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RESUMO 

Essa dissertação faz uso de conceitos da Biogeografia e Computação Biogeográfica para a 

proposta de um modelo de radiação adaptativa em superfícies de adaptação. O modelo pro-

posto valeu-se de uma definição computacional de isolamento biológico para detecção do 

surgimento de uma nova espécie e, dessa forma, promover processos emergentes de especia-

ção simpátrica e extinção de espécies a partir de uma única espécie ancestral. Por meio do 

modelo foram investigados padrões de ecossistemas em habitats estáticos e variantes no tem-

po. Superfícies de adaptação representam habitats e oportunidades ecológicas e, portanto, a 

variação temporal de habitats está vinculada à variação da superfície. Neste contexto foram 

investigados como padrões de radiação adaptativa emergem e são favoráveis à adaptação con-

tinuada de espécies, mesmo em casos em que ocorrem mudanças ambientais severas. Superfí-

cies de adaptação também podem estar vinculadas a problemas de otimização, sendo assim os 

resultados permitem uma discussão de como padrões de ecossistemas podem ser favoráveis à 

otimização em ambientes dinâmicos onde superfícies de decisão são variantes no tempo. 

 

Palavras-chave: Biogeografia, Computação Biogeográfica, Computação Natural, Ambientes 

Variantes no Tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This dissertation makes use of Biogeography and Biogeographic Computation concepts for 

the proposal of an adaptive radiation model on adaptive surfaces. The proposed model is 

based on a computational definition of biological isolation to detect the emergence of a new 

species and, thus, to promote emergent processes of sympatric speciation and extinction of 

species from a single ancestral species. Ecosystem patterns were investigated in static and 

time-varying habitats based on the model. Adaptive surfaces represent ecological habitats and 

opportunities and, therefore, the temporal variation of habitats is linked to the variation of the 

surface. In this context we have investigated how adaptive radiation patterns emerge and are 

favorable to the continued adaptation of species, even in cases where severe environmental 

changes occur. Adaptive surfaces may also be linked to optimization problems, so the results 

allow a discussion of how ecosystem patterns can be conducive to optimization in dynamic 

environments where decision surfaces vary in time. 

 

 

Key words: Biogeography, Biogeographic Computing, Natural Computing, Time-Varying 

Environments. 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Diferença entre isolamento geográfico por evento vicariante e por dispersão. ........ 24 

Figura 2. Ilustração do mecanismo de seleção disruptiva. ....................................................... 25 

Figura 3. Computação Natural e suas quatro linhas de pesquisa. ............................................ 28 

Figura 4. Representação pictórica de um ecossistema artificial dinâmico. .............................. 31 

Figura 5. Superfícies de Adaptação. (a) Uma única oportunidade ecológica. (b) Múltiplas 

oportunidades ecológicas ......................................................................................... 36 

Figura 6. Exemplos de diferentes curvas de adaptação com c = 11 pontos de amostragem e 

c1 intervalos 𝑖. (a) Curva quasicôncava representando uma zona adaptativa e 

todos intervalos i positivos; (b) curva nem quasicôncava e nem quasiconvexa com 

um vale adaptativo e três intervalos i negativos. ................................................... 40 

Figura 7. Histograma de frequência absoluta para um milhão de amostras da variável aleatória 

𝑁𝛼𝑙, 𝛽𝑙, mostrando a sua característica normal e assimétrica. ................................ 42 

Figura 8. Curva logística para diferentes valores de sigma. ..................................................... 43 

Figura 9. Curva Logística para o cálculo de 𝝈𝒊𝒏𝒕𝒓𝒂𝒇, para 4 espécies, 𝝈𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓 = 𝟏. 𝟓 e 

𝝆𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓 =  −𝟎. 𝟓. ..................................................................................................... 44 

Figura 10. Curva Logística para o cálculo de 𝒔𝒑𝒊 para a espécie 2, 𝝈𝒊𝒏𝒕𝒓𝒂𝟐 = 𝟎. 𝟓 e 

𝝆𝒊𝒏𝒕𝒓𝒂 =  𝟎. 𝟎. ....................................................................................................... 45 

Figura 11. Superfícies de adaptação utilizadas nos experimentos. (a) Três oportunidades 

ecológicas. (b) Seis oportunidades ecológicas. (c) Uma oportunidade ecológica. .. 55 

Figura 12. Saída em superfície de nível modelo para uma execução de SA-1. (a) 1iteração; (b) 

5 iterações; (c) 15 iterações; (d) 25 iterações; (e) 70 iterações. ............................... 59 

Figura 13. Evolução das medidas de avaliação para uma execução de SA-1. (a) Entropia (𝐸). 

(b) divergência fenotípica interespécies (𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟). .................................................. 60 

Figura 14. Superfícies de nível do modelo para uma execução de SA-2. (a) 1 iteração. (b) 5 

iterações. (c) 8 iterações. (d) 25 iterações. (e) 70 iterações. .................................... 61 

Figura 15. Saída da Evolução das medidas de avaliação para uma execução de SA-2. (a) 

Entropia (𝐸); (b) divergência fenotípica interespécies (𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟) ............................ 62 

Figura 16. Superfícies de nível do modelo para uma execução de SA-3. (a) 1 iteração. (b) 2 

iterações. (c) 10 iterações. (d) 25 iterações. (e) 50 iterações. .................................. 63 

Figura 17 – Aplicação dos processos do Cenário 1: deslocamento de oportunidades 

ecológicas. Iterações 1, 100, 200, 300. .................................................................... 66 

file:///E:/Mestrado/LCoN/Material_Dissertacao/Dissertação/Versão%20Final/Dissertação_pos-quali_Etapa13_Final_definitiva.docx%23_Toc480386201
file:///E:/Mestrado/LCoN/Material_Dissertacao/Dissertação/Versão%20Final/Dissertação_pos-quali_Etapa13_Final_definitiva.docx%23_Toc480386202


Figura 18 - Aplicação dos processos do Cenário 2: surgimento ou desaparecimento de 

oportunidades ecológicas. Iterações 1, 2, 3, 4. ......................................................... 67 

Figura 19 – Superfícies de nível para o Cenário 1 com baixa severidade nas iterações 50, 150, 

300, 700, 900, 1200, 1315, 1475, 1640, 1765 e 1925 e Simulação 1. ..................... 71 

Figura 20 – Gráficos temporais das medidas de avaliação para o cenário 1 e baixa severidade.

