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Resumo 

As pressões seletivas impostas por interações ecológicas são uma das forças que moldam a 
adaptação por seleção natural em populações. Entre os resultados possíveis das pressões 
seletivas impostas por interações está a coevolução, isto é, mudanças evolutivas recíprocas 
que ocorrem nas populações das espécies que interagem. Um dos principais desafios para a 
ecologia evolutiva é entender se e como o processo coevolutivo ocorre quando espécies 
interagem com muitas outras espécies formando redes de interações. Nesta tese desenvolvi, 
com a ajuda de colaboradores, modelos que descrevem a coevolução entre espécies que 
interagem de forma antagonista. Interações antagonistas são interações ecológicas 
interespecíficas que resultam em consequências negativas para a aptidão de indivíduos de 
uma das espécies envolvidas e positivas para indivíduos da outra espécie. Busquei uma 
melhor compreensão sobre os mecanismos ecológicos e evolutivos responsáveis pela 
formação, manutenção e evolução das redes de interação antagonista. Em primeiro lugar, 
encontrei que a assimetria da seleção influenciou a dinâmica evolutiva em antagonismos. A 
dinâmica coevolutiva gerou corridas armamentistas quando a intensidade da seleção foi 
maior sobre as vítimas do que sobre os exploradores. Por outro lado, os valores dos fenótipos 
flutuaram quando a intensidade da seleção foi maior sobre os exploradores do que sobre as 
vítimas. No entanto, a dinâmica coevolutiva dependeu da estrutura das redes formadas por 
antagonistas. Redes aninhadas favoreceram a evolução de resistência em vítimas atacadas por 
exploradores generalistas. A dinâmica evolutiva também reorganizou as redes de interação e, 
especialmente em cenários nos quais a seleção favoreceu forte acoplamento fenotípico, 
formou módulos de espécies interagentes. Em segundo lugar, encontrei que regras de 
interação baseadas no acoplamento fenotípico ou em barreiras fenotípicas reproduziram a 
estrutura de redes antagonistas empíricas, mas as duas relações funcionais entre fenótipos e 
aptidão tenderam a subestimar o aninhamento e superestimar a modularidade das redes 
empíricas. No entanto, a evolução das características foi diferentemente moldada por essas 
relações funcionais, sendo mais flutuante no modelo de acoplamento fenotípico e mais 
direcional no modelo de barreiras fenotípicas. Portanto, a coevolução mediada por diferentes 
relações funcionais resultou em diferentes dinâmicas coevolutivas mas não teve impacto 
sobre a organização das redes de interação antagonistas. Em terceiro lugar, estudei como 
variações nas abundâncias e nos fenótipos estão relacionadas e encontrei que a coevolução 
rápida mediada por forte pressões seletivas impostas por interações ecológicas pode resultar 
em uma baixa variabilidade nas abundâncias das populações e alta variabilidade fenotípica. 
Em contraste, em cenários nos quais a seleção imposta por interações é fraca, encontrei uma 
alta variabilidade nos tamanhos populacionais e baixa variabilidade fenotípica. Portanto, a 
rápida resposta evolutiva reduziu as flutuações nos tamanhos populacionais, reduzindo 
extinções devido a flutuações demográficas. Porém, este resultado foi influenciado pela 
estrutura da rede: a modularidade aumentou a estabilidade das interações enquanto que o 
aninhamento esteve associado a maior flutuação demográfica. Por fim, estudei espalhamento 
de um parasita que infecta diferentes espécies de hospedeiros e que pode ser transmitido por 
meio da predação de um hospedeiro infectado ou por meio de vetores biológicos. Combinei 
as diferentes redes antagonistas formadas a partir das interações mediadas por cada 
mecanismo de transmissão em uma rede de interação múltipla espacialmente explícita. Por 
meio de um modelo matemático, obtive que a transmissão do parasita é maximizada quando 
ambos os mecanismos de transmissão são considerados ao mesmo tempo e quando os 
processos ocorrem com probabilidade semelhante. A análise da cartografia da rede múltipla 
aliada a simulações de imunização de diferentes tipos de hospedeiros mostraram que a 



 

estrutura da rede múltipla pode indicar o papel que cada espécie de hospedeiro desempenha 
na transmissão do parasita em um determinado ecossistema. 



