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RESUMO
As glaciações do Quaternário moldaram os padrões filogeográficos das espécies em
geral. Em algumas regiões da América do Sul, (e.g. Cerrado e Caatinga) a mudança estrutural
foi mais acentuada, havendo o predomino de savanas, ao passo que em outras regiões (e.g.
Amazônica e Mata Atlântica) as mudanças foram menores, formando áreas de refúgios
florestais. A Modelagem Preditiva de Distribuição de espécies usa associações entre variáveis
ambientais e registros de ocorrência da espécie para estimar modelos que representam as
condições ambientais favoráveis à espécie. Neste trabalho foram estudadas três espécies de
figueiras Neotropicais com características ecológicas distintas, representando duas linhagens
filogenéticas independentes, i.e., seções Americana (Ficus citrifolia) e Pharmacosycea (Ficus
adhatodifolia e Ficus insipida). Foram gerados modelos para os cenários passados (Interglacial
140.000 e Glacial 21.000 anos atrás), presente e futuro (2050 e 2070, nos cenários otimistas e
pessimistas) para as três espécies estudadas usando o programa Maxent 3.3.3k. Os resultados
obtidos mostram que para F. adhatodifolia as variáveis mais importantes nos modelos foram
temperatura mínima do mês mais frio e precipitação do mês mais seco. Para F. insipida as
variáveis mais importantes nos modelos foram temperatura mínima do mês mais frio e
precipitação anual. Para F. citrifolia as variáveis mais importantes nos modelos foram
temperatura mínima do mês mais frio e precipitação do mês mais chuvoso. Os modelos
projetados no cenário interglacial, para as três espécies estudadas, apresentaram áreas de
adequabilidade ambiental próximas ao cenário atual. Durante o período glacial F. adhatodifolia
mostrou uma mudança considerável em sua área de ocorrência, ocorrendo em regiões
consideradas refúgios para algumas espécies. Ficus insipida apresentou uma retração na sua
adequabilidade ambiental, porém mantendo-se na região amazônica, enquanto que F. citrifolia
teve um aumento na sua área de adequabilidade. Nos cenários futuros (2050 e 2070)
F.adhatodifolia apresentou uma diminuição em sua área de ocorrência em ambos os cenários
otimista e pessimista, F. insipida apresentou um aumento em sua área de adequabilidade
ambiental e F.citrifolia apresentou uma diminuição e fragmentação na região Amazônica nos
cenários otimista e pessimista de 2050 e otimista de 2070. As exigências ambientais e os
possíveis padrões filogeográficos das três espécies são discutidos no contexto dos modelos
preditivos gerados.

Palavras chave: Quaternário, Maxent, Modelagem preditiva, Mudanças climáticas globais,
Paleomodelagem, Pleistoceno.
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ABSTRACT
The Quaternary glaciations shaped the phylogeographic patterns of species in general.
In some regions of South America (e.g.Cerrado and Caatinga) structural change was more
pronounced and savannas predominated, whereas in other regions (e.g. Amazon and Atlantic
Forest) changes were minor, forming areas of forest refuges. Species distribution Predictive
Modeling uses associations between environmental variables and species occurrence records to
estimate models that represent the environmental conditions favorable to the species. In the
present study we chose three species of Neotropical Ficus with different ecological
characteristics, representing two independent phylogenetic lineages, i.e., sections Americana
(Ficus citrifolia) and Pharmacosycea (F.adhatodifolia and F.insipida). We generated models
for the past (interglacial 140,000 years ago and Glacial 21,000 years ago), present and future
scenarios (2050 and 2070 in optimistic and pessimistic scenarios) for the three study species
using Maxent 3.3.3k program. Our results showed thatfor F. adhatodifolia the most important
variables in the models were minimum temperature in the coldest month and precipitation in the
driest month. For F.insipida the most important variables in the models were minimum
temperature in the coldest month and annual precipitation. For F. citrifolia the most important
variables in the models were minimum temperature in the coldest month and precipitation in the
wettest month. The models designed for the interglacial stage showed areas of environmental
suitability similar to the current scenario of the three species. During the glacial period F.
adhatodifolia showed a considerable change in its range, occurring in regions considered
refuges for some species. Ficus insipida had its environmental suitability decreased, but
remained in the Amazon region, while F. citrifolia increased its area of suitability. In the future
models (2050 and 2070) F.adhatodifolia showed a decrease in its range on both optimistic and
pessimistic scenarios, F.insipida showed an increase in its area of environmental suitability and
F.citrifolia has been decreasing and fragmentation in the Amazon region in the optimistic and
pessimistic scenarios 2050 and optimistic 2070. The environmental requirements and the
potential phylogeographic patterns of the study species are discussed in the context of the
generated predictive models.

Keywords:

Quaternary,

Maxent,

Predictive

Modeling,

Global

Climate

Changes,

Paleomodeling, Pleistocene.
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1- INTRODUÇÃO