 .................................................................................................................................. 73 

Figura 21 – Superfícies de nível para o Cenário 1 com alta severidade nas iterações 60, 250, 

410, 575, 705, 980, 1245, 1450, 1920, 1970 e 2000; e Simulação 1. ...................... 79 

Figura 22 – Gráficos temporais das medidas de avaliação para o cenário 1 e alta severidade 82 

Figura 23 – Superfícies de nível para o Cenário 2 com baixa severidade, nas iterações 65, 230, 

415, 535, 770, 1025, 1290, 1525, 1545, 1660 e 1835 e Simulação 1. ..................... 87 

Figura 24 – Gráficos temporais das medidas de avaliação para o cenário 2 e baixa severidade

 .................................................................................................................................. 89 

Figura 25 – Superfícies de nível para o Cenário 2 com alta severidade, nas iterações 410, 505, 

540, 700, 780, 865, 900, 1220, 1285, 1490 e 1960 e Simulação 1. ......................... 94 

Figura 26 – Gráficos temporais das medidas de avaliação para o cenário 2 e alta severidade 96 

 

  



LISTA DE SÍMBOLOS 

Padrão de Notação Matemática 

Escalares Letras minúsculas (com ou sem subíndice) em itálico 

Vetores Letras minúsculas em negrito e subíndice em itálico 

Conjuntos ou superfícies Letras maiúsculas em itálico 

Elementos pertencentes a 

outros elementos 

Superíndices entre parênteses 

Relações entre elementos Letra grega minúscula 𝜌 e seu subíndice correspondente 

Processos biogeográficos Letra grega minúscula 𝜇 e seu subíndice correspondente 

 

Elementos de Ecossistemas Artificiais 

𝐢𝑗  Indivíduo j 

𝐢(∗)  Indivíduo mais adaptado em determinada iteração 

𝐢𝑗𝑙  Atributo fenotípico l do indivíduo j 

p  Número de atributos fenotípicos de um indivíduo 

o  Número total de indivíduos em um ecossistema 

𝐡𝑗  Habitat j 

𝐡𝑧𝑙  Atributo l do habitat z 

r  Número de atributos de um habitat 

𝑆𝑓  Conjunto de indivíduos da espécie f 

of  Número de indivíduos da espécie f 

𝑆𝐵𝐼  Conjunto de todas as espécies 

 

 

 

 

 



Relações Entre Elementos de Ecossistemas Artificiais 

𝜌𝐴  Relação de adaptação 


BI

  Relação de isolamento biológico 

 

Processos Biogeográficos 

𝜇𝑅  Processo de reprodução 

𝜇𝑁𝑆  Processo de seleção natural 

𝜇𝑆𝑆  Processo de especiação simpátrica 

𝜇𝐸𝑋  Processo de extinção 

 

Simbologia Referente ao Modelo de Radiação Adaptativa 

 

 
 

Iteração atual de uma simulação

𝜎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 


Parâmetro de pressão seletiva interespécies: inclinação da curva logística 

𝜌𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟  
 

Parâmetro de pressão seletiva interespécies: posicionamento no eixo x 

 𝜌𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎  
 

Parâmetro de pressão seletiva intraespécies: posicionamento no eixo x 

𝐶𝑃𝑚  

 

Número médio de indivíduos em uma determinada iteração (ciclo populacional 

médio) 

 

𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟  
 

Divergência fenotípica interespécies em uma determinada iteração 

𝐷𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎  

 

Divergência fenotípica intraespécies em uma determinada iteração 

𝐸  

 

Entropia em uma determinada iteração 

N𝐸𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑒𝑠  

 

Número total de espécies que compõe o ecossistema em uma determinada itera-

ção 
 

𝐸𝑠𝑎𝑐𝑢𝑚  

 

Número acumulado de especiações até uma determinada iteração 

𝐸𝑥𝑎𝑐𝑢𝑚  
 

Número acumulado de extinções até determinada iteração 

e(𝐢(∗))  
 

Erro percentual entre o indivíduo mais adaptado e a superfície de adaptação 

atual 

 

 

 

 



Conjuntos, superfícies, vetores e escalares 

 

F  

 

Superfície de adaptação (definida pela relação 𝜌𝐴) 

𝐢(𝐹
∗)  

 

Indivíduo mais adaptado da superfície F 

𝐢(𝑓
∗)  

 

Indivíduo mais adaptado de uma espécie f 

   

 

Conjunto de pontos amostrados entre dois indivíduos na superfície F 

c  

 

Cardinalidade do conjunto P 

ia  

 

Representa os elementos amostrados do conjunto P 

iamax
 

 

Representa a amostra de maior adaptação do conjunto P amostrado 

𝛼𝑙 e 𝛽𝑙 
 

Valores de desvio padrão para as duas caudas da distribuição normal assimétrica de 

cada atributo fenotípico 𝑙 
 

𝑝ℎ𝑚  
 

Probabilidade de gerar um novo indivíduo com altas variações fenotípicas 

  



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 14 

1.1 Objetivos Geral e Específicos ....................................................................................... 18 

1.2 Organização do Texto ................................................................................................... 18 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................................ 20 

2.1 A Ciência da Biogeografia ............................................................................................ 20 

2.1.1 Processo de Reprodução .................................................................................... 23 

2.1.2 Processo de Seleção Natural .............................................................................. 23 

2.1.3 Processos de Especiação .................................................................................... 23 

2.1.4 Processo de Extinção.......................................................................................... 25 

2.1.5 Radiação Adaptativa .......................................................................................... 26 

2.2 Conceitos de Computação Natural ............................................................................... 27 

2.3 A Computação Biogeográfica ....................................................................................... 28 

2.3.1 Evolução e Ciência da Computação .................................................................. 29 

2.3.2 Ecossistemas Artificiais Dinâmicos.................................................................... 30 

2.3.3 Metamodelo da Computação Biogeográfica ...................................................... 31 

2.3.4 Superfícies de Adaptação ................................................................................... 34 

3 UM MODELO DE RADIAÇÃO ADAPTATIVA EM SUPERFÍCIES DE 

ADAPTAÇÃO (ARM) ........................................................................................................... 37 

3.1 Relação de Adaptação (𝝆𝑨) .......................................................................................... 37 

3.2 Relação de Isolamento Biológico em Superfícies de Adaptação (𝝆𝑩𝑰) ....................... 38 

3.2.1 Método de Detecção de Vales Adaptativos ........................................................ 38 

3.3 Processo de Reprodução (𝝁𝑹) ...................................................................................... 40 

3.4 Processo de Seleção Natural (𝝁𝑵𝑺) ............................................................................. 42 

3.5 Processo de Especiação Simpátrica (𝝁𝑺𝑺) ................................................................... 47 

3.6 Processo de Extinção (𝝁𝑬𝑿) ......................................................................................... 48 

4 METODOLOGIA EXPERIMENTAL ............................................................................ 50 

4.1 Medidas de Avaliação ................................................................................................... 51 

4.2 Modelo ARM em Superfícies de Adaptação Invariantes no Tempo ............................ 54 

4.2.1 Definição das Superfícies de Adaptação ............................................................ 54 

4.2.2 Resultados Experimentais em Superfícies de Adaptação Invariantes no Tempo

 55 



4.2.3 Considerações Finais sobre os Resultados em Superfícies de Adaptação 

Estáticas ........................................................................................................................ 64 

4.3 Modelo ARM em Superfícies de Adaptação Variantes no Tempo .............................. 64 

4.3.1 Construção dos Cenários de Investigação ......................................................... 65 

4.3.2 Descrição do Cenário 1 ...................................................................................... 68 

4.3.3 Descrição do Cenário 2 ...................................................................................... 83 

5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS ................................................................ 98 

6 REFERÊNCIAS ............................................................................................................... 101 

 



14 

1 INTRODUÇÃO 

Uma subárea da ciência da computação que vem crescendo e se consolidando nos últimos 

anos é a chamada computação natural (DE CASTRO, XAVIER, et al., 2011). Dentro da 

computação natural existe a área da bioinspiração que busca nos mecanismos dos sistemas 

naturais inspiração para o desenvolvimento de novos algoritmos de solução de problemas e, 

sob este paradigma, diversos problemas têm sido resolvidos (DE CASTRO, XAVIER, et al., 

