigor.

A hipótese de pesquisa que desejamos estabelecer é que há, efetivamente, uma in-

fluência dominante de TA ou TP sobre a rede BPA. A hipótese oposta, a qual invalida a

hipótese de pesquisa, corresponde à impossibilidade de existir alguma influências domi-

nante de TA ou TP sobre BPA.

A partir dos dados amostrais das redes ecológicas bipartidas estudadas podemos cons-
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truir a afirmação do nosso problema. Em primeiro lugar, podemos formulá-lo de um

modo t́ıpico como aparece informalmente na afirmação de um problema prático: “Há forte

evidência que apóie nossa hipótese de pesquisa?”. Mas é preciso aperfeiçoar essa pergunta,

contextualizando-a no referencial teórico da estat́ıstica: “Há forte evidência para rejeitar

H0?”. Esta segunda versão é a que acha-se fortemente enraizada na condução do teste

estat́ıstico que vamos levar a efeito.

O teste estat́ıstico utilizado para verificar se há uma filogenia dominante nas redes

ecológicas foi o teste de Wilcoxon, que é a versão não paramétrica dos teste t de Student

emparelhado [84], no qual comparamos os valores de z−scores de plantas e animais para

o conjunto de redes de frugivoria e de polinização.

5.3.1 Redes de Frugivoria

Usando o teste de Wilcoxon para determinar se há uma filogenia que influencia

mais as interações no grafo bipartido, achamos uma resposta positiva para esta questão

(p = 0, 013), determinando que a filogenia animal é dominante sobre a filogenia de planta

na determinação das propriedades ecológicas das redes estudadas. Este resultado é con-

sistente com o primeiro e o segundo testes nos quais vimos existir um maior número de

redes filogenéticas animais influenciando a interação ecológica quando comparado com o

número de filogenias de plantas.

5.3.2 Redes de Polinização

Usando o teste de Wilcoxon achamos uma resposta positiva para determinar se há

uma filogenia que influencia mais as interações no grafo bipartido das redes de polinização

(p = 0, 0005433), determinando que a filogenia animal é dominante sobre a filogenia de

planta na determinação das propriedades ecológicas das redes estudadas.

Este resultado é, novamente consistente com o primeiro teste no qual vimos existir um
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maior número de redes filogenéticas animais influenciando a interação ecológica quando

comparado com o número de filogenias de plantas, ou seja, a taxonomia dos animais

influencia mais a matriz de interação do que a taxonomia das plantas.

5.4 Considerações Finais

Neste caṕıtulo exploramos efeitos funcionais dentro de uma rede composta, isto é,

estudamos como parte de uma rede (um subgrafo) determina a estrutura de outra parte da

rede (outro subgrafo). Para este estudo de caso, usamos a determinação de subgrafos tipo

árvore sobre subgrafos bipartidos em uma estrutura emaranhada formada por duas redes

de árvores que fazem contato numa rede bipartida. Aplicamos a técnica num problema de

biologia e ecologia evolutivas: analisamos em que medida a matriz de interação de uma

comunidade ecológica está correlacionada, ou determinada, pela filogenia das espécies.

Para efetuar esta tarefa, desenvolvemos uma técnica Monte Carlo usando o fato de

que espécies filogenéticas estreitamente relacionadas têm menores distâncias filogenéticas

do que as distâncias de um conjunto de amostras Monte Carlo.

Conclúımos que a filogenia de organismos animais, mas não a de plantas, determina

significativamente a matriz de interação ecológica, tanto para as redes de frugivoria e dis-

persão de sementes como para as redes de polinização, o que está em acordo com Rezende

[57]. Acreditamos que a diferença entre o efeito das estruturas filogenéticas sobre as in-

terações ecológicas é devido à adaptação fisiológica do sistema digestivo dos animais. Ao

longo do processo evolutivo os animais têm se tornado especializados na digestão de plan-

tas filogeneticamente relacionadas. A mesma tendência não é observada em plantas. Para

uma planta frut́ıfera ter suas sementes dispersadas por animais de taxas muito diversas

pode ser vantajoso, e não há custo excessivo neste processo. Da perspectiva animal, ao

contrário, a digestão de uma planta implica em adaptação fisiológica e bioqúımica que

deve ser desenvolvida ao longo da evolução orgânica [85].
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A idéia de funcionalidade dentro de redes compostas já se acha na literatura de ecologia

[57, 78, 86]. A originalidade do trabalho apresentado neste caṕıtulo está em expor este

problema com uma técnica estat́ıstica que permite, de ummodo simples, testar a influência

de uma rede tipo árvore sobre uma rede bipartida. O artigo de Rezende [57] trata uma

questão similar, mas em nosso trabalho a abordagem estat́ıstica é vantajosa nos seguintes

pontos: o ı́ndice κ não depende da normalidade dos dados, a técnica pode ser usada para

pequenos tamanhos de rede; κ tem uma interpretação estat́ıstica simples: κ próximo a 1

ou próximo a zero tem diferentes significados estat́ısticos.