Do início da formação do planeta até há aproximadamente 570 milhões de anos,
pouco se sabe sobre o clima terrestre. Nesse período a concentração de oxigênio na
atmosfera era provavelmente baixa e as concentrações de hidrogênio e hélio eram mais
altas que os níveis atuais. De 570 a 250 milhões de anos a composição da atmosfera
passou a ser mais próxima da atual, possibilitando a irradiação das diversas formas de
vida (Souza et al., 2005).
Oscilações no clima influenciam fortemente a composição florística e estrutural
das vegetações na terra, essa mudança também desempenha um papel importante na
evolução da biodiversidade (Ledru et al., 2006).
As glaciações ocorrem em intervalos de 250 milhões de anos, esse tempo
equivale ao período que o sol leva para dar uma volta completa em torno da Via Láctea.
No período do Quaternário existem evidencias que ocorreram aproximadamente 16
glaciações, com duração média de 100.000 anos (período glacial) e intervalos com
épocas mais quentes com duração de 20.000 anos (período interglacial) (Souza et al.,
2005).
O surgimento de um período glacial ou interglacial está provavelmente
relacionado à variação orbital da Terra, conhecida como ciclos de Milankovitch (Haffer,
1992). Estas variações cíclicas modificam a intensidade de radiação solar que chega à
superfície da terra em cada zona do planeta. Dentre essas mudanças cíclicas pode-se
destacar a elipcidade da órbita, que varia de quase circular a mais elíptica em ciclos de
100.000 anos e a inclinação do eixo terrestre que varia de 24,5° a 22,1° (23,5° no
presente) em ciclos 41.000 anos.
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A região tropical sofreu várias mudanças na sua vegetação durante os ciclos
climáticos. Em algumas regiões da América do Sul, (e.g., Cerrado e Caatinga) a
mudança estrutural foi mais acentuada, havendo o predomino de savanas, ao passo que
em outras regiões (e.g. Amazônica e Mata Atlântica) as mudanças foram menores,
formando áreas de refúgios florestais (Haffer, 1992). Particularmente na Amazônia os
estudos paleovegetacionais mostraram que durante o último período glacial alguns
táxons arbóreos foram substituídos gradualmente por espécies típicas de locais mais
frios, como Podocarpus, Ilex, Humiria e alguns táxons arbustivos de Ericaceae. Nesse
período glacial houve um esfriamento de aproximadamente 5 a 6°C na temperatura
média, mas devido ao aumento na umidade, a Floresta Amazônica não se fragmentou.
No Cerrado houve um aumento na umidade, permitindo a expansão de veredas, matas
de galeria e formações arbóreas. Ainda, a queda na temperatura permitiu o
estabelecimento de táxons associados a ambientes mais frios. No Sudeste e Sul do
Brasil, nas regiões onde hoje ocorre a Floresta de Araucária, houve uma substituição por
campos de vegetação rasteira, submetida a temperaturas próximas a 10°C negativos. Na
Caatinga houve um aumento da umidade e diminuição da temperatura, favorecendo o
estabelecimento de uma maior diversidade espécies vegetais. A Mata atlântica também
sofreu alterações, mas não muito acentuados, pois essa formação parece ser mais
influenciada por fatores edáficos do que climáticos (Souza et al., 2005).
O termo Quaternário foi cunhado no século XVII pelo pesquisador dinamarquês
N. Steno, que observou que os sedimentos eram depositados em camadas horizontais,
formando estratificações. Essa denominação substituiu o termo Pós-terciário, até então
utilizado. O Quaternário é dividido em duas épocas: Pleistoceno que teve duração
aproximada de 1,8 M.a. e Holoceno que iniciou-se há aproximadamente 10.000 anos. O
Holoceno é amplamente estudado devido ao processo de evolução humana e também
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por ser um período que ocorreu a última grande glaciação, conhecida como era do gelo
(Suguio, 2010).
No Pleistoceno (1,8-0,01 M.a.), ocorreu a extinção de muitas espécies de
mamíferos, aves e plantas e o surgimento da espécie humana. Ocorreram as glaciações
mais recentes e o clima e as temperaturas mudaram drasticamente. Já o período do
Holoceno testemunhou toda a história da humanidade e a ascensão e queda de todas as
suas civilizações. Desde então, houve pequenas mudanças no clima (Carvalho & Cruz,
2008).
Nos períodos mais recentes, as glaciações do Quaternário moldaram os padrões
filogeográficos das espécies em geral, uma vez que as populações de muitas espécies
ficaram restritas a refúgios de florestas tropicais (Haffer & Prance, 2001; Graham et al.,
2006). Na América do Sul, em particular, acredita-se que no último período glacial o
clima ficou mais seco e frio, diminuindo a área da floresta Amazônica, substituindo as
áreas de florestas por pastagens, alterando toda a paisagem (Behling, 2002).
O último período glacial terminou há aproximadamente 18.000 anos e o próximo
se iniciará provavelmente daqui há 1.000 anos. O final do último período glacial foi
demarcado pela retração das geleiras há aproximadamente 8.000 anos e o retorno das
chuvas. Há cerca de 5.000 anos o clima ficou mais quente e entrou em uma fase
chamada de ―ótimo glacial‖ onde a terra estava por volta de 2 a 3°C mais quente que os
dias atuais (Souza et al., 2005).
A concentração atmosférica de dióxido de carbono (CO2) que estava estabilizada
desde o último período glacial, começou a subir de maneira drástica a partir do século
XIX (IPCC, 2007). Nos últimos 50 anos evidências fortes apontam que a causa
principal do aquecimento global é a atividade antrópica (Watson et al., 2001). Nos dias
atuais a concentração de CO2 é de 390 ppm; no entanto, projeções futuras indicam que
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esse valor chegará a 800 ppm até 2100. O aumento na concentração de CO2 e de outros
gases de efeito estufa (e.g. CH4- Metano e N20- Óxido Nitroso) acarretará no aumento
da temperatura média do mundo em 1,3 a 1,8 ºC até 2050 (IPCC, 2007).
Essa mudança climática potencialmente afetará todos os ecossistemas, por
exemplo, a mudança do pH dos oceanos tornando os mais ácidos, mudança de
temperatura dos oceanos influenciando diretamente os recifes de corais, no ecossistemas
terrestre o aumento dos desertos e o favorecimento do crescimento de vegetações
rasteiras, a migração de espécies mais sensíveis para áreas menos alteradas (Thuiller,
2007).
O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), embasado nos
estudos sobre mudanças climáticas, compilou dados sobre a emissão de CO2 e de outros
gases causadores do efeito estufa e projetou os possíveis cenários futuros sendo eles
quatro pessimistas e quatro otimistas para 2050 e 2070 (IPCC, 2013).
A modelagem de distribuição de espécies (MDE) é uma ferramenta bastante
usada nas áreas de evolução e conservação da biodiversidade. Na abordagem evolutiva,
essa ferramenta ajuda a entender as distribuições passadas e a filogeografia de espécies
(Elith & Leathwick, 2009). Na área de biologia da conservação a MDE auxilia a
atualização das áreas potenciais de distribuição e a prever futuras alterações nos padrões
observados. Ainda, apresenta grande potencial na geração de cenários, estimando como
as alterações climáticas alterariam a distribuição de espécies, inclusive de pragas e
doenças (Franklin, 2009). A MDE usa associações entre variáveis ambientais e registros
de ocorrência da espécie para estimar modelos que representam as condições ambientais
favoráveis à espécie (Pearson, 2007). A partir desses modelos, a condição favorável é
extrapolada para uma área geográfica mais ampla, determinando locais potenciais de
ocupação da espécie alvo. Há dois tipos de modelos: mecanicistas e correlatos. Os
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modelos mecânicistas utilizam dados fisiológicos que limitam a ocupação da espécie; já
os modelos correlatos avaliam as condições ambientais que são adequadas para a
espécie em estudo.
Para compreender como funciona a modelagem é necessário entender a
diferença entre espaço geográfico e espaço ambiental. O espaço geográfico é a
distribuição de uma espécie em uma área geográfica representado por um mapa. O
espaço ambiental é definido pelas variáveis ambientais a que a espécie responde,
definindo o nicho ecológico. Para gerar modelos acurados é necessário conhecer a
história natural e saber se os pontos de ocorrência representam as condições ambientais
favoráveis à espécie alvo (Pearson, 2007). Assim, a escolha da(s) espécie(s) é crucial
em estudos de modelagem.
No presente trabalho, as figueiras (Ficus spp.) foram tomadas como objetivo de
estudo. As espécies escolhidas constituem bons modelos para o estudo de evolução e
conservação da biodiversidade, pois as figueiras são componentes importantes em
ecossistemas tropicais. Apresentam os mais variados hábitos, que vão desde espécies
rasteiras a árvores de grande porte, que podem chegar a mais de 40 metros (Pereira &
Peng, 2008). Sua biologia peculiar resulta de interações ecológicas com um
diversificado

grupo

de

animais.

A

polinização

das

figueiras

é

mediada,

obrigatoriamente, por pequenas vespas da família Agaonidae, numa relação mutualística
extremamente especializada (Weiblen, 2002). O ciclo de vida das vespas polinizadoras
de Ficus coincide com o ciclo de desenvolvimento do figo, e pode ser dividido em cinco
fases (Galil & Eisikowitch,1968). Na fase pré-feminina o figo encontra-se imaturo e as
flores pistiladas ainda estão se desenvolvendo. A fase feminina caracteriza-se pelo total
desenvolvimento das flores pistiladas e pelo início da receptividade dos figos, os quais
liberam substâncias voláteis que atraem as vespas polinizadoras (Grison-Pigé et al.,
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2002a; Grison-Pigé et al., 2002b). As vespas, carregadas de pólen, alcançam o interior
do figo através do ostíolo e então polinizam as flores femininas, e depositam ovos no
ovário de algumas delas. Na fase interfloral as larvas das vespas e as sementes do figo
estão maturando. Já na fase masculina as anteras das flores estaminadas estão maduras,
o que coincide com o fim do desenvolvimento das vespas. Na sequência, as fêmeas
acasaladas e carregadas de pólen se dispersam do figo natal, em busca de outra árvore
com figos na fase receptiva, recomeçando o ciclo. Após a dispersão das vespas os figos
amadurecem e tornam-se atrativos a vertebrados frugívoros que atuam como dispersores
de suas sementes (Shanahan et al., 2001).
Esse mutualismo surgiu há aproximadamente 75 milhões de anos na Eurásia.
Posteriormente, linhagens se dispersaram para os demais continentes nos períodos de
expansão das florestas tropicais (Cruaud et al., 2012). Na América houve
provavelmente dois episódios de colonização, via conexões do Atlântico Norte. A
linhagem

que

originou

a

seção

Pharmacosycea

colonizou

a

América

há

aproximadamente 70 milhões de anos. Posteriormente, há ~50 milhões ocorreu a
entrada do ancestral da seção Americana (Cruaud et al., 2012). A seção Americana é
representada por espécies hemiepífitas e de maior plasticidade ambiental (Putz &
Holbrook, 1986), ao passo que Pharmacosycea é representada por espécies de hábito
terrícola, com nicho restrito a áreas mais úmidas (Berg, 1989; Banack et al., 2002).
No presente estudo foram selecionadas duas espécies da seção Pharmacosycea
(Ficus adhatodifolia Schott ex Spreng. e Ficus insipida Willd.) e uma espécie da seção
Americana (Ficus citrifolia Mill.). Na seção Pharmacosycea foram estudadas duas
espécies, pois F. adhatodifolia e F. insipida são próximas morfologicamente (Berg
&Villavicencio, 2004), sendo consideradas sinônimo por alguns autores (VazquezAvila, 1981; Mendonça-Souza, 2006). As espécies da seção Pharmacosycea apresentam
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nicho mais restrito, ocorrendo principalmente em áreas mais úmidas, como florestas
ombrófilas e matas ciliares. Ficus citrifolia (seção Americana) é uma espécie mais
generalista em termos de requisitos ambientais, sendo assim bastante tolerante a
ambientes perturbados. (Banack et al., 2002; Coelho, 2011) Assim, o presente trabalho
permitirá uma abordagem comparativa que auxiliará na compreensão de como essas
espécies colonizaram a América.
Baseado na história natural das três espécies de figueiras estudadas, nossa
hipótese é que F.adhatodifolia e F.insipida tenham apresentado retrações populacionais
mais acentuadas durante as oscilações climáticas do Quaternário, o que poderia resultar
em subdivisões e estruturação genética de suas populações.

2 – OBJETIVOS
 Gerar modelos de distribuição de espécies para Ficus adhatodifolia,
Ficus insipida e Ficus citrifolia no tempo presente, passado e futuro;
 Comparar os modelos de distribuição no presente e no passado das três
espécies de figueiras com características ecológicas distintas.
 Comparar os modelos de distribuição no presente e no futuro das três
espécies de figueiras com características ecológicas distintas
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3 - MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 - Áreas e espécies estudadas
O estudo abrangeu toda região intertropical (aproximadamente entre as latitudes
23 N e S) do continente americano, incluindo as áreas de ocorrências conhecida das
espécies estudadas (Berg &Villavicencio, 2004).
Ficus adhatodifolia e Ficus insipida pertencem ao subgênero Pharmacosycea
seção Pharmacosycea, apresentando hábito terrícola, se estabelecendo diretamente no
solo como plantas de vida livre. Ficus insipida distribui-se da América Central ao norte
da Bolívia, enquanto Ficus adhatodifolia distribui-se da região central da Bolívia até
norte da Argentina, passando pelo Centro-Oeste do Brasil e é frequente em todo o litoral
brasileiro (Berg & Villavicencio, 2004). Ambas as espécies apresentam nicho mais
restrito, ocorrendo preferencialmente em áreas mais úmidas (florestas ombrófilas) ou
próximo a corpos d’água em florestas sazonais.
Ficus citrifolia pertence ao subgênero Urostigma seção Americana. É uma
espécie de hábito hemiepifítico, se estabelecendo sobre o tronco de outras árvores ou
diretamente no solo, como planta de vida livre (Coelho, 2011). Essa espécie apresenta
nicho amplo, ocorrendo em áreas florestadas, ambientes impactados e áreas
urbanizadas.