2011). Como exemplos de algoritmos propostos com base em conceitos extraídos da natureza 

destacam-se as redes neurais artificiais (HAYKIN, 1999), os algoritmos genéticos 

(HOLLAND, 2000), as colônias de formigas (DORIGO, 2015), e os algoritmos inspirados em 

sistemas imunológicos (DE CASTRO e VON ZUBEN, 2001). A computação natural, além de 

utilizar a natureza como fonte de inspiração para o desenvolvimento de algoritmos, se propõe 

a estudar computacionalmente processos que alterem os sistemas naturais no espaço e no 

tempo (DE CASTRO, XAVIER, et al., 2011; DE CASTRO, 2007). Tendo em vista este po-

tencial investigativo que a computação natural proporciona, esta dissertação transita por duas 

de suas áreas (a bioinspiração e a modelagem computacional de fenômenos naturais) de modo 

a estudar um tipo de sistema natural específico: os ecossistemas (COX e MOORE, 2010; 

MORRONE, 2009; BROWN e LOMOLINO, 2006). Dessa forma, a partir do estudo de ecos-

sistemas naturais, pretendeu-se ampliar a sua compreensão identificando processos emergen-

tes e padrões que favorecem a conservação de espécies, mesmo em ambientes altamente com-

petitivos e com alterações severas. Adicionalmente, foi discutido o potencial do estudo de 

ecossistemas artificiais na solução de problemas de otimização de uma classe específica: oti-

mização multimodal em ambientes contínuos e superfícies variantes no tempo. Para alcançar 

tal objetivo, teve-se como inspiração o estudo de uma área da biologia que investiga justa-

mente os ecossistemas naturais, denominada biogeografia (BROWN e LOMOLINO, 2006; 

MORRONE, 2009).  

A biogeografia é uma ciência que tem como objeto de estudo a evolução espaço tempo-

ral de ecossistemas. Ela é um ramo da biologia que possui caráter interdisciplinar em áreas 

como ecologia, biologia evolutiva, ciências da terra, entre outras (COX e MOORE, 2010; 

BROWN e LOMOLINO, 2006; MORRONE, 2009), e busca compreender e descrever como 

indivíduos e espécies surgem (especiação), desaparecem (extinção), migram de um habitat 

para outro (dispersão), se diferenciam e se adaptam (BROWN e LOMOLINO, 2006). Há três 

conceitos biogeográficos fundamentais que serão amplamente explorados nesta dissertação: 

especiação; extinção; e radiação adaptativa. O termo radiação adaptativa se refere à diversi-
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ficação gradual de espécies a partir de uma única espécie ancestral (BROWN e LOMOLINO, 

2006; COX e MOORE, 2010). A radiação adaptativa ocorre por meio de repetidos processos 

de especiação em que as espécies resultantes tendem, ao longo do tempo, a ocupar uma ampla 

variedade de nichos ecológicos (LOSOS e MAHLER, 2010; COX e MOORE, 2010; 

BROWN e LOMOLINO, 2006). A especiação simpátrica é o processo de surgimento de uma 

nova espécie causada por mutações aleatórias durante reproduções sucessivas, de maneira que 

tais alterações possam ser favoráveis à ocupação de novas oportunidades ecológicas em um 

mesmo habitat (COX e MOORE, 2010; BROWN e LOMOLINO, 2006). Há inúmeros exem-

plos na literatura onde este tipo específico de especiação ocorreu, entre eles, pode-se citar, os 

peixes ciclídeos nos Grandes Lagos da África Central (ECHELLE e KORNFIELD, 1984), 

peixes brancos nos Grandes Lagos do leste da América do Norte (BODALY, CLAYTON, et 

al., 1992), os ciprinodontes no Lago Chinchancanab em Iucatã (STRECKER, 2002), entre 

inúmeros outros casos. 

A linha de pesquisa da computação natural que estuda a computação de ecossistemas, 

ou seja, que resgata os conceitos da biogeografia e os transpõe para um universo computacio-

nal, é a chamada computação biogeográfica (PASTI, 2013). Por meio de formalizações ma-

temáticas de elementos básicos de um ecossistema (indivíduos, espécies e habitas) e da ma-

neira com que eles realizam computação, a computação biogeográfica tem por objetivo a pro-

posição de modelos de ecossistemas artificiais (PASTI, VON ZUBEN e DE CASTRO, 2014). 

Uma estrutura conceitual fundamental, vinculada ao estudo da biogeografia e da compu-

tação biogeográfica, é a chamada superfície de adaptação, proposta inicialmente por Wright 

(WRIGHT, 1932). Na obra original o autor estabelece uma relação entre a composição gené-

tica de um indivíduo ou espécie e sua adaptação ao meio ambiente. Posteriormente, a partir da 

obra de Simpson (SIMPSON, 1955), as superfícies passaram a também ser analisadas no do-

mínio dos fenótipos. Esta abordagem de estudo das superfícies de adaptação sob o ponto de 

vista fenotípico possui vantagens, como permitir a representação de características de indiví-

duos, espécies e habitats em espaços contínuos. Sendo assim, as superfícies de adaptação se-

rão vistas como uma função que possui em seu domínio características fenotípicas de uma 

espécie no espaço contínuo e que retorna valores quantitativos e qualitativos a respeito da 

adaptação de uma espécie em um habitat. Do ponto de vista matemático, as superfícies de 

adaptação podem ser representadas no espaço multidimensional dos reais, onde cada dimen-

são representa um atributo fenotípico contínuo de um indivíduo, e um valor de adaptação é 

associado à sua imagem. Cumpre observar que a escolha pelo espaço contínuo é essencial-

mente uma decisão de projeto, não implicando uma restrição conceitual da proposta. 
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As superfícies de adaptação possuem uma ou mais oportunidades ecológicas, que são 

entidades compostas de uma zona adaptativa, região de atração à determinada oportunidade 

ecológica (ROSENZWEIG, 1995; LANDE, 1985), e um pico adaptativo, que corresponde à 

mais alta adaptação da referida oportunidade ecológica. Regiões que separam oportunidades 

ecológicas são denominadas vales adaptativos. As superfícies de adaptação são representa-

ções de habitats e as respectivas oportunidades ecológicas associadas a ele. Dessa maneira, a 

alteração de uma superfície de adaptação pode representar a alteração de um habitat e, de ma-

neira oposta, uma variação de habitat pode acarretar uma variação na superfície de adaptação. 

Um conceito fundamental para o que se pretende investigar nesta dissertação é a defini-

ção computacional de isolamento biológico, que permite concluir se dois indivíduos são ou 

não da mesma espécie pela verificação de seus pertencimentos à mesma oportunidade ecoló-

gica, ou a oportunidades ecológicas distintas (PASTI, 2013).  

O presente trabalho visa integrar os conceitos de computação natural, biogeografia e a 

sua formalização computacional (computação biogeográfica) de modo a propor um modelo de 

radiação adaptativa em superfícies de adaptação no espaço fenotípico. O modelo a ser pro-

posto na presente dissertação se valerá da definição computacional de isolamento biológico 

(PASTI, VON ZUBEN e DE CASTRO, 2014) e, a apartir de aplicações seriais de processos 

de reprodução e seleção natual, se observará a emergência de sucessivos processos de especi-

ação simpátrica e extinção de espécies, proporcionando, assim, um ecossistema auto adaptado 

às variações de habitats. Por meio do modelo proposto foi possível investigar padrões emer-

gentes e auto adaptados de ecossistemas variantes no tempo (o que se traduz em superfícies 

de adaptação variantes no tempo), desde pequenas variações, até alterações drásticas, e de que 

maneira tais padrões podem favorecer a conservação de espécies ao longo do tempo.  