 

Abstract 

The selective pressures imposed by ecological interactions are one of the forces shaping 
adaptation by natural selection in populations. One of the possible outcomes of the selective 
pressures imposed by interactions is the coevolution, i.e. reciprocal evolutionary change 
occurring in populations of species that interact. A major challenge for evolutionary ecology 
is to understand if and how the coevolutionary process occurs when species interact with 
many other species forming networks of interactions. In this thesis I developed, with the help 
of collaborators, models that describe the coevolution between species that interact 
antagonistically. Antagonistic interactions are interspecific ecological interactions that result 
in negative consequences for the fitness of individuals of one species and positive to 
individuals of other species. I sought a better understanding of the ecological and 
evolutionary mechanisms responsible for the assemblage, maintenance and evolution of 
antagonistic interaction networks. First, I found that the selection asymmetry influenced the 
evolutionary dynamics in antagonisms. The coevolutionary dynamics led to coevolutionary 
arms races when the intensity of selection was stronger on victims than on exploiters. On the 
other hand, traits fluctuated when the intensity of selection was stronger on exploiters than on 
victims. However, the coevolutionary dynamics depended on the structure of the antagonistic 
networks. Nested networks favored the evolution of resistance in victims attacked by 
generalist exploiters. The evolutionary dynamics also reorganized the interaction networks, 
especially in scenarios in which selection favored a strong trait matching, forming modules of 
interacting species. Second, I found that interaction rules based on trait matching or 
exploitation barriers reproduced the structure of empirical antagonistic networks, but the two 
functional relationships between species traits and fitness tended to underestimate nestedness 
and overestimate modularity of empirical networks. However, trait evolution was differently 
shaped by these functional relationships, being more fluctuating in the trait matching model 
and more directional in the exploitation barriers model. Therefore, coevolution mediated by 
different functional relationships resulted in different coevolutionary dynamics but had no 
impact on the organization of antagonistic interaction networks. Third, I studied how species 
abundances and trait variations are related and I found that the rapid coevolution mediated by 
strong selective pressures imposed by ecological interactions might result in a low variability 
in the abundance of populations and high trait variability. In contrast, I found a high 
variability in population sizes and low trait variability in scenarios in which selection 
imposed by interactions was weak. Therefore, rapid evolutionary response reduced 
fluctuations in population sizes, reducing extinctions due to demographic fluctuations. 
However, this result was influenced by the structure of the interaction network: modularity 
increased stability of the interactions while nestedness was associated with increased 
population fluctuation. Finally, I studied the spreading of a parasite that infects different host 
species and can be transmitted by the predation of an infected host or through biological 
vectors. I combined the different antagonistic networks formed by the interactions mediated 
by each transmission mechanism in a spatially explicit network of multiple interactions. By 
means of a mathematical model, I found that the transmission of the parasite is maximized 
when both transmission mechanisms are considered at the same time and when the processes 
are equally likely. The multiplex cartography analysis combined with immunization of 
different types of hosts simulations showed that multiple network structure could indicate the 
role each host species plays in parasite transmission in a given ecosystem. 
 



Introdução geral 
 

 A sobrevivência e reprodução de todo organismo vivo depende de indivíduos de 

outras espécies. As interações entre espécies contribuem para a aptidão dos indivíduos porque 

fornecem recursos ou riscos que não estariam presentes em uma única espécie (Thompson 

2013) e por isso são fundamentais para o processo evolutivo. Diferentes tipos de interações 

ecológicas resultam em pressões seletivas potencialmente conflitantes que influenciam a 

evolução e diversificação de características fenotípicas (Strauss & Irwin 2004, Siepielski & 

Benkman 2010, Raimundo et al. 2014). Por isso, as interações ecológicas podem ser 

consideradas um dos principais mecanismos relacionados ao processo de adaptação por 

seleção natural (Wade 2007). A adaptação resultante das pressões seletivas impostas por 

interações pode ser gerada por coevolução: o processo pelo qual ocorrem mudanças 

evolutivas recíprocas entre as espécies que interagem (Thompson 1994). Um número 

crescente de estudos tem reportado padrões temporais e espaciais na adaptação recíproca 

entre espécies que interagem, o que reanimou o debate sobre a importância do processo 

coevolutivo para a ecologia evolutiva (Thompson 2005, Wade 2007, Schoener 2011). 

 Um dos principais desafios relacionados ao entendimento processo coevolutivo é que, 

em geral, as espécies interagem com muitas outras espécies (Thompson 1999). Comunidades 

ecológicas são compostas por diversas espécies em um determinado local que dependem de 

outras para alimentação, proteção ou reprodução, podendo interagir de várias formas. Por 

exemplo, muitas espécies de plantas tem suas folhas consumidas por insetos fitófagos, que 

por sua vez podem ser predados ou parasitados por indivíduos de muitas outras espécies. 