3.2 - Dados de ocorrência das espécies
Os pontos de ocorrência (coordenadas geográficas) das três espécies foram
adquiridos em:


Herbário Ceplac-Cepec Itabuna-BA



Banco de dados Species link (http://splink.cria.org.br/)



Banco de dados da Flora Brasileira, Jardim Botânico do Rio de Janeiro
(http://www.jbrj.gov.br/jabot/formularios/frmfiltroespecimes_pub.php/¹)
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Banco de dados do grupo de pesquisa de Rodrigo A. S. Pereira

A base de dados final foi devidamente avaliada considerando a acurácia do
registro e foram descartados registros imprecisos (sem a coordenada exata da
localização da espécie). Todos os pontos foram convertidos para uma mesma projeção
cartográfica (i.e., Datum WGS 1984) em um programa GIS (Sistema de Informação
Geográfica).

3.3 - Variáveis ambientais
Para a modelagem nos cenários atual, passado (140.000 e 21.000 anos atrás) e
futuro (2050 e 2070), foi utilizada a resolução espacial de 25 Km2 e sete variáveis
bioclimáticas da base dados WorlClim (disponível em: http://www.worldclim.org/2)
(Tabela 1). Para escolha das camadas bioclimáticas, foi utilizada uma técnica conhecida
como Jackknife, basicamente os modelos iniciais eram gerados com todas as camadas
disponíveis e foi retirado uma camada por vez daquelas que menos contribuíram para a
geração dos modelos (Giannini et al., 2012). Outra questão levada em consideração foi
as características biológicas das espécies estudadas, selecionando variáveis que
apresentam efeito sobrea fisiologia e/ou comportamento das espécies (Guisan &
Thuiller, 2005). Adicionalmente às variáveis bioclimáticas, foi incluída uma camada
representando a altitude, também disponível na base de dados do WorldClim.

Tabela 1. Camadas bioclimáticas da base de dados WorlClim utilizadas na geração dos
modelos nos cenários atual, glacial (21.000 anos) e interglacial (140.000 anos) e futuro (2050 e
2070).

1
2

Acessado em 20/03/2013
Acessado em 20/03/2013
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Camadas Descrição
Bio1

Temperatura média anual

Bio2

Amplitude diária média (média mensal da Temp. max – Temp. min)

Bio5

Temperatura máxima do mês mais quente

Bio6

Temperatura mínima do mês mais frio

Bio12

Precipitação anual

Bio13

Precipitação do mês mais úmido

Bio14

Precipitação do mês mais seco

Para as projeções nos cenários futuros, dentre os quatro possíveis cenários
fornecidos pelo IPCC (2013), sendo eles RCP 2.6, RCP 4.5 (Otimistas); RCP 6.0, RCP
8.5 (Pessimistas). Foram escolhidos os cenários RCP (Representative Concentration
Pathways) 2.6 e 6.0 por serem os mais conservadores entre os cenários disponibilizados.

3.4 - Procedimento de modelagem
Os modelos foram gerados no programa Maxent 3.3.3k (Disponível em
http://www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent/3).
A calibração do modelo foi realizada por meio de reamostragem ―bootstrap‖,
com 10 reamostragens com seleção aleatória dos pontos dividindo-se 70% dos pontos
para treino do modelo e 30% para teste. O modelo final utilizado foi calculado pelos
valores médios das reamostragens. O desempenho do modelo foi avaliado
estatisticamente pelo valor de AUC (Area under the curve) que correlaciona
sensibilidade pela especificidade. Quanto mais próximo de 1, melhor o desempenho do
modelo (Phillips & Dudík, 2008).Outros dois parâmetros estatísticos foram levados em

3

Acessado em 30/05/2014
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consideração, taxa de omissão e proporção binomial (Pearson 2007). Esses parâmetros
nos ajudam a entender o quanto o modelo foi omisso em prever a ocorrência dos pontos
de teste e o quanto ele é significativo estatisticamente.
Em estudos envolvendo áreas extensas é possível que a amostragem seja
enviesada devido a vários fatores inerentes às coletas de campo (e.g., maior
probabilidade de amostragem em locais de acesso mais fácil ou em áreas melhor
estudadas). Para contornar esse problema foi utilizado a ferramenta SDMToolbox em
um programa SIG para criar uma grade de densidade Gaussiana,dando um peso maior
para os pontos mais isolados na paisagem geográfica. Essa grade de pesos foi incluída
como uma camada no processo de modelagem (Brown, 2014).
Os modelos gerados para as três espécies no cenário atual foram projetados nos
cenários passados e futuros.

3.5 - Análise dos dados
Os modelos foram escolhidos e validados por meio de seus valores estatísticos e
de suas extrapolações na área de estudo.
Foram utilizados como parâmetros para a escolha dos melhores modelos os
seguintes critérios:
 O modelo médio para cada simulação rodada;
 Maiores valores de AUC;
 Menores valores de taxa de omissão e probabilidade binomial (p);
 Limiar de corte que melhor represente a área de adequabilidade da
espécie com base no conhecimento prévio das exigências ambientais para
a ocorrência da espécie.
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Foram analisadas as curvas respostas das camadas que mais contribuíram
positivamente para a ocorrência de cada espécie. Curva resposta é a curva construída
com as informações das camadas que mais contribuíram para o modelo de cada espécie,
essas informações são extraídas dos arquivos de saída do algoritmo Maxent. Essa
análise se torna importante para entendermos as exigências ambientais de cada espécie.
Em complemento às informações geradas pelas curvas respostas, as exigências
ambientais das espécies estudadas foram avaliadas pela comparação dos dados
bioclimáticos nos três cenários, em regiões onde houve mudanças acentuadas na
adequabilidade ambiental. Para tal, as regiões onde houveram mudanças na
adequabilidade entre cenários foram selecionadas, sorteados um conjunto de pontos
nessas áreas onde ocorreram essas mudanças e o valores das camadas que mais
contribuíram para o modelo foram extraídos para cada ponto da região selecionada.

4 - RESULTADOS
4.1 - Análise Distribuição Geográfica
Realizado uma análise criteriosa na base de dados de coordenadas geográficas,
selecionou-se 182 pontos para F. adhatodifolia, 271pontos para F. insipida e 852 pontos
para F. citrifolia. Esses pontos (Figura1) estão bem distribuídos espacialmente
representando a distribuição geográfica conhecida da espécie, assim colaborando para a
geração de um modelo final de alta confiabilidade.
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Figura 1. Registros de ocorrência de F. citrifolia (A), F. insipida(B) e F. adhatodifolia (C).

Os modelos gerados em todos os cenários apresentaram bom apoio estatístico,
com valores de AUC ≥ 0,88 (Tabela 2) e baixa taxa de omissão (Tabela 3). Os valores
mais elevados de taxa de omissão nos modelos para F. citrifolia estão relacionados ao
maior número de pontos de ocorrência fornecidos nas análises. O teste binomial indicou
que os modelos gerados são significativamente diferentes do esperado ao acaso (Tabela
3).

Tabela 2. Valores de AUC para os modelos de F. adhatodifolia, F. insipida e F. citrifolia nos
cenários atual, glacial (21.000 anos atrás), interglacial (140.000 anos atrás) e futuro (2050 e
2070). DP = desvio padrão da média.

Cenário
Atual

Espécie
Ficusadhatodifolia
Ficus insipida
Ficuscitrifolia
FicusAdhatodifolia

AUC ± DP
0,99 ± 0,001
0,94 ± 0,014
0,89 ± 0,011
0,99 ± 0,004
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Glacial

Ficus insipida
Ficuscitrifolia
Ficusadhatodifolia
Interglacial
Ficus insipida
Ficuscitrifolia
Ficusadhatodifolia
2050 otimista
Ficus insipida
Ficuscitrifolia
Ficusadhatodifolia
2050 pessimista Ficus insipida
Ficuscitrifolia
Ficusadhatodifolia
2070 otimista
Ficus insipida
Ficuscitrifolia
Ficusadhatodifolia
2070 pessimista Ficus insipida
Ficuscitrifolia

0,93 ± 0,018
0,88 ± 0,012
0,98 ± 0,004
0,94 ± 0,015
0,89 ± 0,011
0,98 ± 0,004
0,92 ± 0,021
0,88 ± 0,011
0,99 ± 0,004
0,93 ± 0,014
0,88 ± 0,011
0,98 ± 0,004
0,93 ± 0,014
0,89 ± 0,011
0,99 ± 0,003
0,94 ± 0,016
0,88 ± 0,011

Tabela 3. Valores de Taxa de omissão e probabilidade binomial para os modelos de F.
adhatodifolia, F. insipida e F. citrifolia nos cenários atual, glacial (21.000 anos atrás),
interglacial (140.000 anos atrás) e futuro (2050 e 2070).