A metodologia experimental consistiu em cinco partes:  

1) Criação de cenários estáticos e dinâmicos de investigação;  

2) Geração de superfícies de nível para análise visual da dinâmica dos ecossiste-

mas;  

3) Apresentação de oito medidas de avaliação;  

4) Apresentação de tabelas para cada cenário com resultados de dez simulações; e  

5) Análise de resultados.  

Para os cenários dinâmicos de investigação foram definidos dois tipos de processos que 

alteram as superfícies de adaptação:  
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1) O processo p1 que promove apenas o deslocamento de oportunidades ecológi-

cas, mantendo os valores de adaptação que a oportunidade ecológica oferece, 

bem como o número de oportunidades ecológicas; e  

2) O processo p2 que faz surgir/desaparecer uma oportunidade ecológica de manei-

ra abrupta.  

Com a formulação desses dois processos foi possível criar dois cenários distintos apli-

cando apenas o processo p1 ou o processo p2. Por sua vez cada um dos dois cenários foi sub-

divido em duas análises, de acordo com a intensidade de variação ambiental. Ao final foram 

então avaliados os seguintes cenários: Cenário 1 com baixa severidade; Cenário 1 com alta 

severidade; Cenário 2 com baixa severidade; e Cenário 2 com alta severidade. No Cenário 1 

com baixa severidade foram promovidas mudanças sutis ao longo das iterações, aplicando 

apenas o processo de deslocamento (p1) parametrizado para pequenos movimentos ao longo 

das iterações. No Cenário 1 com alta severidade o processo de deslocamento p1 foi novamen-

te aplicado, porém, com intensidade de deslocamento três vezes maior que o Cenário 1 anteri-

or. No Cenário 2 e baixa severidade foi aplicado o processo p2, de modo que a superfície de 

adaptação permaneça sempre entre sete e treze oportunidades ecológicas. O Cenário 2 de alta 

severidade é o de alteração mais dramática, permitindo que o número de oportunidades ecoló-

gicas da superfície de adaptação varie entre duas e vinte. 

Na etapa que corresponde a apresentação visual da dinâmica dos ecossistemas utilizan-

do superfícies de nível, foi possível observar o comportamento das espécies ao longo das su-

perfícies enquanto essas variavam. Para as medidas de avaliação de padrões dos ecossistemas, 

foram utilizadas: número médio de indivíduos ao longo do tempo; diversidade intraespécie; 

diversidade interespécies; entropia; erro percentual; número de espécies ao longo do tempo; 

número de especiações acumuladas e número de extinções acumuladas. Tais medias foram 

apresentadas por meio de gráficos temporais e tabelas com resultados de dez simulações. Os 

resultados mostraram que o modelo de radiação adaptativa proposto foi capaz de produzir um 

comportamento emergente e auto adaptativo. Em outras palavras, por meio do modelo foi 

possível observar sucessivos processos de especiação simpátrica e extinção que não foram 

aleatórios, tão pouco foram controlados. A dinâmica de evolução temporal dos ecossistemas 

(radiação adaptativa) ocorreu única e exclusivamente em função das características das opor-

tunidades ecológicas existentes. Os resultados mostraram claramente que há um processo 

emergente em busca da preservação permanente do ecossistema e tal processo se mostrou 

eficaz mesmo em ambientes com alterações severas. Os resultados mostraram, portanto, o 
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potencial do estudo da radiação adaptativa em superfícies de adaptação no entendimento dos 

mecanismos que promovem a evolução.  

1.1 Objetivos Geral e Específicos 

O objetivo principal da pesquisa é propor um modelo, denominado ARM (adaptive ra-

diation model), capaz de simular processos biogeográficos em superfícies de adaptação, desde 

superfícies estáticas até superfícies variantes no tempo com alterações severas. Serão feitos 

experimentos para observar seu padrão comportamental ao longo do tempo, ou seja, para in-

vestigar os processos emergentes de especiação simpátrica e extinção, e a evolução de medi-

das como número médio de indivíduos ao longo do tempo, diversidade intraespécie, diversi-

dade interespécies, entropia, erro percentual, número de espécies ao longo do tempo, número 

de especiações acumuladas e número de extinções acumuladas. 

Tendo a biogeografia como princípio teórico e a computação biogeográfica como apoio 

computacional, o modelo ARM é caracterizado por: 1) superfícies de adaptação que variam 

no tempo e simulam habitats e oportunidades ecológicas; 2) definição computacional de iso-

lamento biológico, que permite identificar o surgimento de novas espécies, mapeando direta-

mente as características das superfícies de adaptação; 3) capacidade de promover a radiação 

adaptativa por meio da aplicação serial dos processos de reprodução e seleção natural; e 4) a 

emergência espontânea de processos de especiação simpátrica e extinção. 

Em suma, a presente dissertação tem como objetivo validar a seguinte hipótese: O mo-

delo de radiação adaptativa apresentado é capaz de produzir padrões de comportamento 

emergente de maneira a promover adaptação continuada de espécies em um ecossistema com 

diferentes variações temporais? Tal capacidade, inerente à condição de vida na Terra, é apre-

sentada mesmo em condições de variações severas nos ecossistemas. 

1.2 Organização do Texto 

Além da introdução apresentada neste capítulo, que delimita o foco de investigação des-

ta dissertação posicionando seu estudo na subárea da computação natural, denominada Com-

putação Biogeográfica, apresentando seus objetivos gerais e específicos, o restante do texto 

está organizado da seguinte maneira. 

Capítulo 2: Contém a base conceitual necessária para a compreensão da proposta. São 

apresentadas a ciência da biogeografia, que tem por objetivo a compreensão da dinâmica es-

paço temporal de ecossistemas naturais, enfatizando o fenômeno da radiação adaptativa, des-
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crevendo sucintamente a computação natural e a computação biogeográfica. É feita uma in-

trodução do que são ecossistemas artificiais, o que inclui os conceitos de indivíduos, espécies 

e habitats, além superfícies de adaptação e oportunidades ecológicas. São formalizados tam-

bém os processos de mudanças ambientais em superfícies de adaptação, bem como o conceito 

de relação em um ecossistema artificial. 

Capítulo 3: Apresenta o Modelo de Radiação Adaptativa (ARM) em superfícies de 

adaptação. São apresentadas as relações e os processos que o modelo utiliza para compor a 

dinâmica do ecossistema artificial: relação de adaptação (𝜌𝐴), relação de isolamento biológico 

(𝜌𝐵𝐼), processo de reprodução (𝜇𝑅), processo de especiação simpátrica (𝜇𝑆𝑆); processo de se-

leção natural (𝜇𝑁𝑆) e processo de extinção (𝜇𝐸𝑋). É apresentado um método de detecção de 

vales adaptativos, que constitui uma proposição conceitual central para o estudo da especiação 

simpátrica que foi proposto.  

