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Resumo
Nesse estudo, explorei aspectos da ecologia evolutiva da interação planta-polinizador, ao
avaliar o fenótipo floral sob pressões seletivas geograficamente divergentes. Para isso utilizei
a interação entre abelhas coletoras de óleo e Krameria (Krameriaceae) como sistema modelo.
A tese abrange a história natural do sistema e manipulações experimentais in situ que deram
suporte à investigação sobre integração floral no contexto multipopulacional. No primeiro
capítulo, estudei a biologia da polinização de Krameria tomentosa, listando as espécies de
visitantes florais associadas a suas flores. Assim, mostrei que essa espécie depende de seus
polinizadores para o sucesso na polinização e que a maioria das abelhas coletoras de óleo
associada a suas flores pertence ao gênero Centris (Centridini). No entanto, observei uma alta
frequência de abelhas coletoras de pólen nessa espécie que parecem contribuir com a
manutenção da polinização na população. No segundo capítulo, mostrei que há uma variação
geográfica na assembleia de polinizadores de K. grandiflora que inclui diferentes
comportamentos e ajustes à morfologia floral da espécie. Desse modo, testei a significância
funcional das três estruturas especializadas das flores de Krameria (cálice conspícuo, pétalas
petaloides e elaióforos) em dois cenários contrastantes de ajuste entre a arquitetura floral e o
polinizador. No entanto, diferenças não foram detectadas. O ajuste mecânico que os elaióforos
provêm parece essencial para o sucesso na polinização no grupo. No terceiro capítulo,
demonstrei que populações similares no padrão de correlação de seus caracteres florais,
apresentam composição e diversidade funcional de polinizadores semelhantes, sugerindo que
diferenças na morfologia combinadas à abundância de polinizadores influenciam o padrão de
integração fenotípica. Portanto, esses resultados mostram uma situação em que a variação
geográfica na assembleia de polinizadores parece promover a diferenciação da estrutura
correlacional do fenótipo floral.

Abstract
In this study, I investigate some aspects of the evolutionary ecology of a plant-pollinator
interaction, by evaluating the floral phenotype under geographically divergent selective
forces. For this, I used the interaction between oil-collecting bees and Krameria
(Krameriaceae) as a system model. This thesis comprises the natural history of the studied
system and manipulative experiments in situ to support the investigation on the phenotypic
integration in a multipopulation context. In the first chapter, I studied the pollination biology
of Krameria tomentosa, listing the flower visitor species associated to its flowers. Thus, I
showed that this species depends on their pollinator for pollination success and that most oilcollecting bees recorded belongs to Centris genus (Centridini). However, I observed a high
frequency of pollen-collecting bees on this species which might contribute to pollination
maintenance in the population. In the second chapter, I showed that there is a geographic
variation in the pollinator assemblage of K. grandiflora which includes different behavior and
matching to Krameria floral architecture. Thus, I tested the functional significance of the
three specialized structures of Krameria flowers (showy calyx, petaloid petals and
elaiophores) in two contrasting pollinator-matching scenarios; however, no differences were
detected. The mechanical fit provided by the elaiophores might be a keystone for the
pollination success in Krameria. O ajuste mecânico que os elaióforos provêm parece essencial
para o sucesso na polinização no grupo. In the third chapter, I demonstrated that populations
with similar patterns of floral trait correlation comprise similar pollinator composition and
functional diversity, suggesting that differences in pollinator morphology combined to
abundance influences the pattern of phenotypic integration. Therefore, these results show a
condition in which geographic variation in pollinator assemblage might provide divergence in
the phenotypic correlation structure.

Introdução geral
Nas interações ecológicas, as espécies exploram umas as outras em diferentes formas.
Juntamente com determinantes abióticos, essas explorações podem refletir em mudanças de
atributos ao longo de suas histórias evolutivas (Rausher, 1992; Harder e Johnson, 2009).
Essas mudanças proporcionam um melhor ajuste entre as espécies e a diversificação de
linhagens gerando biodiversidade (Thompson, 2005). Nessa dinâmica de ajuste, os atributos
morfológicos, fisiológicos e comportamentais podem ser moldados como resultado de seleção
natural (Ehrlich e Raven, 1964; Connell, 1980; Ridenhour, 2005). As percepções sobre a
seleção mediada por espécies interagentes tiveram início com os estudos de polinização, com
as observações da interação orquídea-esfingídeo por Charles Darwin, que previu que a
existência de esporões longos na corola de Angraecum sesquipedale Thouars (Orchidaceae) se
relacionaria com um animal polinizador que possuiria um aparelho bucal longo suficiente
para a exploração do recurso oferecido (Nilsson et al., 1987; Arditti et al., 2012). Na mesma
época, também surgiram as ideias sobre mimetismo, estabelecidas por Henry Bates, que
sugeriu a convergência no padrão de coloração de espécies palatáveis e modelos impalatáveis,
mediada por um predador (Pasteur, 1982).