Cenário

Espécie
Taxa de omissão P.binomial
Ficusadhatodifolia
0
0
Atual
Ficus insipida
0,029
0
Ficuscitrifolia
0,133
0
FicusAdhatodifolia
0
0
Glacial
Ficus insipida
0,058
0
Ficuscitrifolia
0,144
0
Ficusadhatodifolia
0
0
Interglacial
Ficus insipida
0,035
0
Ficuscitrifolia
0,164
0
Ficusadhatodifolia
0
0
2050 otimista
Ficus insipida
0,046
0
Ficuscitrifolia
0,126
0
Ficusadhatodifolia
0
0
2050 pessimista Ficus insipida
0,023
0
Ficuscitrifolia
0,115
0
Ficusadhatodifolia
0
0
2070 otimista
Ficus insipida
0,035
0
Ficuscitrifolia
0,1336
0
Ficusadhatodifolia
0
0
2070 pessimista Ficus insipida
0,047
0
Ficuscitrifolia
0,1038
0
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4.2 - Modelos preditivos de distribuição atual
Para Ficus adhatodifolia (Figura 2) as variáveis ambientais que mais
contribuíram para o modelo foram Bio6 (temperatura mínima do mês mais frio) e Bio
14 (precipitação do mês mais seco). O limiar de corte que melhor representou a área de
maior adequabilidade ambiental da espécie foi Maximum test sensitivity plus specificity
logistic threshold (0,3274). Observando o modelo abaixo nota-se que a distribuição da
espécie acompanha o domínio da Mata Atlântica, o que corresponde ao conhecimento
prévio sobre a espécie.
Para Ficus insipida (Figura 3) as variáveis ambientais que mais contribuíram
para o modelo foram Bio6 (temperatura mínima do mês mais frio) e Bio 12
(precipitação anual). O limiar de corte que melhor representou a área de maior
adequabilidade ambiental da espécie foi Maximum test sensitivity plus specificity
logistic threshold (0,2624). Observando o modelo abaixo nota-se que a distribuição da
espécie acompanha o domínio Amazônico e América Central, o que corresponde com o
conhecimento prévio sobre a distribuição da espécie.
Para Ficus citrifolia (Figura 4) as variáveis ambientais que mais contribuíram
para o modelo foram Bio6 (temperatura mínima do mês mais frio) e Bio 13
(precipitação do mês mais chuvoso), o limiar de corte que melhor representou a área de
adequabilidade ambiental da espécie foi Maximum test sensitivity plus specificity
logistic threshold (0,4136). A distribuição estimada coincidiu principalmente com o
domínio da Mata Atlântica e as populações disjuntas na região amazônica e no norte da
América do Sul.
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Figura 2. Modelo preditivo de distribuição atual para Ficus adhatodifolia. Legenda indica 0
(Baixa) e 1 (Alta) probabilidade de ocorrência.
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Figura 3. Modelo preditivo de distribuição atual para Ficus insipida. Legenda indica 0 (Baixa)
e 1 (Alta) probabilidade de ocorrência.
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Figura 4. Modelo preditivo de distribuição atual para Ficus citrifolia. Legenda indica 0 (Baixa)
e 1 (Alta) probabilidade de ocorrência.
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4.3 - Curva Resposta
A análise das curvas resposta dos modelos indicou que as maiores
probabilidades de ocorrência de F. adhatodifolia foi em locais com temperatura mínima
do mês mais frio em torno de 11°C (Figura 5A). Ficus insipida apresentou distribuição
bimodal da probabilidade de ocorrência em relação à temperatura mínima do mês mais
frio, sendo um pico ao redor de 18°C e outro em 23°C (Figura 5C). Ficus citrifolia
apresentou maior probabilidade de ocorrência em uma maior amplitude de temperatura
mínima do mês mais frio (aproximadamente 10 a 25°C). Esses resultados são
corroborados pela característica de maior plasticidade ambiental desta espécie (Figura
5E).
Em relação à precipitação pluviométrica, as curvas padrão dos modelos
indicaram que F. adhatodifolia apresenta maior probabilidade de ocorrência em locais
com precipitação no mês mais seco em torno de 100 mm (Figura 5B). Ficus insipida
apresentou maior probabilidade de ocorrência em locais bastante úmidos, com
precipitação anual maior que 4.000 mm (Figura 5D). Ficus citrifolia apresentou maiores
probabilidades de ocorrência em locais mais secos que as demais espécies estudadas,
com probabilidade de ocorrência entre 0,4 e 0,6 em locais com precipitação do mês
mais úmido entre 200 e 400 mm, e probabilidades de ocorrência crescente em locais
com precipitações mais elevadas (Figura 5F).
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A

B

C

D

E

F

Figura 5. Curvas resposta dos modelos preditivos de distribuição atual para Ficus adhatodifolia
(A e B), Ficus insipida (C e D) e Ficus citrifolia (E e F).

4.4 - Modelos preditivos de distribuição passada
Ficus adhatodifolia apresentou no cenário interglacial (140.000 anos) uma área
de alta adequabilidade na região Sudeste e Sul do Brasil, indo até o Uruguai e pequenas
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áreas de baixa adequabilidade ambiental na região Nordeste do Brasil (Figura 6A).
Outras pequenas áreas de baixa probabilidade foram apontadas no Chile, Guiana e em
outros países. Devido à baixa mobilidade da espécie esses locais correspondem
provavelmente a erros de sobreprevisão do modelo. Erros de sobreprevisão podem
ocorrer, pois o processo de modelagem leva em consideração apenas características
abióticas e edáficas para construção do modelo.
Durante o último máximo glacial (21.000 anos), os modelos indicaram que
F.adhatodifolia apresentou uma redução acentuada em sua região de ocorrência,
restringindo-se principalmente ao litoral brasileiro, no trecho entre os atuais Estados do
Rio de Janeiro e da Paraíba. No interior do continente, os modelos indicaram uma baixa
área de adequabilidade apenas em uma parte da região Sudeste e Mato grosso do Sul.
Na América do Norte, o modelo apontou duas áreas com grande probabilidade de
ocorrência da espécie, uma nos Estados Unidos (Flórida) e a outra no México, ambas
ocorrendo em uma área onde atualmente está coberta pelo oceano (Figura 6B).
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Figura 6. Modelos preditivos de distribuição de Ficus adhatodifolia nos cenários do último interglacial (A) e último máximo glacial (B). Legenda indica 0
(Baixa) e 1 (Alta) probabilidade de ocorrência. A delimitação política dos Países e dos Estados brasileiros foi apresentada para auxiliar na interpretação das
áreas de ocorrência da espécie.
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Os modelos sugerem que F. insipida apresentava no cenário interglacial
(140.000 anos) uma distribuição próxima da atual, porém a área de adequabilidade
ambiental dessa espécie era um pouco maior, ocorrendo do México à Bolívia. No Brasil
dominava toda a região Amazônica e parte da região que hoje é o Estado do Pará
(Figura 7A).
No último máximo glacial (21.000 anos), F. insipida apresentou uma retração
em sua área de adequabilidade nos Países da América Central, deixando de ocorrer onde
é hoje Cuba e República Dominicana. No Brasil se restringiu à região do Rio Solimões
no Estado do Amazonas e a uma pequena área de adequabilidade no litoral do Nordeste
brasileiro (Figura 7B). Essa área hoje se encontra coberta pelo mar devido ao aumento
dos níveis do oceano decorrente do descongelamento das geleiras (Siddall et al., 2003).
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Figura 7. Modelos preditivos de distribuição de Ficus insipida nos cenários do último interglacial (A) e último máximo glacial (B). Legenda indica 0 (Baixa)
e 1 (Alta) probabilidade de ocorrência. A delimitação política dos Países e dos Estados brasileiros apresentada para auxiliar na interpretação das áreas de
ocorrência da espécie.
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O modelos indicaram que F.citrifolia apresentava no cenário interglacial (140.000
anos) uma área de adequabilidade ambiental menor que a do cenário atual, ocorrendo
principalmente no litoral brasileiro, região Sudeste e Sul, até a Argentina e em toda
porção oeste da América do Sul (Figura 8A). Vale destacar que nesse cenário o modelo
não apontou adequabilidade ambiental dessa espécie na região da Flórida, onde a
espécie ocorre nos dias atuais (Berg &Villavicencio, 2004).
No último máximo glacial (21.000 anos) F.citrifolia, em contraste às outras duas
espécies estudadas, apresentou um aumento na sua área de adequabilidade ambiental,
deixando apenas de ocorrer na região sul do País (Figura 8B).
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Figura 8. Modelos preditivos de distribuição de Ficus citrifolia nos cenários do último interglacial (A) e último máximo glacial (B). Legenda indica 0 (Baixa)
e 1 (Alta) probabilidade de ocorrência. A delimitação política dos Países e dos Estados brasileiros apresentada para auxiliar na interpretação das áreas de
ocorrência da espécie.