Capítulo 4: Propõe a metodologia experimental, que é dividida no estudo de ecossiste-

mas estáticos e ecossistemas variantes no tempo, estes últimos subdivididos em quatro cená-

rios de acordo com a sua intensidade de variação. Como saídas computacionais são propostas 

superfícies de nível, que permitem a visualização da dinâmica do modelo de radiação adapta-

tiva, oito medidas de avaliação, e tabulações de dez simulações para cada um dos cenários. 

Todas as saídas são complementadas com análises dos resultados com o objetivo de evidenci-

ar a hipótese central da dissertação.  

Capítulo 5: Neste capítulo são apresentadas as conclusões e uma discussão de possíveis 

trabalhos futuros. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo tem como objetivo apresentar, de maneira sucinta, os conceitos essenciais para o 

entendimento da proposta desta dissertação: biogeografia, computação natural e computação 

biogeográfica. 

2.1 A Ciência da Biogeografia 

A biogeografia é uma ciência fundamentada em teorias e dados experimentais de diver-

sos ramos da biologia. Ela é, portanto, mais um braço da biologia e mantém um caráter inter-

disciplinar em áreas como ecologia, biologia das populações, sistemática, biologia evolutiva e 

ciências da terra (COX e MOORE, 2010; BROWN e LOMOLINO, 2006; MORRONE, 2009; 

HUBBELL, 2001). 

Para uma compreensão inicial do campo de atuação da biogeografia e qual é seu papel 

como ciência, pode-se começar por entender o que ela questiona, ou seja, quais perguntas ela 

busca responder (BROWN e LOMOLINO, 2006): 

 Por qual motivo uma espécie se encontra limitada ao ambiente geográfico atual? 

 Por que determinadas espécies têm dificuldades distintas em ocupar regiões geográ-

ficas diferentes e quais são os fatores que favorecem uma espécie em viver no habi-

tat em que se encontra? 

 De que forma o clima, a topologia e a interação com outros organismos limitam ou 

favorecem a distribuição espacial e temporal de determinada espécie? 

 Por que há uma disparidade tão grande entre animais e plantas de regiões próximas, 

mas isoladas? 

Apresentados os principais questionamentos com os quais a ciência da biogeografia se 

envolve, são apresentadas duas definições distintas dessa área de estudo: 

 

Definição 2.1. Ciência da Biogeografia. É a ciência que busca compreender e descrever 

como indivíduos e espécies surgem (especiação), desaparecem (extinção), migram de um ha-

bitat para outro (dispersão), se diferenciam e se adaptam (BROWN e LOMOLINO, 2006). 

 

Definição 2.2. Ciência da Biogeografia. É a ciência que busca a compreensão da ampli-

tude geográfica de uma espécie, ou seja, os limites que essa espécie pode ocupar dentro do 

globo (COX e MOORE, 2010). 
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Por ser um ramo da biologia, é natural que a biogeografia se paute, ou se sustente, em 

um conjunto de conceitos já amplamente aceitos por essa ciência. Tais conceitos, importantes 

para a presente dissertação, estão sintetizados a seguir. 

 

Definição 2.3. Espécie. População de organismos que apresenta isolamento reprodutivo 

em relação a outras populações. Em outras palavras, indivíduos de uma mesma espécie são 

capazes de se reproduzir, enquanto indivíduos de espécies diferentes não são 

(DOBZHANSKY, 1935; COX e MOORE, 2010). 

 

Definição 2.4. Ecossistema. Nível mais elevado de uma organização ecológica, que in-

clui não apenas as espécies vivas que habitam determinada região (biota), como também todo 

o ambiente físico, como minerais, gases, energia e água (componentes abióticos) (BROWN e 

LOMOLINO, 2006). 

 

Definição 2.5. Evolução. Adaptação gradativa de uma espécie causada pela ação con-

junta de reprodução com herança, variação genética e seleção natural (FUTUYMA, 1998). 

Quando seres vivos se reproduzem, ocorrem mudanças aleatórias em seus genes, proporcio-

nando descendentes diferentes de seus progenitores. Pode ocorrer que tais mudanças aumen-

tem a probabilidade desses descendentes sobreviverem, chegarem à idade adulta e se reprodu-

zirem. Dessa forma, os genes que proporcionaram esse aumento na probabilidade de sobrevi-

vência tendem a ser mais frequentes nas gerações subsequentes. A evolução é, portanto, um 

processo continuado de mudanças que vem transformando a vida, desde sua gênese, até as 

mais variadas espécies existentes atualmente (MAYR, 2001). Apesar de classicamente a evo-

lução ser entendida como um processo gradual, hoje é aceito que ela também pode ocorrer de 

maneira súbita, num processo denominado cladogênese. Essa teoria é resultado dos trabalhos 

de (ELDREDGE e GOULD, 1972) e ficou conhecida como teoria do equilíbrio pontuado. 

 

Definição 2.6. Isolamento Biológico. É uma definição dada sob o ponto de vista de dois 

indivíduos. Diz-se que dois indivíduos possuem uma relação de isolamento biológico quando 

estes não são capazes de gerar descendentes, pois possuem incompatibilidade genética. Em 

outras palavras, são indivíduos de espécies distintas (BROWN e LOMOLINO, 2006; COX e 

MOORE, 2010). 
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Além dos conceitos clássicos que a biologia utiliza, a biogeografia possui ferramentas 

próprias de estudo. Uma das ferramentas conceituais para a compreensão dos mecanismos da 

ciência da biogeografia é o que se convencionou chamar de processos biogeográficos. A 

compreensão do que são processos biogeográficos é de fundamental importância para o que 

será proposto mais adiante. São apresentadas aqui duas definições de processos biogeográfi-

cos. 

 

Definição 2.7. Processos biogeográficos. Processos biogeográficos permitem a com-

preensão de como espécies surgem, desaparecem, migram, procriam, se diferenciam, ocupam 

habitats e se adaptam (BROWN e LOMOLINO, 2006).  

 

Apesar da definição proposta em (BROWN e LOMOLINO, 2006) ser útil, a definição 

fornecida por (PASTI, 2013) se enquadra de maneira ideal aos propósitos desta dissertação, 

pois é uma definição com maior viés computacional e passará a ser a definição utilizada daqui 

em diante. 

 

Definição 2.8. Processos biogeográficos. Acontecimentos que proporcionam a dinâmi-

ca espaço-temporal de um ecossistema, ou seja, aquilo que gera alteração de um ecossistema 

entre um determinado instante de tempo t e outro t’ (PASTI, 2013). 

 

Tais processos, que constituem a própria essência da biogeografia, são taxonomizados 

da seguinte maneira (BROWN e LOMOLINO, 2006): 

1. Processos Geográficos: atuam sobre a superfície terrestre e a sua distribuição 

espacial ao longo dos ecossistemas. Incluem fenômenos climáticos, tectônicos, 

eustáticos (variações no nível do mar), dentre outros; 

2. Processos Ecológicos: têm a sua atuação sobre os organismos do ecossistema. 

Dizem respeito às interações entre eles e dispersões para outros habitats; 

3. Processos Evolutivos: estão relacionados à evolução dos seres vivos. Fazem 

parte desse tipo de processo a seleção natural, especiações (surgimento de novas 

espécies), extinções, entre outras. 

A Biogeografia lista uma gama de processos geográficos, ecológicos e evolutivos 

(PASTI, 2013; COX e MOORE, 2010; BROWN e LOMOLINO, 2006). As próximas seções 

descrevem com mais detalhes alguns dos principais processos biogeográficos. Tais processos 
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serão apresentados de maneira qualitativa. Após a apresentação da Computação Biogeográfica 

na Seção 2.3, eles serão retomados sob a forma de definições matemáticas.  