Neste trabalho usamos matrizes aleatórias mantendo constante o número total de

elementos dentro de cada coluna ou linha, um procedimento que é conhecido como modelo

nulo R2 em ecologia de comunidades [82, 87].

Vale ressaltar que no trabalho apresentado neste caṕıtulo foi desenvolvida uma ferra-

menta Monte Carlo para caracterizar o efeito de filogenias sobre redes de comunidades.

A estrutura de rede composta estudada, entretanto, não é a única rede de árvore que

podemos usar para explicar a interação ecológica em uma comunidade. Pelo menos três

outras redes de árvore são vislumbradas na literatura ecológica [78]: as redes do fenótipo,

do tempo e do espaço. A árvore fenot́ıpica classifica as espécies não de acordo com sua

filogenia, mas de acordo com similaridades na morfologia. Por exemplo, a forma do

bico é muito importante no modo que um pássaro come frutas ou sementes, é esperado

que as espécies filogenéticas relacionadas seguirão estruturas morfológicas próximas, mas

temos que levar em conta a convergência evolutiva. Desta forma, dois pássaros podem

ter bicos muito similares e compartilharem estreitas preferências alimentares sem serem

filogeneticamente correlacionados. Finalmente, é importante também no estudo de in-

terações ecológicas levar em conta o fato de que plantas e animais não ocorrem no mesmo

śıtio espacial nem na mesma estação do ano. Para testar, por exemplo, o efeito espacial é

necessário construir uma rede de árvore espacial (um dendograma) onde as espécies estão

próximas na árvore de acordo com a sua proximidade espacial no ecossistema.

Para concluir, apontamos outras aplicações posśıveis do formalismo desenvolvido neste
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caṕıtulo. Existem algumas redes bipartidas que poderiam ser revistas na perspectiva de

funcionalidade sobre redes compostas. Citamos, a guisa de exemplo, a rede de colabora-

ção cientifica e a rede de atores de Hollywood [87, 88]. Realmente, a rede de colaboração

cient́ıfica é uma rede bipartida formada por um conjunto de autores e trabalhos cient́ıficos.

O modo usual de analisá-la é projetar dados no conjunto de autores, uma rede na qual

os vértices são os autores e as ligações entre autores são estabelecidas cada vez que eles

compartilham um artigo comum. Esta rede poderia ser reanalisada considerando que cien-

tistas pertencem a uma árvore de afinidades acadêmicas formada por ĺıngua, páıs, estado,

universidade, centro ou departamento. Nesse quadro a questão de quanto a distância den-

tro das instituições acadêmicas determina a colaboração cient́ıfica pode ser bem colocada

e estatisticamente respondida.

∗ ∗ ∗
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Caṕıtulo 6

Conclusões e Perspectivas

Nesta tese desenvolvemos um método para estudar redes de interações ecológicas

determinando a influência da filogenia nas suas interações. Este método usa as ferra-

mentas e conceitos da Teoria de Redes Complexas aplicados diretamente às redes de

interações ecológicas, permitindo a análise da rede ecológica como um grafo bipartido que

tem suas propriedades determinadas e estudadas com ferramentas f́ısicas e estat́ısticas,

ou seja, determinando-se as suas propriedades estruturais e os coeficientes relacionados

aos vértices/espécies da rede e às interações entre eles.

As motivações que nos levaram a gastar tempo e esforços nesta tarefa vem de alguns

fatos simples e ao mesmo tempo importantes por nós observados. Em primeiro lugar, nos

últimos anos tem se visto na literatura cient́ıfica uma crescente e cada vez mais significativa

aplicação da Teoria de Redes Complexas ao estudo de redes reais dos mais diversos tipos.