38

A comparação dos valores das variáveis bioclimáticas entre os cenários
modelados em algumas regiões onde houveram mudanças acentuadas nas áreas de
adequabilidade confirmou que F. adhatodifolia apresentou maior probabilidade de
ocorrência em locais com temperaturas mais amenas (Bio 6 - temperatura mínima no
mês mais frio) e com precipitação no mês mais seco (Bio 14) maior que 40 mm (Tabela
4). Em contraste, F.citrifolia apresentou maior probabilidade de ocorrência em locais
com temperaturas mínimas mais elevadas. Particularmente, na região do atual Estado de
São Paulo, onde os modelos apontaram que o ambiente era inadequado para a espécie
durante o último máximo glacial, a temperatura mínima do mês mais frio estava
aproximadamente 5°C mais baixa que o observado nos dias atuais e no último período
interglacial (Tabela 5).

Tabela 4. Valores (média ± desvio padrão) das variáveis bioclimáticas que mais contribuíram
nos modelos preditivos de Ficus adhatodifolia em regiões onde houve mudanças acentuadas na
probabilidade de ocorrência entre os cenários modelados. FLO = Flórida, NE = Nordeste
brasileiro, MS = Estado do Mato Grosso do Sul. N = 20 pontos sorteados em cada região.

Cenários
Atual
Glacial
Interglacial
FLO
Bio 6
11,5±1,6
11,1±1,8
10±1,6*
Bio 14
46,4±6,6
38,4±3,1
41,6±7,4*
NE
Bio 6
16,2±0,5
12,2±1,1*
16,2±0,6
Bio 14
32,3±6
53,3±12*
31,3±8
MS
Bio 6
13,2±1,3
9,3±1,1*
12,8±1,4
Bio 14
42,5±6
40,1±12*
42,1±8
* Locais e cenários onde o modelo apontou probabilidade elevada de ocorrência.
Região

Variável

Tabela 5. Valores (média ± desvio padrão) das variáveis bioclimáticas que mais contribuíram
nos modelos preditivos de Ficus citrifolia em regiões onde houve mudanças acentuadas na
probabilidade de ocorrência entre os cenários modelados. FLO = Flórida, SP = Estado de São
Paulo. N = 20 pontos sorteados em cada região.

Região
FLO
SP

Variável
Bio 6
Bio 13
Bio 6

Atual
11,5±1,6*
227±16*
9,3±1,6*

Cenários
Glacial
11,1±1,8*
173±18*
4,6±2,1

Interglacial
10±1,6
211±20
9,3±1,5*
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Bio 13
233±42*
210±37
198±32*
* Locais e cenários onde o modelo apontou probabilidade elevada de ocorrência.

4.5 - Modelos preditivos de distribuição futura
Ficus adhatodifolia apresentou no cenário otimista de 2050 (Figura 9A) uma
mudança na sua área de adequabilidade ambiental, deixando de ocorrer em áreas onde
ela ocorre no cenário atual e migrando para a região sul do País. No cenário pessimista
de 2050 (Figura 9B) ela diminuiu mais ainda sua área de adequabilidade ambiental
ocorrendo com maior intensidade na região do litoral do Estado de São Paulo até o
litoral da região Sul.
Nos cenários otimista e pessimista de 2070 (Figura 9C e 9D) F. adhatodifolia
apresentou uma retração na sua área de adequabilidade ambiental maior que nos
cenários de 2050, deixando de apresentar áreas adequadas em quase todo o Estado de
São Paulo, diminuindo sua adequabilidade em toda região Sul do Brasil.
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Figura 9. Modelos preditivos de distribuição de Ficus adhatodifolia nos cenários: 2050 otimista (A) pessimista (B), 2070 otimista (C) pessimista (D).
Legenda indica 0 (Baixa) e 1 (Alta) probabilidade de ocorrência. A delimitação política dos Países e dos Estados brasileiros foi apresentada para auxiliar na
interpretação das áreas de ocorrência da espécie.
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Ficus insipida apresentou no cenário otimista de 2050 (Figura 10A) um aumento
na sua área de adequabilidade ambiental, ocorrendo em uma área maior que no cenário
atual na América Central, Oeste da Amazônia e passando a ocorrer em todo Estado do
Mato Grosso do Sul. No cenário pessimista de 2050 (Figura 10B) a área de
adequabilidade ambiental diminuiu em geral, porém acentuou-se a probabilidade de
ocorrência na Amazônia brasileira e boliviana e na América Central. Nos cenários
otimista e pessimista de 2070 (Figura 10C e 10D) F. insipida apresentou uma retração
na sua área de adequabilidade ambiental no Estado do Mato Grosso do Sul e na
América central.
Ficus citrifolia apresentou no cenário otimista e pessimista de 2050 (Figura 11A
e 11B) uma ocorrência próxima do cenário atual na região da Mata Atlântica, porém a
área de adequabilidade diminuiu a oeste do Brasil. No cenário otimista de 2070 (Figura
11C) F. citrifolia apresentou uma distribuição próxima dos cenários de 2050. No
cenário pessimista de 2070 (Figura 11D) a adequabilidade ambiental aumentou na
Amazônia e diminuiu no extremo norte da distribuição da espécie (Flórida).
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Figura 10. Modelos preditivos de distribuição de Ficus insipida nos cenários: 2050 otimista (A) pessimista (B), 2070 otimista (C) pessimista (D). Legenda
indica 0 (Baixa) e 1 (Alta) probabilidade de ocorrência. A delimitação política dos Países e dos Estados brasileiros foi apresentada para auxiliar na
interpretação das áreas de ocorrência da espécie.
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Figura 11. Modelos preditivos de distribuição de Ficus citrifolia nos cenários: 2050 otimista (A) pessimista (B), 2070 otimista (C) pessimista (D). Legenda
indica 0 (Baixa) e 1 (Alta) probabilidade de ocorrência. A delimitação política dos Países e dos Estados brasileiros foi apresentada para auxiliar na
interpretação das áreas de ocorrência da espécie.
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5 - DISCUSSÃO

Nossos resultados mostraram que no cenário atual as áreas de adequabilidade
ambiental previstas para as três espécies estudadas correspondem à distribuição conhecida
das espécies, demonstrando uma boa precisão dos modelos. No modelo gerado no cenário
atual, F.adhatodifolia apresentou uma distribuição mais restrita, com poucas áreas de
adequabilidade ambiental fora do domínio da Mata atlântica, corroborando a descrição da
distribuição atual da espécie (Berg &Villavicencio, 2004).
O modelo no cenário atual para Ficus insipida também nos mostra esse padrão de
distribuição geográfica já conhecida [i.e., da América Central ao norte da Bolívia, com
destaque na região amazônica (Berg &Villavicencio, 2004)], destacando uma área de
adequabilidade ambiental na região do Pantanal brasileiro. Os modelos obtidos para F.
adhatodifolia e F. insipida são corroborados pelas características biológicas dessas
espécies, uma vez que ambas apresentam nicho mais restrito, sendo associadas a ambientes
mais úmidos, tais como mata ciliares e florestas ombrófilas (Banack et al., 2002; Coelho et
al., 2013).
O modelo no cenário atual para Ficus citrifolia indicou uma distribuição mais ampla
ocorrendo principalmente com o domínio da Mata Atlântica e com populações disjuntas na
região amazônica e no norte da América do Sul. O modelo mostrou áreas adequáveis na
Bolívia, Paraguai, Peru e leste da Floresta Amazônica. Essa adequabilidade ambiental
ampla está de acordo com a característica biológica de maior plasticidade ambiental de
F.citrifolia.
Nos últimos 700.000 anos a vegetação vem sofrendo um processo de retração e
expansão de acordo com o período climático ao qual ela se encontra, sendo que no último
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interglacial (há aprox. 140.000) a distribuição da vegetação era próxima à dos dias atuais
(Williams, 2009). Em um trabalho realizado com um grupo de aves que habitam florestas,
os resultados obtidos mostraram que o cenário atual e último interglacial foram muito
similares (Peterson &Ammann, 2013). O último período interglacial geralmente é
comparado ao cenário atual por apresentar o clima muito próximo aos dias atuais,
basicamente o clima nessa época era pouco mais quente que hoje (Kukla et al., 2002). Na
área terrestre as temperaturas médias eram por volta de 2ºC mais quentes que o presente
(Rohling et al., 2007). O nível do mar era superior aos dias de hoje variando entre 4,1 a 5,8
metros, a temperatura do oceano também era mais alta variando entre 0,6 a 0,7º C (Mckay
et al., 2011).
Os modelos projetados no cenário interglacial, para as três espécies estudadas
apresentaram áreas de adequabilidade ambiental próximas ao cenário atual. As diferenças
entre os modelos nos cenários atual e interglacial são destacadas na sequência.
No cenário interglacial, os modelos sugerem que a distribuição de F.adhatodifolia
se estendeu até a região onde atualmente é a divisa com o Uruguai. A adequabilidade
ambiental F. insipida ficou maior na Amazônia. Segundo o modelo, F. insipida passou a
apresentar uma área favorável maior para sua ocorrência na Guiana, Suriname e Guiana
Francesa e deixou de apresentar uma adequabilidade na região do Pantanal brasileiro. Ficus
citrifolia apresentou algumas modificações em sua adequabilidade na região amazônica,
ocorrendo mais próximo à divisa da Amazônia com o Peru, Colômbia e Venezuela e,
diminuindo sua adequabilidade ambiental no Estado do Pará.
Para os modelos projetados no cenário do último máximo glacial (há aprox. 21.000
anos), F.adhatodifolia apresentou uma mudança acentuada em sua área de ocorrência,
apontando uma disjunção de sua distribuição geográfica, com uma área de ocorrência na
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região do Estado do Mato Grosso do Sul até o Paraguai e outra no Estado do Rio de Janeiro
até o Estado do Pernambuco na região Nordeste do Brasil. Ainda, apresentou pequenas
áreas de adequabilidade na Bolívia. A maior adequabilidade no litoral brasileiro ao norte do
Estado do Rio de Janeiro é corroborada por dados paleoambientais e modelos de simulação
do clima para esse período, os quais apontam que a região nordeste do Brasil apresentava
umidade maior que os dias atuais (Wainer et al., 2005). De fato, espécies de figueiras da
seção Pharmacosycea são bastante associadas a habitats mais úmidos (Banack et al., 2002,
Coelho et al. 2013). Mudanças acentuadas na área de ocorrência são relatadas, ainda, para
outras espécies arbóreas, como por exemplo espécies de Picea (Pinaceae) que ocorrem em
florestas boreais. Durante o último máximo glacial esse grupo de plantas passou a ocorrer
no interior dos Estados Unidos, com deslocamento da área de ocorrência em até 2.000
quilômetros (Williams, 2009).
O último máximo glacial foi um período onde grandes camadas de gelo cobriram a
América do Norte e Europa. Nesse período em decorrência dessas grandes áreas de gelo os
níveis dos oceanos em todo o mundo eram mais baixos que os dias atuais (Lambeck et al.,
2000). Essa mudança climática acentuada interferiu na extensão, na composição estrutural e
florística dos biomas (Colinvaux et al., 2000). Nas regiões polares as temperaturas
chegaram a ser 20ºC mais baixas do que os dias atuais (Cuffey & Clow, 1997). Já nas
regiões tropicais essa alteração na temperatura foi mais amena, variando entre 3º a 6º C
mais frios que hoje (Farrera et al., 1999).
Durante o último máximo glacial, o modelo para F.adhatodifolia (Figura 12)
mostrou uma área de adequabilidade ambiental muito alta em regiões terrestres onde nos
dias atuais se encontram cobertas pelo oceano.
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Figura 12. Área com alta adequabilidade ambiental na região da Flórida-Estados Unidos e México
para Ficus adhatodifolia somente durante o último máximo glacial (21.000 anos atrás). A
delimitação política dos Países foi apresentada apenas para auxiliar na interpretação das áreas de
ocorrência da espécie.