2.1.1 Processo de Reprodução 

O processo de reprodução diz respeito à forma pela qual indivíduos de uma espécie ge-

ram descendentes. Esse mecanismo pode ocorrer de duas maneiras: sexuada (quando há troca 

de material genético entre os progenitores) e assexuada (quando essa troca não ocorre) 

(HENGEVELD, 1992). A reprodução assexuada é caracterizada pelo fato de não haver parti-

lha de material genético entre progenitores (por exemplo a divisão celular). Já a reprodução 

sexuada ocorre entre dois indivíduos de uma mesma espécie que compartilham material gené-

tico 

2.1.2 Processo de Seleção Natural 

É a mudança em uma população ocorrida em virtude de variações genéticas que altera-

ram a sua relação com o meio ambiente, proporcionando maiores chances de sobrevivência e 

reprodução (COX e MOORE, 2010). Ao longo de gerações, as características herdáveis que 

são favoráveis à sobrevivência da espécie passam a ter uma frequência maior, em oposição 

àquelas características desfavoráveis. O resultado é a adaptação gradativa da espécie ao longo 

de gerações (FUTUYMA, 1998). 

2.1.3 Processos de Especiação 

Especiações são definidas como processos de ramificação geradoras de diferentes tipos 

de organismos a partir de uma população ancestral comum (BROWN e LOMOLINO, 2006). 

A biogeografia se ocupa em estudar quais são os mecanismos que proporcionam os diversos 

tipos de especiações e promovem tamanha diversidade de espécies ao longo da história da 

Terra. 

2.1.3.1 Especiação Alopátrica 

A especiação alopátrica ocorre na situação em que populações que inicialmente coabi-

tavam uma determinada região passam a ser geograficamente isoladas. Tal isolamento geo-

gráfico entre as populações ocorre a tal ponto que o fluxo gênico entre elas é interrompido. 

Pelo fato de tal especiação ocorrer devido a este isolamento geográfico, esse tipo de especia-
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ção é também conhecido como especiação geográfica (ODUM, 2004; BROWN e 

LOMOLINO, 2006). Esse isolamento geográfico divisor de uma população e duas ou mais 

subpopulações pode ocorrer de duas maneiras distintas. Na primeira delas ocorre uma mudan-

ça ambiental, tal como variação eustática, isolando uma ilha em uma plataforma continental, 

ou separação continental devido a algum evento tectônico. Esse tipo de alteração denomina-se 

evento vicariante. O segundo tipo de isolamento geográfico ocorre devido a dispersões de 

uma subpopulação, alcançando regiões inabitadas. Esse tipo de isolamento é chamado de dis-

persão, ou evento fundador (COX e MOORE, 2010; BROWN e LOMOLINO, 2006). A Figu-

ra 1 apresenta uma ilustração das duas formas de isolamento geográfico promotores da espe-

ciação alopátrica. 

 

 

Figura 1. Diferença entre isolamento geográfico por evento vicariante e por dispersão. 

Fonte: Adaptado de (BROWN e LOMOLINO, 2006). 

2.1.3.2 Especiação Simpatrica    

  Por bastante tempo biólogos sustentaram a hipótese de que os processos de especiação 

ocorriam em sua quase totalidade por meio de isolamentos geográficos (processos de especia-

ção alopátrica) (BROWN e LOMOLINO, 2006). No entanto, tornou-se consenso que proces-

sos de especiação ocorrem frequentemente em casos onde não há isolamento geográfico. Esse 

tipo de processo é chamado de especiação simpátrica. A especiação simpátrica é, portanto, um 

processo específico de geração de uma nova espécie que ocorre dentro de um mesmo habitat, 

consequência da variabilidade fenotípica de uma espécie e que leva à ocupação de diferentes 

oportunidades ecológicas. Dois mecanismos responsáveis pelo processo de especiação simpá-

trica foram propostos: seleção disruptiva e alterações cromossômicas. 

O mecanismo de seleção disruptiva se dá quando o habitat exerce fortes pressões seleti-

vas em indivíduos de uma espécie com fenótipos intermediários e, por outro lado, favorece os 

indivíduos com características fenotípicas extremas. Essa situação pode progressivamente 
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acarretar o isolamento desses indivíduos em diferentes oportunidades ecológicas e promover 

dessa forma um processo de especiação simpátrica. A Figura 2 ilustra o mecanismo de seleção 

natural disruptiva. 

 

 

 

 

O mecanismo de alterações cromossômicas ocorre durante o processo de troca de mate-

rial genético entre dois progenitores ou durante uma meiose. Nesse processo reprodutivo po-

dem haver “falhas” (mutações) na replicação de alguns genes gerando indivíduos mutantes 

em relação aos seus ancestrais. Pode ocorrer, então, que essas novas características tenham 

maior afinidade com uma oportunidade ecológica que não a da sua espécie original. Dessa 

forma, à medida em que se reproduzem os indivíduos podem se adaptar de maneira gradativa 

à essa nova oportunidade. Como consequência dessa nova adaptação é possível que esses in-

divíduos passem a ter um isolamento biológico daqueles que lhes deram origem, ou seja, se 

tornem incapazes de reproduzir com eles, caracterizando assim o surgimento de uma nova 

espécie (PASTI, 2013; BROWN e LOMOLINO, 2006; ODUM, 2004). 

2.1.4 Processo de Extinção 

É o processo de desaparecimento de uma ou mais espécies. Tal fenômeno pode ser cau-

sado por diversos fatores, tais como, baixo nível de adaptação às oportunidades ecológicas 

oferecidas pelo habitat, ou competições intra e interespécies em um mesmo habitat. A ocor-

rência de um processo de extinção pode implicar na desocupação de determinada oportunida-

de ecológica e, por consequência, abrir a possibilidade para futuras ocupações. A extinção é 
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Figura 2. Ilustração do mecanismo de seleção disruptiva. 
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um processo inevitável, ou seja, apesar dos organismos viventes serem resultado de uma li-

nhagem evolutiva contínua e iniciada há bilhões de anos, todas as espécies ao longo da histó-

ria da vida desapareceram em algum momento. 

2.1.5 Radiação Adaptativa 

Agora que os processos importantes foram apresentados, este tópico apresenta o concei-

to biogeográfico de radiação adaptativa. É sobre este fenômeno evolutivo que a presente dis-

sertação realizou a sua proposta de investigação experimental. Ela é, portanto, o fenômeno 

central a ser investigado. 

Radiação adaptativa refere-se ao surgimento e extinção de espécies ao longo do tempo. 

Ela é um fenômeno evolutivo de diversificação de espécies a partir de uma única espécie an-

cestral. Há vários casos documentados em que a radiação adaptativa produziu diversidade de 

espécies bem sucedidas (BROWN e LOMOLINO, 2006; COX e MOORE, 2010), podendo 

destacar: a radiação adaptativa de um grupo de pássaros que colonizaram o arquipélago do 

Havaí, os saís havaianos (AMADON, 1950; TARR e FLEISCHER, 1995); e a radiação que 

ocorreu após a extinção em massa dos répteis gigantes, no início da era Cenozoica e que deu 

origem a muitas das ordens de mamíferos atuais (LILLEGRAVEN, 1972). Outro exemplo são 

os peixes ciclídeos dos lagos localizados no leste africano, que é um exemplo extraordinário 

pela quantidade de especiações e também pela sua diversidade. Esses peixes tiveram a capa-

cidade de se diversificar não apenas morfologicamente e ecologicamente, mas também de 

maneira comportamental (FRYER e ILES, 1972; GREENWOOD, 1984; MEYER, KOCHER, 

et al., 1990; KAUFMAN e OCHUMBA, 1993). 