Essas mesmas plantas podem depender de abelhas polinizadoras e vertebrados dispersores de 

sementes para sua reprodução, formando, por conseguinte, redes de interações. A idéia de 

uma rede de interações entre espécies é tão antiga quanto a contemplação do emaranhado 

("entangled bank") de Darwin, mostrando a potencial importância das redes em ecologia e 

evolução (Bascompte 2009). 

 

Estrutura de redes antagonísticas e a dinâmica coevolutiva 

 

 Antagonismos são interações que resultam em consequências negativas para a aptidão 

de indivíduos de uma das espécies envolvidas e positiva para indivíduos da outra espécie e 

exemplos incluem parasitismo, predação e herbivoria. Já existe um corpo teórico sólido sobre 



 

a dinâmica coevolutiva esperada para pares ou grupos pequenos de espécies antagonistas, 

prevendo dinâmicas coevolutivas como antagonismo atenuado, polimorfismo flutuante, 

seleção disruptiva, intensificação das características de ataque e defesa e alternância no 

ataque a potenciais vítimas (Brown & Vincent 1992, Abrams 2000, Thompson 2005, 

Gavrilets 1997, Gandon & Michalakis 2002). Essas previsões estão geralmente associadas 

aos diferentes pressupostos dos modelos, como a natureza das características das espécies, os 

mecanismos que intermediam a interação e a existência de pressões seletivas adicionais. É 

possível classificar a previsão desses modelos em ocorrência ou não de ciclos nos tamanhos 

populacionais e/ou ciclos nas características de ataque e defesa das espécies que interagem 

(Abrams 2000). Ciclos populacionais e/ou ciclos fenotípicos estão geralmente relacionados à 

seleção de características fenotípicas que podem ser distribuídas ao longo de eixos 

bidirecionais, ou seja, características que podem sofrer seleção direcional para valores 

maiores ou menores que a média (Abrams 2000). A existência de outras pressões seletivas 

sobre a característica, como seleção estabilizadora, também está relacionada a ocorrência de 

ciclos (Abrams 2000, Nuismer et al. 2005). Já a ausência de ciclos está relacionada à seleção 

de características distribuídas ao longo de eixos unidirecionais, isto é, características que 

apresentam um limiar e só podem sofrer seleção direcional para valores maiores que o limiar. 

A ausência de pressões seletivas adicionais sobre as características também reduz a chance de 

ocorrer ciclos (Abrams 2000).  

 Em interações antagonistas é esperada uma grande variação temporal e 

espacial no grau de complementaridade fenotípica entre espécies que interagem (Thompson 

2005, Penczykowski et al. 2016). Por exemplo, quando uma espécie de explorador interage 

com duas ou mais espécies de vítimas, o alvo preferencial do explorador pode variar 

conforme o nível relativo de defesa das vítimas. Esta variação temporal pode ser gerada por 

alternância coevolutiva. A alternância coevolutiva é o mecanismo proposto para a coevolução 

em pequenos conjuntos de espécies e está relacionada a exploradores que apresentam 

hierarquias de preferências entre as vítimas (Thompson 2005). Neste caso, a seleção natural 

favorece indivíduos de exploradores que prefiram vítimas com menos defesas. Uma maior 

pressão de ataque sobre as vítimas com menos defesas, por sua vez, impõe seleção para o 

aumento das defesas nas espécies de vítimas preferidas, enquanto a seleção para a redução de 

custos com defesas favorece a diminuição nas defesas das espécies de vítimas que são menos 

atacadas. A alternância coevolutiva prossegue por meio de repetidos ciclos de mudança 

evolutiva nas preferências dos exploradores e nos níveis relativos de defesa das vítimas 

(Davies & Brooke 1989, Nuismer & Thompson 2006, Thompson 2005, Thorogood & Davies 



 

2013). Alternância com intensificação das características pode ser observada em situações 

onde a evolução das preferências dos exploradores ocorre mais rapidamente do que a resposta 

evolutiva das vítimas. A alternância com intensificação das características resulta em uma 

manutenção dos níveis de defesa das vítimas menos atacadas e em um aumento global das 

características de ataque e defesa (Nuismer & Thompson 2006, Thompson 2005). Em geral, 

as expectativas teóricas são apoiadas por evidências empíricas, tanto experimentais (Gaba & 

Ebert 2009, Brockhurst & Koskella 2013) quanto em populações naturais (Martiny et al. 

2014, Thompson 2005, Thorogood & Davies 2013, Benkman & Parchman 2013, Soler et al. 