Estudos mostram que os níveis dos oceanos chegaram a 120 metros mais baixos que
os níveis atuais, deixando assim uma grande área terrestre descoberta (Siddall et al., 2003).
A comparação dos modelos nos diferentes cenários temporais sugere que a
adequabilidade ambiental de F. adhatodifolia foi maior em áreas com temperaturas mais
amenas e precipitação no mês mais seco superior a 40 mm (Tabela 4). As regiões de alta
adequabilidade no Nordeste brasileiro durante o último máximo glacial apresentavam
temperatura média do mês mais frio de 12,2ºC e precipitação média no mês mais seco de
53,3 mm. Essa mesma região nos cenários atual e interglacial apresentavam temperatura
média no mês mais frio de 16,2ºC e precipitação média no mês mais seco entre 31,3 e
32,3mm (Tabela 4). Na região de alta adequabilidade no Mato Grosso do Sul a temperatura
média do mês mais frio era de 9,3ºC e a precipitação média no mês mais seco era 40,1 mm.
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Essa mesma região nos cenários atual e interglacial apresentavam temperatura média no
mês mais frio de 13.2 e 12,8ºC, respectivamente, e precipitação média no mês mais de 42.5
e 42,1 mm, respectivamente (Tabela 4).
Ficus insipida segundo o modelo gerado no último máximo glacial continuou mais
restrita a região amazônica, com uma área de alta adequabilidade na região dos rios
Amazonas e Negro e nos Países Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana
Francesa. A região da floresta Amazônia durante o quaternário passou por pequenas
mudanças pontuais. No geral houve a permanência de grandes manchas de floresta
inalteradas, essas regiões serviam de refúgios para as espécies menos tolerantes as
mudanças do clima (Haffer & Prance, 2001). Durante o último máximo glacial a
temperatura na região da Amazônia era por volta de 5ºC abaixo dos dias atuais (Colinvaux
et al.,1996). Amostras de análise de pólen na região da Amazônia mostram que durante
esse período um misto de floresta e várzea ocorreram juntas. Dentre as famílias da flora
tropical que ocorriam nessa região, Moraceae foi encontrada com uma proporção de 10%
das amostras de pólen (Mayle et al., 2009).
O modelo gerado para F.citrifolia durante o último máximo glacial nos mostra que
durante esse período aconteceu um aumento na área de adequabilidade ambiental, em
contraste às outras duas espécies estudadas, que diminuíram ou mudaram sua área de
adequabilidade ambiental durante as oscilações climáticas. A mudança do clima no cenário
máximo glacial para mais seco que os dias atuais causou uma redução das florestas
tropicais e um aumento dos desertos (Hewitt, 2004). Na Floresta Amazônica algumas áreas
foram substituídas por floresta semi-decídua ou savana (Bush et al., 2007). Ficus citrifolia
apresentou um aumento na área de adequabilidade ambiental em toda região oeste da
América do Sul e no litoral do Nordeste brasileiro, deixando apenas de ocorrer no trecho
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compreendido entre o Estado de São Paulo e Rio Grande do Sul. Registros de pólen na
região Sul mostram que durante o último máximo glacial havia uma grande predominância
de vegetações rasteiras e com poucas ocorrências de árvores de Araucária, estimativas
sugerem que a temperatura mínima nessa região chegou a -10º C (Behling, 2002).
Durante o último glacial o modelo para F.citrifolia (Figura 13) mostrou que a
adequabilidade ambiental aumentou na região da Flórida, México e Cuba. Nota-seque na
região da Flórida essa adequabilidade ocorreu em regiões onde nos dias atuais estão
cobertas pelo oceano, sendo que atualmente a espécie ocorre na região terrestre da Flórida.

Figura 13. Área com alta adequabilidade ambiental na região da Flórida, Cuba e América Central
para Ficus citrifolia durante o último máximo glacial (21.000 anos atrás). A delimitação política dos
Países foi apresentada apenas para auxiliar na interpretação das áreas de ocorrência da espécie.

A comparação dos modelos nos diferentes cenários temporais indica que F.
citrifolia, ao contrário de F. adhatodifolia, apresentou adequabilidade ambiental mais
elevada em regiões mais quentes (Tabela 5). Na Flórida, durante o último máximo glacial a
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temperatura média do mês mais frio era de 11,1ºC. Essa mesma região nos cenários
interglacial e atual apresentava temperatura média no mês mais frio de 10ºC e 11,5°C,
respectivamente. Na região do Estado de São Paulo, onde F.citrifolia não apresentou
adequabilidade ambiental durante o último máximo glacial, a temperatura média no mês
mais frio era 4,6ºC. Essa mesma região nos cenários interglacial e atual apresentava
temperatura média no mês mais frio de 9,3ºC (Tabela 5).
Os resultados da modelagem apoiam o tratamento de F. adhatodifolia e F. insipida
como espécies distintas (Berg &Villavicencio, 2004), uma vez que não ocorreram áreas de
sobreprevisão de uma espécie coincidindo com a área de ocorrência da outra. Apesar de
ambas as espécies serem associadas a habitats mais úmidos, F. insipida é restrita a áreas
mais quentes. No entanto, os modelos no cenário do último máximo glacial sugerem que as
distribuições de F.adhatodifolia e F. insipida se sobrepuseram na região da Bolívia e no
Nordeste brasileiro. A adequabilidade ambiental de F. insipida no Nordeste brasileiro é
provavelmente um erro de sobreprevisão do modelo. No entanto, a sobreposição na região
da Bolívia pode indicar uma zona de contato no passado. Essa hipótese da zona de contato
durante o último máximo glacial é corroborada pela observação de que a população de
F.adhatodifolia da região de Bonito-MS compartilha genes cloroplasmáticos com F.
insipida, sugerindo uma introgressão genética (P. C. da Costa, dados não publicados).
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Figura 14. Área com adequabilidade ambiental durante o último máximo glacial, sugerindo uma
possível zona de contato entre Ficus adhatodifolia (em verde) e Ficus insipida (em vermelho) na
região da Bolívia e do Nordeste Brasileiro. A delimitação política dos Países foi apresentada apenas
para auxiliar na interpretação das áreas de ocorrência da espécie.