Todos esses casos de radiação adaptativa estão conectados em sua essência por proces-

sos ecológicos e evolutivos similares: uma mudança ambiental promove o surgimento de no-

vas oportunidades ecológicas. Tais oportunidades são exploradas na medida em que novos 

indivíduos, após sucessivas reproduções, se diferenciam e se tornam capazes de explorar o 

ambiente de formas diferentes. Em outras palavras, à medida em que sucessivos processos de 

reprodução ocorrem, novas espécies emergem e se fazem ocupar as mais diversas oportunida-

des ecológicas que o ambiente oferece. Se tais processos de especiação ocorrem em regiões 

isoladas, de maneira a não haver dispersões, diz-se que a radiação adaptativa ocorreu em sim-

patria, ou seja, ocorreram apenas especiações simpátricas (BROWN e LOMOLINO, 2006). 

Eis aqui um ponto crucial para a proposta desta dissertação: os biogeógrafos concordam 

que o fenômeno de radiação adaptativa ocorre no sentido de promover uma contínua ocupa-
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ção de novas oportunidades ecológicas. A radiação adaptativa é um fenômeno emergente e 

promove a adaptação continuada do ecossistema (BROWN e LOMOLINO, 2006; COX e 

MOORE, 2010). É, portanto, sobre esse pilar biogeográfico conceitual que o modelo de radia-

ção adaptativa proposto formula a hipótese principal desta dissertação: o modelo de radiação 

adaptativa promove processos emergentes de adaptação continuada (especiação simpátrica e 

extinção) em ecossistemas com diferentes tipos de variações no tempo. 

2.2 Conceitos de Computação Natural 

Há tempos que os fenômenos da natureza são observados pelo ser humano. Na Grécia 

antiga, pensadores como Aristóteles (384 a.c - 322 a.c.), por exemplo, já se mostravam preo-

cupados em expor suas observações da natureza na tentativa de compreendê-la. Tem-se, na 

história da humanidade, incontáveis eventos de tentativas bem sucedias de elaboração de teo-

rias sobre como o mundo natural se comporta, permitindo ao ser humano imitá-lo sob a forma 

de construção de artefatos úteis regidos por fenômenos naturais. 

A Computação Natural é o campo de pesquisa no qual as ciências naturais e a ciência da 

computação se fundem. Atualmente a Computação Natural é dividida em quatro vertentes 

(DE CASTRO, XAVIER, et al., 2011): 

1. Modelagem Computacional de Fenômenos Naturais: este ramo tem por obje-

tivo a investigação de fenômenos naturais fazendo uso de modelos computacio-

nais; 

2. Computação Inspirada na Natureza: faz uso da natureza como inspiração pa-

ra a resolução de problemas complexos, o que normalmente resulta na concep-

ção de algoritmos computacionais inspirados em comportamentos naturais; 

3. Síntese Computacional de Fenômenos Naturais: esse ramo busca, por meio 

de simulação e emulação da natureza, sintetizar fenômenos naturais, proporcio-

nando desta forma, a sua melhor compreensão, além de possíveis insights sobre 

a forma de vida como ela é e como ela poderia ser; 

4. Computação com Novos Materiais Naturais: visa o estudo de novos materiais 

naturais, diferentes do silício, que sejam capazes de realizar computação, o que 

constitui uma mudança de paradigma em relação aos clássicos computadores ba-

seados em silício. 

A Figura 3 apresenta uma ilustração pictórica dos quatro diferentes campos de estudo da 

computação natural: 
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Após a breve apresentação dos conceitos da biogeografia (definições fundamentais, 

processos) e a contextualização do ambiente de estudo da computação natural, pode-se agora 

apresentar uma formalização do que se denomina Computação Biogeográfica. 

2.3 A Computação Biogeográfica 

O propósito desta seção é apresentar a computação biogeográfica indicando seu posici-

onamento como linha de pesquisa dentro da biologia e da computação natural. Após a apre-

sentação dos conceitos que compõem a computação biogeográfica será apresentada a formali-

zação matemática das definições de elementos básicos de um ecossistema e das relações e 

processos que o compõem. Uma definição formal de computação biogeográfica é apresentada 

a seguir: 

 

Definição 2.9. Computação Biogeográfica. Linha de pesquisa da Computação Natural 

que visa o estudo e proposição da computação de ecossistemas (PASTI, VON ZUBEN e DE 

CASTRO, 2014). 

 

Computação 
Natural

Modelagem 
Computacional 
de Fenômenos 

Naturais

Síntese 
Computacional 
de Fenômenos 

da Natureza

Computação 
Com Novos 
Materiais 
Naturais

Computação 
Inspirada na 

Natureza

Figura 3. Computação Natural e suas quatro linhas de pesquisa. 

Fonte: Adaptado de (DE CASTRO, XAVIER, et al., 2011). 
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Como foi explicado, a biogeografia é a ciência que estuda a evolução dos ecossistemas. 

Ao incorporar a palavra computação à biogeografia, criando dessa a forma a computação bio-

geográfica, é necessário entender qual é o papel da computação nesse contexto, ou melhor, o 

que se entende por computação de ecossistemas. As próximas duas seções têm o objetivo de 

posicionar a área da computação biogeográfica perante a biologia, biogeografia e a computa-

ção natural, e apresentar os elementos que compõem os ecossistemas artificias. Posteriormen-

te, será dada a devida formalização da computação biogeográfica por meio de um metamode-

lo e serão apresentadas as superfícies de adaptação. 

2.3.1 Evolução e Ciência da Computação 

A Teoria da Evolução tem oficialmente o seu início com a publicação da obra “A Ori-

gem das Espécies” (DARWIN, 1859). Evidentemente que, como toda história da ciência mos-

tra, o conhecimento é progressivo, de modo que cientistas sempre se valem do conhecimento 

adquirido até a sua época para propor suas novas teorias. No entanto, a obra de Darwin pro-

moveu contribuições significativas, sobretudo em dois aspectos (LIVNAT e 

PAPADIMITRIOU, 2016): identificação da seleção natural como fator essencial para a evo-

lução; e articulação da hipótese de que diferentes espécies provêm de um ancestral comum. 

A evolução é tema central na biologia atualmente. O conceito de evolução tem tamanha 

importância, a ponto do eminente biólogo evolutivo e geneticista Theodosius Dobzhansky 

afirmar: “Nada na biologia faz sentido exceto à luz da evolução” (DOBZHANSKY, 1964). 

A conexão entre ciência da computação e evolução remonta de Charles Babbage 

(BABBAGE, 1838) e não se dá apenas em termos de ferramentas tecnológicas para a compre-

ensão dos processos evolutivos; ela vai além, tratando a própria evolução em termos algorít-

micos. A obra de Babbage, que data antes mesmo do lançamento da clássica obra de Darwin, 

trata em termos filosóficos a questão da divindade. O autor argumenta que um Criador bene-

volente não teria criado necessariamente todas as espécies, mas sim um algoritmo (apesar de 

não ter utilizado essa palavra) capaz de gerá-las. 