Em segundo lugar, o estudo das redes de interações ecológicas, modeladas via Redes

Complexas, tem permitido entender como interagem e se estruturam populações em uma

comunidade ou rede, mas, mesmo assim, esse estudo das redes ecológicas tem dedicado

pouca atenção aos efeitos funcionais das interações dentro da rede, ou seja, praticamente

não se tem estudado os efeitos das interações entre as espécies de uma rede que mostram,

por exemplo, como um subgrafo da rede determina ou influencia a estrutura de outro

subgrafo da rede ou mesmo da rede ecológica como um todo.
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Assim, com o método desenvolvido nesta tese para se estudar as redes ecológicas pode-

mos determinar como um conjunto de espécies dentro de uma rede ecológica determina

ou influencia as interações ecológicas da rede como um todo.

Lembrando que filogenia é o conjunto de caracteŕısticas genéticas que uma espécie ou

grupo de espécies herdou de seus antepassados e que foram gradualmente modificadas na

evolução para adaptar a espécie ao meio ambiente. Assim, podemos afirmar que estamos

estudando como a filogenia de um conjunto de espécies determina as interações dentro

da rede, moldando a estrutura da rede e influenciando a evolução de uma espécie ou de

um conjunto de espécies da rede. Espera-se, por exemplo, que espécies de uma rede que

são filogeneticamente próximas tenham um número de interações parecidos e também

costumem interagir com as mesmas espécies da rede e o nosso estudo permite determinar

essa similaridade e como ela interfere na estrutura da rede.

As redes ecológicas nas quais focamos nossa atenção e estudos foram redes de in-

terações mutuaĺısticas planta-animal do tipo frugivoria e dispersão de sementes e do tipo

polinização. Lembrando que uma interação mutuaĺıstica entre duas espécies é a interação

ecológica que causa benef́ıcio mútuos para duas espécies envolvidas nessa interação sendo

esses benef́ıcios, no geral, a troca de bens e/ou serviços entre as espécies. Assim, por

exemplo, uma rede mutuaĺıstica planta-animal do tipo frugivoria e dispersão de sementes

é uma rede na qual as espécies envolvidas são plantas que tem suas sementes dispersadas

por animais que se alimentam da polpa dos frutos da planta, sendo que a planta irá se

reproduzir via dispersão de sementes e o animal terá o alimento para seu sustento através

da frugivoria ou consumo da polpa do fruto.

Assim, para explorar os efeitos funcionais dentro de uma rede de interações ecológicas

do tipo mutuaĺıstica composta, usamos a determinação de subgrafos tipo árvore sobre

subgrafos bipartidos em uma estrutura emaranhada formada por duas redes de árvores

que fazem contato numa rede bipartida. Aplicamos a técnica de Monte Carlo desenvolvida

por nós para estudar este tipo de problema num problema de biologia e ecologia evolu-

tivas: analisamos em que medida a matriz de interação de uma comunidade ecológica
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está correlacionada, ou determinada, pela filogenia das espécies. A técnica Monte Carlo

foi desenvolvida usando-se o fato de que espécies filogenéticas estreitamente relacionadas

têm menores distâncias filogenéticas do que as distâncias de um conjunto de amostras

aleatórias.

Ao aplicar nosso métodos às redes mutuaĺısticas, tanto as redes de frugivoria quanto

as redes de polinização, pudemos perceber/concluir que a filogenia de espécies animais,

mas não a de plantas, determina significativamente a matriz de interação ecológica, o que

está em acordo com Rezende [57].

Para chegar a esta conclusão, estudamos as redes ecológicas para determinar a in-

fluência da filogenia nas interações em três etapas: (i) o estudo da influência individual

das filogenias sobre a rede ecológica; (ii) o estudo da influência global das filogenias na

rede ecológica; e, por fim, (iii) a determinação do grupo de espécies (animal ou vegetal)

que mais influencia as interações ecológicas.

Para a primeira parte do estudo, definimos a distância filogenética total para as

espécies de cada subgrafo da rede e comparando o valor observado para essa distância

filogenética na rede real com as distâncias calculadas para as simulações de Monte Carlo,

determinamos todas as filogenias presentes nas redes ecológicas influenciam as interações

da rede. Das 40 filogenias das redes de frugivoria (20 filogenias de animais e 20 de plantas)

encontramos que 11 delas, sendo 4 plantas e 7 animais, influenciam individualmente as

interações ecológicas em suas redes. Já para as 19 redes de polinização, encontramos que,

das 38 filogenias estudadas, 16 delas, sendo 3 de plantas e 13 de animais, influenciam

individualmente as interações em suas redes.