O estudo da evolução floral se baseia nos valores adaptativos da interação plantapolinizador, pois atributos florais possuem um efeito direto sobre o fitness da planta. A partir
do forrageio por recursos e da transferência de pólen promovida por polinizadores (e.g.
abelhas, morcegos, lepidópteros e beija-flores), fenótipos florais são selecionados para que
haja um melhor ajuste à morfologia, fisiologia e comportamento desses animais (Herrera e
Pellmyr, 2009; Moré et al., 2012; Schiestl e Johnson, 2013), provavelmente refletindo na
exploração mais eficiente de recursos. Desse modo, grande parte da diversidade de
morfologias florais encontradas nas angiospermas evolui em resposta à seleção mediada pela
interação com seus polinizadores (Fenster et al., 2004; Harder e Johnson, 2009). As interações
entre plantas e seus vetores de pólen podem promover a evolução de atributos florais, tais
como, tamanho, forma e cor das flores, guias de néctar, quantidade de recurso oferecido, entre
outros (Medel et al., 2003; Gómez et al., 2006; Benitez-Vieyra et al., 2010; 2014; Moré et al.,
2012). Portanto, interações planta-polinizador são modelos promissores para o entendimento
da mudança evolutiva por meio de pressões entre espécies interagentes.
Apesar dos caracteres florais serem alvos de seleção, a seleção natural não opera
apenas em caracteres únicos, mas sim em vários atributos inter-relacionados, uma vez que as

flores são órgãos complexos formados por verticilos interconectados (Berg, 1960; Armbruster
e Schwaegerle, 1996; Murren, 2002). A forma como os atributos de um organismo estão
associados entre si é denominada de integração fenotípica, detectada pela magnitude e pelo
padrão da correlação entre caracteres (Berg, 1960; Ordano et al., 2008; Armbruster et al.,
2009). A procura por seleção natural agindo de forma correlacional em atributos tem sido
incluída nos modelos multivariados de seleção (Lande e Arnold, 1983), mas por um lado sua
detecção não tem sido obtida devido às limitações estatísticas desses métodos (Roff e
Fairbairn, 2012). No entanto, métodos multivariados podem ser aplicados para testar
hipóteses evolutivas e descrever padrões sobre integração floral (Ordano et al., 2008;
Ancantara et al., 2013; Pérez-Barrales et al., 2014; González et al., 2015; Lázaro e
Santamaría, 2016).
Modularidade é outro conceito relacionado à associação entre caracteres fenotípicos e
junto com o conceito de integração fenotípica está envolvido na regulação de variância e
covariância fenotípica (Armbruster et al., 2009; Baranzelli et al., 2014). Módulos, ou
“plêiades de correlação”, são conjuntos ou subconjuntos de caracteres integrados que
possuem uma função coletiva e, geralmente, covariam independentemente de outros módulos.
Caracteres dentro de um módulo podem ser geneticamente (ou epigeneticamente) integrados
sob o efeito de seleção natural (Ordano et al., 2008). Por exemplo, caracteres florais são mais
correlacionados entre si do que com caracteres vegetativos e, portanto, evoluem de modo
independente (Berg, 1960). Nesse contexto, as flores podem ser compostas por intra-módulos
que possuem determinada função no processo de polinização. Assim, caracteres envolvidos na
atração de polinizadores que compõem o perianto (cálice e corola), por exemplo, formariam
um módulo, enquanto que caracteres envolvidos na transferência e deposição de pólen
(androceu e pistilo) formariam outro. Considerando essas ideias de modularidade, Berg
(1960) sugeriu que padrões de correlação fenotípica parecem refletir operação direta de
seleção natural e, em plantas, esses padrões deveriam diferir entre espécies vegetais com
relações especializadas e generalistas com seus polinizadores. A predição básica para essa
hipótese é que polinizadores de sistemas especializados são mais ajustados às flores por meio
de seleção natural favorecendo a integração fenotípica. Por sua vez, a associação entre os
caracteres florais estaria relaxada em sistemas de polinização generalistas. No entanto, essa
hipótese tem sido pouco suportada e mais investigações são necessárias para compreender a
variação em integração floral (Armbruster et al., 1999). Da mesma forma que a pesquisa em

polinização no Brasil carece de estudos de seleção fenotípica (Benitez-Vieyra et al., 2014), a
integração floral também tem sido negligenciada.