No cenário otimista em 2050 (cenário RCP 2.6) F.adhatodifolia apresenta uma
retração na sua área de adequabilidade quando comparada com o cenário atual, deixando de
apresentar sua área de adequabilidade na região do litoral nordeste. Segundo dados do
IPCC (2013) esse cenário terá um aumento médio anual na temperatura de 1º C, o nível dos
oceanos estarão 24 cm acima do atual e a força radioativa cerca de 2,6 W/m2. No cenário
pessimista em 2050 (cenário RCP 6.0) F.adhatodifolia apresenta o mesmo padrão de
adequabilidade ambiental do cenário otimista, porém a adequabilidade se torna ainda mais
baixa nessa região. Esse cenário terá um aumento médio anual na temperatura de 1,3º C,
nível dos oceanos estarão 25 cm acima do atual e a força radioativa será de 6.0 W/m2.
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No cenário otimista em 2070 (cenário RCP 2.6) Ficus adhatodifolia apresenta uma
diminuição ainda maior na sua área de adequabilidade ambiental, ocorrendo no Estado de
São Paulo apenas na região do litoral e na região leste do Sul do País. Esse cenário terá um
aumento médio anual na temperatura de 1ºC, nível dos oceanos estará 40 cm acima do atual
e a força radioativa será de 2,6 W/m2. No cenário pessimista em 2070 (cenário RCP 6.0)
Ficus adhatodifolia apresenta a menor área de adequabilidade de todos os cenários
projetados, restringindo sua distribuição apenas à região Sul e parte do litoral paulista. Esse
cenário terá um aumento médio anual na temperatura de 2,2º C, nível dos oceanos estará 48
cm acima do atual e a força radioativa será de 6,0 W/m2. O padrão de deslocamento da
distribuição para a região sul do Brasil é apontado em simulações com espécies arbóreas do
Cerrado, uma vez que essa região deixará de apresentar o clima frio atual, se tornando
favorável a ocorrência de varias outras espécies (Siqueira & Peterson, 2003).
Ficus inspida nos cenários otimista e pessimista em 2050 (RCP 2.6 e 6.0) apresenta
um aumento na área de adequabilidade ambiental quando comparado ao cenário atual,
expandindo-se em todo o Estado do Mato Grosso do sul onde atualmente a adequabilidade
é muito baixa. Nos cenários otimista e pessimista em 2070 (RCP 2.6 e 6.0) Ficus insipida
passa a apresentar uma área de adequabilidade ambiental na região amazônica mais
próxima à divisa com o Peru, a Colômbia e a Venezuela.
Ficus citrifolia nos cenários otimista e pessimista em 2050 (RCP 2.6 e 6.0)
apresenta uma diminuição na área de adequabilidade ambiental quando comparado ao
cenário atual na região amazônica, já no cenário otimista em 2070 (RCP 2.6) F.citrifolia
apresenta uma distribuição em sua área de adequabilidade ambiental muito parecida aos
cenários de 2050. No cenário pessimista de 2070 F.citrifolia passa a apresentar duas
grandes áreas de adequabilidade ambiental, a primeira em parte da região da América
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Central ocorrendo até a Amazônia e a segunda parte do litoral nordestino brasileiro até às
regiões Sudeste e Sul do Brasil.
Todos os modelos gerados no presente estudo sugerem que a distribuição geográfica
das três espécies de figueiras estudadas é bastante influenciada pela variação global de
temperatura e umidade. No entanto, as espécies estudadas mostraram padrões diferentes de
respostas. As espécies da seção Pharmacosycea (i.e.,F. adhatodifolia e F. insipida)
apresentam maior adequabilidade em locais com precipitação pluviométrica mais elevada.
No entanto, F. adhatodifolia teve sua ocorrência restrita aos locais com temperaturas mais
amenas, enquanto F. insipida foi mais associado a locais com temperaturas mais elevadas.
Por outro lado, F. citrifolia (seção Americana) apresentou maiores probabilidades de
ocorrência em uma amplitude maior de temperatura e pluviosidade, corroborando a
característica mais generalista dessa espécie.
Os resultados dos modelos, principalmente nos cenários futuros, provavelmente
representam uma predição conservadora da adequabilidade ambiental das espécies
estudadas. Considerando que as figueiras apresentam uma associação mutualística com
vespas polinizadoras da família Agaonidae, a adequabilidade ambiental para essas plantas
deve ser estimada levando em conta o efeito das variáveis climáticas sobre a longevidade
das vespas polinizadoras. Dados experimentais obtidos em quatro espécies de vespas
polinizadores de figueiras asiáticas mostraram que o aumento em 3°C acima da temperatura
média do ambiente em que essas espécies ocorrem leva a uma diminuição drástica da
longevidade das vespas. Ainda, a probabilidade de morte das vespas aumenta em taxas 1,4
a 2,6 a cada incremento de 2°C na temperatura ambiente (Jevanandam et al., 2013). Assim,
as vespas de figo são provavelmente mais sensíveis às alterações climáticas, contribuindo,
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portanto, para respostas mais acentuadas às oscilações climáticas, via extinção local das
populações de polinizadores.

6 - Considerações Finais

O presente trabalho se torna importante por revelar novas áreas a serem amostradas
no futuro, otimizando o trabalho oneroso de amostragem em campo.
Durante o período glacial Ficus adhatodifolia mostrou uma mudança considerável
em sua área de ocorrência, ocorrendo em regiões consideradas refúgios para algumas
espécies e corroborando os padrões históricos de ocorrência de refúgios na região do litoral
nordestino brasileiro (Carnaval & Moritz, 2008).
Ficus insipida durante o último máximo glacial apresentou uma retração na sua
adequabilidade ambiental, porém mantendo sua distribuição na Amazônia, onde foi
considerado um local com mudanças menores no clima, na estruturação e na composição da
floresta.
Ambos os resultados para F.adhatodifolia e F. insipida são confirmam o
conhecimento prévio sobre asd uas espécies. Ambas, apresentarem o mesmo hábito e são
consideradas mais exigentes ambientalmente. De fato, os modelos indicaram padrões de
distribuição geográfica mais restritos e relacionados a locais com menores oscilações
climáticas.
Ficus citrifolia durante o último máximo glacial apresentou um aumento na sua área
de adequabilidade, corroborando a característica de menor exigência ambiental.
Possivelmente, o hábito hemiepífitico confere às espécies da seção Americana vantagens
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adaptativas que as permitem explorar condições variadas de luz e água e, assim, ocupar
ambientes mais heterogêneos.
Nos cenários futuros F. insipida e F.citrifolia mostraram uma plasticidade
ambiental maior para suportar os impactos das mudanças climáticas, já Ficus adhatodifolia
se mostrou mais sensível às mudanças climáticas, diminuindo sua área de adequabilidade
ambiental.
Os modelos nos ajudam a entender as exigências ambientais para a ocorrência das
três espécies. As informações aqui geradas pelos modelos preditivos complementarão
trabalhos futuros de genética de populações e filogeografia no sentido de compreender o
padrão de colonização e distribuição das espécies. Por fim, esse trabalho foi inovador por
adotar uma abordagem comparativa entre espécies de linhagens e atributos diferentes, em
um contexto ecológico e evolutivo.

7 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Banack, S. A., Horn, M. H. & Gawlicka, A. 2002. Disperser- vs. establishment-limited
distribution of a riparian fig tree (Ficus insipida) in a Costa Rican tropical rain forest.
Biotropica 34: 232-243.
Behling, H. 2002. South and southeast Brazilian grasslands during Late Quaternary times:
synthesis. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 177: 19-27.
Berg, C. C. 1989. Classification and distribution of Ficus. Experientia 45: 605-611.
Berg, C.C. & X. Villavicencio. 2004. Taxonomic studies on Ficus (Moraceae) in the West
Indies, extra-Amazonian Brazil and Bolivia. Ilicifolia 5: 1-132.