2001, Davies & Brooke 1989, Vikan et al. 2011). Por exemplo, aves parasitas de ninho como 

o cuco podem apresentar alternância entre as espécie de aves hospedeiras nos locais onde 

ocorre (Soler 2014). A alternância coevolutiva é, portanto, uma dinâmica possível em 

antagonismos multiespecíficos. Um próximo passo no estudo da dinâmica coevolutiva em 

antagonismos envolve compreender como a estrutura das interações multiespecíficas molda 

as mudanças evolutivas recíprocas e altera as dinâmicas esperadas para sistemas formados 

por poucas espécies.  

 Interações antagonistas tendem a ser organizadas em compartimentos (ou 

módulos) internamente conectados e pouco conectados entre si (Olesen et al. 2007, 

Guimarães, Rico-Gray, et al. 2007, Thébault & Fontaine 2010). A ocorrência de 

compartimentos em sistemas antagonistas pode estar relacionada às forças seletivas 

divergentes características desses sistemas, dessa forma representado unidades coevolutivas 

restringidas pela história evolutiva pregressa e pela alta especificidade e intimidade das 

interações (Thébault & Fontaine 2010, Pires & Guimaraes 2012). Além disso, os efeitos 

indiretos da competição aparente parecem ser prevalentes em simulações descrevendo a 

dinâmica ecológica em redes antagonistas, o que restringiria o compartilhamento de parceiros 

de interação e consequentemente promoveria baixa conectância e alta modularidade nas redes 

(Thébault & Fontaine 2010). Um elevado grau de modularidade aumentaria a estabilidade e 

resiliência destas redes, já que a teoria prediz que cascatas de extinções se propagariam mais 

lentamente através de uma rede organizada em módulos do que em uma rede não-modular 

(Olesen et al. 2007, Tylianakis et al. 2010).  

Padrões aninhados de interações também são observados em alguns antagonismos 

(Fontaine et al. 2011, Pires & Guimaraes 2012). Em redes aninhadas observam-se algumas 

propriedades, como a presença de um núcleo coeso de espécies, formado por exploradores e 

vítimas generalistas que interagem entre si; e especialização assimétrica, caracterizada pela 

tendência de especialistas a interagirem com as espécies generalistas (Vazquez et al. 2005). 



 

Um padrão aninhado de interações pode ser gerado caso a combinação de conjuntos de 

espécies antagonistas seja moldada pelas diferenças interespecíficas em abundâncias ou 

habilidades de colonização (Lewinsohn et al. 2006, Krishna et al. 2008, Canard et al. 2012, 

2014). O aninhamento é característico e bem documentado em interações mutualistas 

(Guimarães, Machado, et al. 2007), embora um número crescente de trabalhos venha 

documentando este padrão em redes antagonistas (Vázquez et al. 2007, Graham et al. 2009, 

Fortuna et al. 2010, Flores et al. 2011, Pires & Guimaraes 2012). A presença de um núcleo 

coeso de espécies torna o sistema mais redundante à perda de interações ou espécies 

(Bascompte & Jordano 2007, Bascompte 2009, Vázquez et al. 2007). 

 

Efeitos da dinâmica coevolutiva sobre a estrutura 

 

 As redes de interação entre espécies não só são agentes no processo coevolutivo como 

também são produto dele. Espécies e interações evoluem de forma dialética (Levins & 

Lewontin 1985) em consequência de sua interdependência. Processos ecológicos e evolutivos 

como a diversificação, adaptação e extinção atuam na constante transformação das redes, 

podendo alterar tanto a evolução adaptativa quanto a coexistência de espécies (Post & 

Palkovacs 2009, Loeuille 2010, Odling-Smee et al. 2013). Entender como as redes ecológicas 

são estruturadas pela seleção natural recíproca e como elas persistem ao longo do tempo e 

espaço, dado que podem estar sob constante e rápida mudança coevolutiva, também 

constituem um grande desafio da atualidade (Thompson 2013). 

 A diversificação mediada pela coevolução entre espécies que interagem de forma 

antagonista tende a gerar redes com estruturas aninhadas e modulares (Beckett & Williams 

2013). Apesar das redes apresentarem estruturas que são consistentes ao longo do tempo, as 

identidades das espécies e das interações tendem a ser temporalmente variáveis em redes 

empíricas (Olesen, Stefanescu, et al. 2011, Petanidou et al. 2008, Olesen et al. 2008, Pilosof 

et al. 2013, Krasnov et al. 2006). Vários atributos biológicos influenciam a organização das 

redes ecológicas, como por exemplo a distribuição das abundâncias (Canard et al. 2014) e a 

heterogeneidade do habitat (Schleuning et al. 2012, Flores et al. 2013). Além disso, 

características fenotípicas das espécies como morfologia e fenologia podem modular a 

organização das redes, determinando a probabilidade de uma interação (Santamaría & 

Rodríguez-Gironés 2007, Stang et al. 2006) ou restringindo a interação entre espécies que 

poderiam potencialmente interagir (Olesen, Bascompte, et al. 2011). 