Seleção fenotípica e integração floral são duas abordagens interligadas no contexto da
polinização e se complementam para o entendimento dos padrões e mecanismos inerentes à
evolução floral. Enquanto que na perspectiva de seleção fenotípica se detecta a seleção natural
atuando em um determinado momento, na abordagem de integração fenotípica se avalia o
efeito acumulado ao longo do tempo de pressões seletivas sobre o fenótipo. No entanto,
ambas são espacialmente variáveis à medida que os cenários seletivos mudam (Thompson,
1997; Herrera et al., 2002; 2006; Armbruster et al., 2009; Medel et al., 2007; Pérez-Barrales et
al., 2007; Ferreiro et al., 2017). Esta variação espacial pode gerar linhagens diferenciadas e
desencadear o processo de especiação. Porém, a maioria dos estudos sobre seleção mediada
por polinizadores e integração floral tem sido conduzida em populações únicas ou entre
espécies relacionadas (Medel e Nattero, 2009; Moré et al., 2012), excluindo a variação
intraespecífica em que processos microevolutivos atuam na divergência genética e fenotípica.
De modo geral, as interações entre as espécies variam geograficamente, e provêm
respostas evolutivas divergentes, dependendo da comunidade nas quais as populações estão
inseridas (Thompson, 1999; 2005). Na Teoria do Mosaico Geográfico da Coevolução,
Thompson (2005) sugere que muito das dinâmicas de evolução entre pares ou grupos de
espécies frequentemente ocorre em uma escala geográfica, ligando processos ecológicos
locais e padrões filogeográficos. Uma das hipóteses que permeiam a teoria contempla a
existência de um mosaico de seleção entre populações, que favorece trajetórias evolutivas
diferentes nas interações em diferentes populações. Nesse contexto, explorei aspectos da
ecologia evolutiva da interação planta-polinizador, ao avaliar as respostas evolutivas do
fenótipo floral em cenários intraespecíficos divergentes. Como sistema modelo, utilizei a
interação entre abelhas coletoras de óleo e uma espécie produtora de óleo floral do gênero
Krameria Loefl. (Krameriaceae) que ocorre em formações abertas ao longo da “diagonal
seca” brasileira (Werneck et al., 2011). O estudo reúne, portanto, abordagens ainda não
exploradas da integração fenotípica de caracteres florais em escala multipopulacional em uma
região tropical. Além disso, o estudo também abrange a história natural dessa interação.
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Conclusões gerais
Entender como as espécies exercem pressões seletivas uma sobre as outras e o quanto
implicam em mudanças morfológicas e diversificação têm sido os principais desafios da
biologia evolutiva. A partir desse estudo, mostrei que o padrão de correlações entre caracteres
florais (integração floral) difere em nível intraespecífico, e essa variação se relaciona com a
divergência geográfica na assembleia de polinizadores que interage localmente com as
populações de K. grandiflora. Esse resultado suporta a hipótese de que muito da variação de
atributos morfológicos pode ser explicada pela divergência em pressões seletivas exercidas
por espécies interagentes.
Mais especificamente mostrei que a influência da divergência na assembleia de
polinizadores sobre o padrão de integração do fenótipo pode ser proporcionada por variações
geográficas minuciosas na morfologia e diversidade de espécies pertencentes a um único
grupo funcional de polinizadores, o que parece refletir diferentes cenários com variação no
grau de generalização/especialização mesmo em um sistema de polinização considerado
especializado.
Além disso, a variação geográfica na assembleia de polinizadores também consistiu
em cenários divergentes em comportamento e ajuste à morfologia floral, o que também
poderia refletir em pressões seletivas distintas. Embora um efeito da diferença nesses cenários
sobre a funcionalidade do fenótipo floral não tenha sido detectado experimentalmente, essas
diferenças podem contribuir como pressão seletiva sobre os caracteres, pois o desajuste
morfológico contribuindo com o fitness, pode gerar efeito sobre a correlação entre caracteres.
Nesse sentido, estudos de seleção fenotípica sobre os caracteres florais em cenários de ajuste e
desajuste poderiam elucidar seus efeitos.
O presente estudo evidencia, portanto, que a abordagem multipopulacional em escala
geográfica das interações entre espécies proporciona uma compreensão mais ampla sobre as
dinâmicas seletivas, uma vez que os processos evolutivos geradores de mudança agem no
nível abaixo de espécies.