56

Brown, J. L. 2014. SDMToolbox: a python based GIS toolkit for landscape genetic,
biogeographic and species distribution model analyses. Methods in Ecology and Evolution
5: 694-700.
Bush, M.B., Gosling, W.D., Colinvaux, P.A. 2007. Climate change in the lowlands of the
Amazon basin. Tropical rainforest responses to climatic change (ed. by M.B. Bush and
J.R. Flenley). Berlin: Springer-Praxis, p. 55–76
Carnaval, A. C., Moritz, C. 2008. Historical climate modelling predicts patterns of current
biodiversity in the Brazilian Atlantic forest. Journal of Biogeography 35: 1187-1201.
Carvalho, M.S.S; Cruz, N.M.C. 2008. Evolução da vida. Geodiversidade do Brasil. 4. ed.
Rio de Janeiro: CPRM, p. 268.
Coelho, L. F. M. 2011. Ecologia de figueiras, Ficus (Moraceae), em três paisagens
fragmentadas no interior paulista. PhD. FFCLRP, Universidade de São Paulo.
Coelho, L. F. M., Ribeiro, M. C., Pereira, R. A. S. 2013.Water availability determines the
richness and density of fig trees within Brazilian semideciduous forest landscapes. Acta
Oecologica xxx 1-8.
Colinvaux, P. A., De Oliveira, P. E., Moreno, J. E. 1996. A long pollen record from
lowland Amazonia: forest and cooling in glacial times. Science 274: 85–88.
Colinvaux, P.A., De Oliveira, P. E., Bush, M. B. 2000. Amazonian and neotropical plant
communities on glacial time-scales: The failure of the aridity and refuge hypotheses.
Quaternary Science Reviews 19:141-169.
Cruaud A., Rønsted N., Chantarasuwan B., Chou L.S., Clement W.L., Couloux A.,
Cousins B., Genson G., Harrison R.D, Hanson P.E., Hossaert-Mckey M., Jabbour-Zahab
L., Jousselin E., Kerdelhue C., Kjellberg F., Lopez-Vaamonde C., Peebles J., 38 Peng YQ, Pereira R.A.S., Schramm T., Ubaidillah R., Van Noort S., Weiblen G.D., Yang D-R,
Yodpinyanee A., Libeskind-Hadas L., Cook J.M., Rasplus J-Y & Savolainen V. 2012. An
Extreme Case of Plant-Insect Codiversification: Figs and Fig-pollinating Wasps.
Systematic Biology 61: 1029-1047.
57

Cuffey, K. M., Clow, G. D. 1997.Temperature, accumulation, and ice sheet elevation in
central Greenland through the last deglacial transition. Journal of Geophysical Research
102: 383-395.
Elith, J. & Leathwick, J.R. 2009. Species Distribution Models: Ecological Explanation
and Prediction Across Space and Time. The Annual Review of Ecology, Evolution and
Systematics 40: 677-697.
Farrera, I., Harrison, S.P., Prentice, I. C., Ramstein, G., Guiot, J., Bartlein, P. J.,
Bonnefille, R., Bush, M., Cramer, W., Von Grafenstein,U., Holmgren, K., Hooghiemstra,
H., Hope, G., Jolly, D., Lauritzen, S. E., Ono, Y., Pinot, S., Stute, M., Yu, G.
1999.Tropical climates at the Last Glacial Maximum: a new synthesis of terrestrial
palaeoclimate data. I. Vegetation, lake-levels and geochemistry. Climate Dynamics 15:
823-856.
Franklin, J. 2009. Mapping Species Distributions: Spatial inference and Prediction.
Cambridge University Press: 1-320.
Galil, J. & Eisikowitch, D. 1968. On the pollination ecology of Ficus Sycomorus in east
Africa. Ecology 49: 259-269.
Giannini, T.C., Siqueira, M. F., Acosta, A. L., Barreto, F. C. C., Saraiva, A. M., Alves dos
Santos, I. 2012. Desafios atuais da modelagem preditiva de distribuição de espécies.
Rodriguésia 63: nº 3.
Graham, C.H., Moritz, C. & Williams, S. E. 2006. Habitat History Improves Prediction of
Biodiversity in Rainforest Fauna. Proceedings of the National Academy of Sciences USA
103: 632-636.
Grison-Pigé, L., Bessiere, J. M. & Hossaert-Mckey, M. 2002a. Specific attraction of figpollinating wasps: Role of volatile compounds released by tropical figs. Journal Of
Chemical Ecology 28: 283-295.
Grison-Pigé, L., Hossaert-Mckey, M., Greeff, J. M. & Bessiere, J. M. 2002b. Fig volatile
compounds - a first comparative study. Phytochemistry 61: 61-71.
58

Guisan, A.; Thuiller, W. 2005. Predicting species distribution: offering more than simple
habitat models. Ecology Letters 8: 993–1009.

Haffer, J. 1992. Ciclos de tempo e indicadores de tempos na história da Amazônia.
Estudos Avançados 6: 6-15.
Haffer J. & Prance G. T. 2001. Climatic forcing of evolution in Amazonia during the
cenozoic: on the refuge theory of biotic differentiation. Amazoniana 16: 579-605.
Hewitt G. M. 2004. The structure of biodiversity - Insights from molecular
phylogeography. Frontiers in Zoology 1: 1 – 16.
IPCC, 2007. Core Writing Team, Pachauri RK, Reisinger A, eds. Climate change 2007:
synthesis report. Contribution of Working Group I, II and III to the fourth assessment
report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, UK & New York,
NY, USA: Cambridge University Press.
IPCC, 2013. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Working Group 1
(WG1) Contribution to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 5th
Assessment Report (AR5). Cambridge University Press.
Jevanandam, N., Goh, A. G. R., Corlett, R. 2013. Climate warming and the potential
extinction of fig wasps, the obligate pollinators of figs. Biology Letters 9: 1-4.
Kukla, G. J., Bender, m. L., Beaulieu, J. L., Bond, G., Broecker, W. S., Cleringa, P.,
Gavin, J. E., Herbert, T. D., Imbrie, J., Jouzel, J., Keigwin, L. D., Knudsen, K. L.,
McManus, J. F., Merkt, J., Muhs, D.R., Muller,H., Poore, R. Z., Porter, S. C., Seret, G.,
Shackleton, N. J., Turner, C., Tzedakis, P. C., Winograd, I. J. 2002. Last Interglacial
Climates. Quaternary Research 58: 2-13.
Lambeck, K., Yokoyama, Y., Johnston, P., Purcell, A. 2000. Global ice volumes at the
Last Glacial Maximum and early Lateglacial. Earth and Planetary Science Letters 181:
513-527.

59

Ledru M. P., Ceccantini G., Gouveia S. E. M., López-Sáez J. A., Pessenda L. C. R. &
Ribeiro A. S. 2006. Millenial scale climatic and vegetation changes in a northern Cerrado
(Northeast, Brazil) since the last glacial maximum. Quaternary Science Reviews 25:
1110–1126.
Mayle, F. E., Burn, M. J., Power, M., Urrego, D. H. 2009. Vegetation and Fire at the Last
Glacial Maximum in Tropical South America. Past Climate Variability in South America
and Surrounding Regions. Developments in Paleoenvironmental Research 14: 89 - 111.
Mckay, N. P., Overpeck, J. T., Otto-Bliesner, B. 2011. The role of ocean thermal
expansion in Last Interglacial sea level rise. Geophysical Research Letters 38: 1-6.
Mendonça - Souza, L. R. 2006. Ficus (Moraceae) no Estado de São Paulo. Dissertação
(mestrado)—Instituto de Botânica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. 140 p.
Pearson, R. G. 2007. Specie´s Distributions Modeling for Conservation Educators and
Practitioners. National Science Foundation. 1-50.
Pereira, R. A. S. & Peng, Y. Q. 2008. Uma árvore versátil. Ciência Hoje 42: 70-72.
Peterson, A. T., Ammann, C. M. 2013. Global patterns of connectivity and isolation of
populations of forest bird species in the late Pleistocene. Global Ecology and
Biogeography 22: 596-606.
Phillips, S. J. & Dudík, M. 2008. Modeling of species distributions with maxent: New
extensions and a comprehensive evaluation. Ecography 31: 161-175.
Putz, F. E. & Holbrook, N. M. 1986. Notes on the natural history of hemiepiphytes.
Selbyana 9: 61-69.
Rohling, E. J., Grant, K., Hemleben, Ch., Siddall, M., Hoogakker, B. A. A., Bolshaw, M.,
Kucera, M. 2007. High rates of sea-level rise during the last interglacial period. Nature
Geoscience 1: 38-42.
Shanahan, M.; S. So; S.G. Compton & R. Corlett. 2001. Fig-eating by vertebrates
frugivores: a global review. Biological Reviews 76: 529-572.
60

Siddall, M., Rohling, E. J., Almogi-Labin, A., Hemleben, Ch., Meishner, D., Schmelzer,
L., Smeed, D. A. 2003. Sea-Level fluctuations during the last glacial cycle. Nature 423:
853-858.
Siqueira, M. F., Peterson, A. T. 2003. Consequences of global climate change for
geographic distributions of Cerrado tree species. Biota Neotropica 3: 1-14.
Souza, C.R; Suguio, K; Oliveira, A.M.S; Oliveira, P.R. 2005. Quaternário do Brasil. 1.ed.
Ribeirão Preto: Editora Holos, p. 382.
Suguio, K. 2010. Geologia do Quaternário e Mudanças Ambientais. 1.ed. São Paulo:
Oficina de Textos, p. 408.
Thuiller, W. 2007. Climate change and the ecologist. Nature 448: 550 – 552.
Vásquez-Avila, M. D. 1981. El género Ficus (Moraceae) en la República Argentina.
Darwiniana 23: 605-636.
Wainer, I., Clauzet, G., Ledru, M. P., Brady, E., Otto-Bliesner, B. 2005. Last Glacial
Maximum in South America: Paleoclimate proxies and model results. Geophysical
Research Letters 32: 1-4.
Watson, R. T. 2001. Climate change 2001: synthesis report: third assessment report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Cambridge: IPCC: Cambridge
University Press, 397 p.
Weiblen, G. D. 2002. How to be a fig wasp. Annual Review of Entomology 47: 299-330.
Williams, J. J. W. 2009. Quaternary Vegetation Distribution. Encyclopedia of
Paleoclimatology and Ancient Environments.Series: Encyclopedia of Earth Sciences
Series Gornitz, Vivien (Ed.) 1049 p.

61