 

 No contexto de interações multiespecíficas, diferentes mecanismos de interação 

podem estar relacionados ao surgimento de aninhamento e modularidade (Santamaría & 

Rodríguez-Gironés 2007). Estruturas aninhadas podem emergir devido ao forrageamento 

ótimo dos indivíduos e a variação intrapopulacional da escolha dos recursos (Pires et al. 

2011, Lemos-Costa et al. in press, Araújo et al. 2010). Em contraste, as limitações do 

mecanismo de acoplamento fenotípico devem restringir interações, promovendo assim o 

aparecimento de módulos (Krasnov et al. 2012). As pressões seletivas exercidas por parceiros 

antagonistas dependem da biologia da interação (Nuismer & Thompson 2006). Se a 

probabilidade de ataque está relacionada com a similaridade entre os fenótipos dos 

exploradores e das vítimas, então a seleção natural favorece o acoplamento fenotípico dos 

exploradores com suas vítimas e vítimas com fenótipos menos similares aos dos exploradores 

apresentam maior aptidão. As interações entre antígeno e anticorpo de parasitas e hospedeiros 

são exemplos de interações mediadas por este mecanismo, assim como as entre cucos 

parasitas de ninho e aves hospedeiras (Krüger 2007, Vikan et al. 2011). O mecanismo de 

acoplamento fenotípico resulta em um eixo bidirecional de vulnerabilidade (Abrams 2000). 

Diferentemente, quando as interações são mediadas por barreiras à exploração, o que 

determina a probabilidade de ataque é a capacidade do explorador superar as defesas da 

vítima. Por exemplo, em alguns tipos de interações predador-presa o tamanho corporal do 

predador está relacionado ao tamanho das presas que ele consome, sendo que em geral 

predadores tem maior sucesso ao atacarem presas que são menores que os próprios. Da 

mesma forma, predadores que se deslocam mais rapidamente que suas presas tendem a ter 

maior probabilidade de capturá-las. O mecanismo de barreira de exploração resulta em um 

eixo unidirecional de vulnerabilidade e está relacionado com intensificação das 

características ou corridas armamentistas (Abrams 2000). Visto que tanto os mecanismos de 

interação quanto a coevolução influenciam a organização das interações antagonistas, 

explorar quais são as estruturas de redes geradas pela ação recíproca entre diferentes 

mecanismos de interação e a coevolução entre as espécies pode ser fundamental para 

avançarmos nosso entendimento sobre a estrutura e dinâmica dessas interações. 

 

Retroalimentação entre ecologia e evolução 

 

  A cada momento, a seleção natural está modificando a composição genética das 

populações em resposta às condições ambientais. No entanto, à medida que os organismos 

evoluem, o processo de modificação das espécies também gera mudanças concomitantes no 



 

próprio ambiente. Dessa forma, tanto organismo como ambiente são causa e efeito em um 

processo coevolutivo (Lewontin 2001). Na última década tem havido um crescente 

reconhecimento de que a compreensão da estrutura, dinâmica e evolução de comunidades 

ecológicas requer o aprofundamento de uma perspectiva que combine os processos 

ecológicos e evolutivos e a retroalimentação entre eles (Odling-Smee et al. 2013, Pelletier et 

al. 2009). Interações ecológicas podem influenciar as pressões da seleção natural e sexual e 

estão subjacentes a muitos processos evolutivos, como a evolução fenotípica (Ackerly 2003), 

coevolução (Thompson 1999, Strauss et al. 2005) e especiação (Schluter 1996). Da mesma 

forma, sabe-se que processos evolutivos são importantes para compreender a dinâmica das 

populações (Yoshida et al. 2003, Coulson et al. 2006, Pelletier et al. 2007), formação e 

composição de comunidades (Loeuille & Loreau 2005, Emerson & Gillespie 2008) e 

dinâmica de metacomunidades (Urban et al. 2008). Há também evidências crescentes de que 

a evolução pode ser rápida e que processos ecológicos e evolutivos podem ocorrer na mesma 

escala de tempo de forma interdependente, assim chamada de dinâmica eco-evolutiva 

(Hairston et al. 2005, Fussmann et al. 2007, Schoener 2011). 