Na segunda parte do estudo, que foi a determinação da influência global das filogenias

na rede ecológica, realizamos um teste estat́ıstico que é um estudo de meta-análise no qual

visualizamos o comportamento do conjunto completo de redes compostas comparando

simultaneamente as diferenças entre animais e plantas através do z−score. Nesta análise,

tanto para as redes de frugivoria quanto para as redes de polinização, percebemos que

a distribuição de z− score para as filogenias das redes não é simétrica, desviando-se
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claramente para valores negativos, o que indica uma influencia global da filogenia sobre

as redes de interação.

Por último, para se determinar qual filogenia (planta ou animal) influencia mais a rede

ecológica, usamos o teste de Wilcoxon, obtendo que a filogenia animal é dominante sobre

a filogenia das plantas tanto nas redes de frugivoria quanto nas redes de polinização.

Ao determinarmos que a filogenia dos animais é dominante sobre a filogenia das plan-

tas nas redes de interações ecológicas do tipo mutuaĺıstica, somos levados a acreditar que a

diferença entre o efeito das estruturas filogenéticas sobre as interações ecológicas é devido

à adaptação fisiológica do sistema digestivo dos animais. Ao longo do processo evolutivo

os animais têm se tornado especializados na digestão de plantas filogeneticamente rela-

cionadas. A mesma tendência não é observada em plantas. Para uma planta frut́ıfera ter

suas sementes dispersadas por animais de taxas muito diversas pode ser vantajoso, e não

há custo excessivo neste processo. Da perspectiva animal, ao contrário, a digestão de uma

planta implica em adaptação fisiológica e bioqúımica que deve ser desenvolvida ao longo

da evolução orgânica [85].

Os resultados das três partes do estudo são coerentes entre si e o nosso método de

estudo da influencia das filogenias sobre as redes de interação mostrou-se consistente e

eficaz.

Vale lembrar que o tipo de matriz de interação estudado nos permitiu gerar matrizes

aleatórias mantendo constante o número total de elementos dentro de cada coluna ou linha,

um procedimento que é conhecido como modelo nulo R2 em ecologia de comunidades

[82, 87].

Temos que lembrar que a estrutura de rede composta estudada, entretanto, não é o

único tipo de rede de árvore que podemos usar para explicar a interação ecológica em

uma comunidade. Pelo menos três outras redes de árvore são vislumbradas na literatura

ecológica [78]: as redes do fenótipo, do tempo e do espaço. A árvore fenot́ıpica classifica as

espécies não de acordo com sua filogenia, mas de acordo com similaridades na morfologia.

Em trabalhos futuros vamos explorar e estudar a este tipo de árvore para testar a eficácia
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do nosso método para a determinação da influência da filogenias nesses outros tipos de

árvores.

Outras aplicações posśıveis do formalismo e método desenvolvidos para os trabalhos

dessa tese devem ser feitas em breve. Por exemplo, podemos usar o método para aes-

tudar a funcionalidade de outras redes complexas reais, como as redes de colaboração

cient́ıfica, que também são redes bipartidas formadas por um conjunto de autores e traba-

lhos cient́ıficos. O modo usual de analisar este tipo de rede é projetar dados no conjunto

de autores, uma rede na qual os vértices são os autores e as ligações entre autores são

estabelecidas cada vez que eles compartilham um artigo comum. Esta rede poderia ser

reanalisada considerando que cientistas pertencem a uma árvore de afinidades acadêmicas

formada por ĺıngua, páıs, estado, universidade, centro ou departamento. Nesse quadro a

questão de quanto a distância dentro das instituições acadêmicas determina a colaboração

cient́ıfica pode ser bem colocada e estatisticamente respondida, portanto pode-se deter-

minar um ı́ndice de afinidade acadêmicas entre os cientistas e determinar a funcionalidade

da rede em termos da análise desse ı́ndice.

Concluindo, podemos afirmar que com um método simples e eficaz que aplica os con-

ceitos e ferramentas da Teoria de Redes Complexas à análise de redes de interações

ecológicas, pudemos determinar como a filogenia de um conjunto de espécies da rede

influencia a estrutura da mesma, bem como pudemos determinar que a filogenia animal

em uma rede ecológica mutuaĺıstica de frugivoria ou de polinização tem influência mais

marcante que a filogenia das plantas. Esta forma de quantificar a influência da filoge-

nia nas interações e na dinâmica e estrutura da rede ecológica pode ser aplicada para se

estudar diversos outros tipos de redes ecológicas ou mesmo outros tipos de redes com-

plexas reais, sendo estas as nossas próximas perspectivas de trabalhos ligados ao trabalho

desenvolvido nesta tese.

∗ ∗ ∗
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