 Dinâmicas eco-evolutivas são especialmente comuns em interações antagonistas 

(Shertzer et al. 2002, Yoshida et al. 2007, 2003, Morran et al. 2011, Mougi & Iwasa 2011). A 

dinâmica das doenças é, por exemplo, determinada pelos ciclos de retroalimentação eco-

evolutiva, de forma que parasitas só são capazes de infectar hospedeiros cuja resistência eles 

superam por meio de adaptações (Penczykowski et al. 2016). O forrageamento adaptativo 

também está associado a dinâmica eco-evolutiva e estudos têm documentado que mudanças 

evolutivas rápidas podem influenciar a estrutura interações interespecíficas em comunidades 

naturais (Thompson 1998, Whitham et al. 2006, Fussmann et al. 2007). Portanto, qualquer 

questão evolutiva relacionada a características que mediam interações requer uma 

compreensão sobre a ecologia das interações presentes na comunidade e de como as pressões 

seletivas estão estruturadas (Fussmann et al. 2007). Da mesma forma, modelos de dinâmica 

de comunidades precisam considerar que a estrutura das interações varia e que as forças de 

interação podem evoluir (Thompson 1998). 

 

Objetivos 

 

 Esta tese é formada por três capítulos com o objetivo de investigar como a seleção 

natural atua sobre a estrutura e dinâmica de interações antagonistas. Para isso, nós 

combinamos modelos matemáticos com a abordagem de redes complexas e dados empíricos. 



 

Seguindo a lógica apresentada na introdução do tema, primeiramente investigamos como a 

estrutura das interações influencia a coevolução. Posteriormente estudamos como processos 

coevolutivos mediam a interação entre espécies e quais estruturas de rede emergem desses 

processos. Finalmente, integramos os processos ecológicos e evolutivos das interações 

antagonistas a fim de investigar a dinâmica temporal das populações e características 

fenotípicas e a retroalimentação entre esses processos.  

 No primeiro capítulo desenvolvemos um modelo para descrever a coevolução de 

características de ataque e defesa entre espécies que interagem. Investigamos (i) como a 

relação entre a seleção ambiental e seleção pelos parceiros influencia a evolução das 

características das espécies; (ii) como as diferentes estruturas de rede influenciam a evolução 

das características das espécies; e (iii) que estruturas de rede são mais estáveis, i.e menos 

modificadas pela coevolução das características.  

 No segundo capítulo modificamos o modelo inicial de forma a permitir que as 

interações entre espécies mudem em função da probabilidade de interação entre elas. As 

probabilidades de interação foram determinadas por dois mecanismos de interação, 

representados como o mecanismo de acoplamento fenotípico e o de barreira de exploração. 

Nós (i) comparamos os padrões estruturais favorecidos pelos diferentes mecanismos de 

interação, explorando qual mecanismo melhor prevê a estrutura das redes empíricas; (ii) 

investigamos como os diferentes mecanismos influenciam a evolução das características de 

ataque e defesa; e (iii) exploramos a retroalimentação entre a estrutura da rede e a evolução 

das características das espécies.  

 No terceiro capítulo nós integramos as dinâmicas ecológicas e evolutivas das espécies 

por meio de uma abordagem eco-evolutiva. Nós estudamos (i) como as dinâmicas ecológicas 

e evolutivas são inter-relacionadas; e (ii) como a retroalimentação entre ecologia e evolução 

influencia a estrutura e dinâmica das comunidades. 

 Na seção de perspectivas para o estudo das dinâmicas ecológica e evolutiva em redes 

de interação antagonista, desenvolvemos um modelo para estudar a dinâmica de transmissão 

de parasitas que infectam diferentes espécies de hospedeiros por meio de múltiplos 

mecanismos de transmissão. Combinamos as diferentes redes antagonistas formadas a partir 

das interações mediadas por cada mecanismo de transmissão em uma rede de interação 

múltipla espacialmente explícita. Nós exploramos (i) qual a importância de cada mecanismo 

de transmissão para a velocidade em que o parasita é transmitido no ambiente; (ii) como a 

composição da comunidade de hospedeiros e a frequência relativa dos vetores influencia a 



 

taxa de transmissão do parasita; e (iii) qual o impacto de diferentes estratégias de imunização 

dos hospedeiros para a taxa de transmissão do parasita. 

  



 

Considerações Finais 
 

 Abordagens que integram teorias ecológicas e evolutivas com base em dados 

empíricos são fundamentais para o avanço da compreensão sobre os mecanismos subjacentes 

à origem, modificação e manutenção da biodiversidade. Nesta tese desenvolvi, com a ajuda 

de colaboradores, modelos coevolutivos buscando uma melhor compreensão sobre os 

mecanismos ecológicos e evolutivos responsáveis pela formação, manutenção e evolução de 

redes de interação formadas por espécies antagonistas. Nossos resultados indicam que a 

estrutura das redes de interação pode moldar as pressões seletivas recíprocas entre espécies e 

influenciar a coevolução. A evolução pode modificar a força da interação entre espécies e 

assim influenciar os padrões de interação ao longo do tempo. Considerando os modelos 

desenvolvidos nos três capítulo desta tese, de forma geral estruturas modulares emergiram ou 

foram mantidas em decorrência do processo coevolutivo. Já estruturas aninhadas 

promoveram maior flutuação nas forças de interação entre espécies, o que favoreceu uma 

maior variabilidade temporal nas características e/ou abundâncias das espécies.  

 Os três capítulos desta tese abordaram diferentes aspectos do processo coevolutivo 

entre exploradores e vítimas em comunidades ricas em espécies. No capítulo 1 encontramos 

que a coevolução das características de ataque e defesa depende da intensidade da seleção 

exercida pelos parceiros. De forma geral, quando a seleção exercida pelos parceiros foi mais 

intensa que a seleção ambiental, as espécies apresentaram maior quantidade de mudança 

fenotípica. A evolução dos fenótipos tendeu a ser direcional, gerando corridas armamentistas, 

quando a intensidade da seleção foi maior para as vítimas do que para os exploradores. Por 

outro lado, a evolução fenotípica tendeu a ser flutuante quando a intensidade da seleção foi 

maior para os exploradores do que para as vítimas. Portanto, a alternância coevolutiva foi um 

possível resultado da dinâmica coevolutiva quando houve assimetria da seleção entre vítimas 

e exploradores. Encontramos também que a estrutura das redes de interação teve um 

importante efeito sobre a dinâmica coevolutiva das espécies, principalmente quando a força 

da seleção foi assimétrica entre exploradores e vítimas. Espécies conectadas a um grande 

número de parceiros ou a parceiros fenotipicamente diversos tenderam a responder mais 

intensamente a mudanças evolutivas que ocorreram em um subconjunto das espécies com as 

quais interagem, Dessa forma, o aninhamento favoreceu uma resposta evolutiva 

temporalmente especializada. Este mecanismo facilitou a evolução de resistência (ou escape 

da interação) em vítimas atacadas por exploradores generalistas. Portanto, as interações entre 



 

espécies com fraco acoplamento fenotípico foram acomodadas em estruturas aninhadas, as 

quais tenderam a ser menos estáveis no tempo, podendo levar ao aparecimento de estruturas 

modulares. A coevolução entre espécies com forte acoplamento fenotípico formou módulos e 

a modularidade das redes foi mantida em decorrência do processo coevolutivo.  

 No capítulo 2 encontramos que regras de interação baseadas nos fenótipos das 

espécies reproduziram a estrutura de redes antagonistas empíricas. Os cenários nos quais as 

espécies apresentavam uma alta sensibilidade às diferenças entre os fenótipos foram os que 

melhor reproduziram a estrutura das redes empíricas. No entanto, não encontramos diferenças 

nas estruturas de redes previstas pelos mecanismos de barreira ou acoplamento fenotípico. 

Ambos os mecanismos de interação tenderam a subestimar o aninhamento das redes 

empíricas e superestimar a modularidade e não foi possível evidenciar uma relação direta 

entre o mecanismo coevolutivo e a estrutura das redes antagonistas geradas. Apesar de 

gerarem redes equivalentes do ponto de vista estrutural, as dinâmicas coevolutivas resultantes 

diferiram entre os dois mecanismos de interação. A coevolução das características de ataque 

e defesa apresentou maior flutuação quando as interações foram mediadas por acoplamento 

fenotípico, enquanto que o mecanismo de barreira resultou em maior intensificação das 

características. A evolução das características das espécies modificou as probabilidades de 

interação, o que mudou a estrutura das interações no tempo. Ambos os mecanismos previram 

uma alta taxa de mudança das interações no tempo, mas a dinâmica temporal das interações 

não influenciou a estrutura geral (aninhamento e modularidade) das redes. 

 No capítulo 3 encontramos que a coevolução rápida pode resultar em uma relação 

desacoplada entre as dinâmicas das características fenotípicas e das densidades populacionais 

das espécies. Observamos uma alta variabilidade na densidade das populações e baixa 

variabilidade nas características das espécies quando a seleção por parceiros foi mais fraca ou 

igual a seleção ambiental. Forte seleção por parceiros reverteu essa relação, aumentando a 

variabilidade das características e diminuindo a variabilidade das densidades. Nossos 

resultados indicaram que uma rápida resposta evolutiva pode reduzir flutuações nas 

densidades, o que pode reduzir o risco de extinção devido a processos demográficos. Por isso, 

a evolução rápida das forças de interação entre espécies pode aumentar a estabilidade das 

populações a longo prazo. A estrutura das redes também influenciou a dinâmica coevolutiva 

e a modularidade aumentou a estabilidade demográfica enquanto o aninhamento foi 

responsável por uma maior flutuação nos tamanhos populacionais. A dinâmica eco-evolutiva 

entre exploradores e vítimas gerou uma relação conflitante entre o grau de generalismo das 



 

espécie e seu tamanho populacional, o que resultou em uma relação negativa entre essas duas 

características. 

 Na seção de perspectivas para o estudo das dinâmicas ecológica e evolutiva em redes 

de interação antagonista nós utilizamos ferramentas de análise de redes múltiplas para estudar 

a dinâmica de transmissão de parasitas multi-hospedeiros que são transmitidos por meio de 

múltiplos mecanismos. Neste estudo encontramos que as características estruturais das 

espécies na rede múltipla podem indicar a sua importância para processos dinâmicos na rede. 

Observamos que o parasita se espalha mais rapidamente quando os múltiplos mecanismos de 

transmissão podem ocorrer com probabilidades semelhantes. A composição da comunidade 

de vetores e hospedeiros também influenciou a velocidade da transmissão, sendo que maior 

frequência relativa de vetores no ambiente aumentou a taxa de infecção em hospedeiros. A 

importância das espécies para a estrutura da rede múltipla, medida pela cartografia da rede, 

indicou o papel que elas desempenharam para a transmissão do parasita. Por último, 

mostramos que as espécies com maior importância na cartografia da rede são também as que 

seriam melhores alvos para programas de imunização de hospedeiros.  

 Modelos desenvolvidos nesta tese fornecem indícios sobre a importância de processos 

ecológicos e coevolutivos para a evolução e manutenção das redes de interação entre 

espécies. As hipóteses propostas abrem possibilidades para investigação mais aprofundada de 

diversos aspectos relacionados a coevolução entre exploradores e vítimas em comunidades 

ricas em espécies. Um importante fator a ser estudado é como o número e diversidade de 

características fenotípicas relacionadas ao ataque e defesa influencia o processo coevolutivo 

em redes de interação. A inclusão de processos como extinção e especiação poderia aumentar 

a compreensão sobre a dinâmica temporal das interações e o surgimento de inovações 

evolutivas.  

 As previsões teóricas resultantes dos modelos desenvolvidos nesta tese também 

poderiam ser utilizadas para a formulação de predições que podem ser testadas 

empiricamente. Estudos que acompanhassem a dinâmica populacional e os níveis relativos de 

defesa e contra-defesa em comunidades de parasitas e hospedeiros ou predadores e presas 

poderiam fornecer dados sobre a dinâmica evolutiva dessas interações e a estrutura da 

seleção. Estudos sobre a dinâmica temporal das interações também forneceriam importantes 

dados para testar a hipótese da seleção flutuante como um importante mecanismo que 

promove a coexistência entre espécies e a manutenção das redes de interação. 

 Um dos objetivos de modelos teóricos é buscar elucidar a importância de mecanismos 

sobre propriedades gerais dos sistemas de interesse. Inevitavelmente existe um compromisso 



 

entre o grau especificidade de um modelo e a possibilidade de generalização dos resultados. 

Nesta tese buscamos uma maior generalidade das explicações e previsões dos modelos e por 

isso não enfocamos em aspectos mais específicos da biologia e história natural das interações 

antagonistas. A evolução das interações ecológicas é um tema central na biologia e não 

pretendemos esgotar este tema com os modelos propostos nesta tese. Muitas são as 

possibilidades de se explorar a coevolução do ponto de vista teórico e pensamos que as 

ferramentas analíticas derivadas do estudo de redes complexas tem muito a contribuir. O 

avanço do conhecimento científico se dá pela proposição de novas idéias e reconsideração de 

conceitos já estabelecidos. Nesse contexto, nossos resultados indicam que pode ser possível 

estudar e modelar a estrutura da seleção recíproca em comunidades ricas em espécies 

utilizando como base informações sobre a organização das interações ecológicas. No entanto, 

é preciso considerar que diversidade, variação e contingência são propriedades dos sistemas 

biológicos e um dos principais desafios da ecologia é desenvolver teorias que considerem 

essas propriedades como premissas fundamentais. 
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