Atualmente a conexão entre a teoria Darwiniana da evolução e a ciência da computação 

está consolidada no que é denominado de computação evolutiva. Esta, por sua vez, possui 

quatro ramos: algoritmos genéticos (HOLLAND, 1975); estratégias evolutivas (BEYER, 

2001); programação evolutiva (FOGEL, 1999); programação genética (KOZA, 2010). Esses 

quatro ramos da computação evolutiva possuem diferenças entre si, porém, todos eles guar-

dam os elementos centrais do processo evolutivo: uma população de indivíduos que se repro-
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duzem com herança, sofrem variação genética e estão sujeitos à seleção natural (DE 

CASTRO, XAVIER, et al., 2011). 

É neste cenário de atuação conjunta da ciência da computação e da biologia que a com-

putação biogeográfica se insere. A computação biogeográfica tem o objetivo de fornecer um 

arcabouço conceitual que faça a conexão entre o estudo da evolução de ecossistemas naturais 

e a ciência da computação. A computação natural já possui, desde a sua concepção, o objetivo 

de unir biologia e computação. A computação biogeográfica segue esta linha de pesquisa, 

porém com conceitos específicos advindos da ciência da biogeografia para o estudo da evolu-

ção de um tipo particular de sistema natural: os ecossistemas. É nesse sentido que a computa-

ção biogeográfica se insere como um ramo da computação natural. É nesse sentido também 

que esta dissertação transita entre as áreas de modelagem computacional de fenômenos natu-

rais e computação inspirada na natureza, já que o modelo que será proposto faz uso direto de 

conceitos da biogeografia, sobretudo os processos biogeográficos, além de produzir caracte-

rísticas qualitativas semelhantes aos ecossistemas naturais, o que pode facilitar o próprio estu-

do da biogeografia. 

2.3.2 Ecossistemas Artificiais Dinâmicos   

Ecossistemas naturais são entidades biológicas altamente complexas, já que envolvem 

uma grande quantidade de variáveis inter-relacionadas e possuem ininterruptas variações es-

paço temporais (PROVATA, SOKOLOV e SPAGNOLO, 2008; MILNE, 1998; 

KAUFFMAN, 1996). Por essa razão, métodos reducionistas têm sido utilizados para o enten-

dimento de comportamentos mais complexos em ecossistemas (COHEN e HAREL, 2007). 

A computação biogeográfica tem o objetivo de formalizar matematicamente os elemen-

tos básicos de um ecossistema natural: indivíduos, espécies e habitats. Além disso, ela propõe 

uma gama de processos, advindos da biogeografia, que permitem alterar tais elementos bási-

cos no espaço e no tempo. Criar um ecossistema artificial dinâmico significa, portanto, trans-

por matematicamente os elementos básicos de um ecossistema natural e propor meios de pro-

cessar informação entre esses elementos para que uma dinâmica seja promovida. A Seção 

2.3.3 detalha como a computação biogeográfica propõe a criação de um ecossistema artificial 

por meio de uma estrutura conceitual denominada metamodelo. 

De posse do arcabouço conceitual proporcionado pelo metamodelo da computação bio-

geográfica, torna-se possível a criação de modelos capazes de realizar a computação dos ele-

mentos de um ecossistema. Como será visto adiante, um modelo de computação biogeográfi-
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ca é definido após a escolha de seus elementos básicos, bem como a forma com que tais ele-

mentos processam informação. Modelos são, portanto, composições específicas de elementos 

e processos, escolhidos a partir do arcabouço conceitual proposto pelo metamodelo. 

Ampliando a Definição 2.9, a proposta da computação biogeográfica é unificar, ou fazer 

o elo, entre a ciência da biogeografia e a computação natural, já que ela permite que se realize 

processamento de informação entre elementos de um ecossistema. 

Um ecossistema artificial dinâmico, proposto pela computação biogeográfica, é consti-

tuído por três grandes blocos (Figura 4): elementos básicos; processos biogeográficos; e com-

portamento emergente. Os elementos básicos correspondem a indivíduos, espécies e habitas; 

os processos biogeográficos são vistos como agentes promotores da dinâmica do ecossistema 

artificial (PASTI, 2013); comportamentos emergentes são o que se espera observar: especia-

ções, extinções e evolução de medidas ao longo do tempo. A próxima seção detalha a formu-

lação do metamodelo da computação biogeográfica.  

 

 

Figura 4. Representação pictórica de um ecossistema artificial dinâmico. 

 

2.3.3 Metamodelo da Computação Biogeográfica 

Para que seja possível o estudo da computação biogeográfica é necessária a compreen-

são de um metamodelo que descreverá computacionalmente um ecossistema. Tal metamodelo 

é um formalismo matemático de elementos que compõem um ecossistema, suas inter-relações 

e os processos biogeográficos que proporcionam a sua dinâmica (PASTI, 2013). A partir do 
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metamodelo de um ecossistema serão selecionados alguns de seus elementos (indivíduos, 

habitats, relações e processos) para compor o modelo de radiação adaptativa proposto.  

O metamodelo apresentado em (PASTI, 2013) e que servirá de base conceitual para a 

proposta desta dissertação possui em sua estrutura fundamental dois elementos: ecossistema; 

e computação. O ecossistema (E) é o que caracteriza espécies, habitats e suas relações, en-

quanto a computação (C) caracteriza os processos que podem ser aplicados ao ecossistema e 

que, portanto, proporcionam a sua dinâmica. O metamodelo da computação biogeográfica é 

estruturado pela seguinte tupla: 

ℳ = 〈E, C〉 

O componente E, que tem por objetivo representar o ecossistema computacional, é divi-

dido em três partes: biota (conjunto de indivíduos); habitat; e conjunto de relações. Já o com-

ponente C representa os processos e são eles que proporcionarão a dinâmica espaço-temporal 

do ecossistema computacional. São apresentadas abaixo as formalizações matemáticas dos 

elementos do ecossistema (componente E do metamodelo) e seus processos (componente C) 

(PASTI, 2013): 

 

Definição 2.10. Indivíduo. Cada indivíduo que compõe um biota é definido por um ve-

tor 𝐢𝑗 = [𝑖𝑗1, … , 𝑖𝑗𝑝 ]
𝑇
, onde p é número de atributos fenotípicos que o descrevem. 

Definição 2.11. Habitat. Cada habitat de um ecossistema é definido por um vetor 𝐡𝑧 =

[ℎ𝑧1, … , ℎ𝑧𝑟 ]
𝑇, onde r é o número de atributos que o descrevem. 

 

Além dos indivíduos e habitats, outro conceito fundamental da computação biogeográ-

fica e que também faz parte do componente E do metamodelo denomina-se relação. No con-

texto da computação biogeográfica o conceito de relação diz respeito à maneira com que inte-

ragem indivíduos, espécies e habitats. Ela pode ser de três tipos: indivíduo-indivíduo; indiví-

duo-habitat; ou habitat-habitat. As relações indivíduo-habitat e indivíduo-indivíduo, que serão 

utilizadas na presente dissertação, são apresentadas, respectivamente, nas Definições 2.1 e 2.2 

(Pasti, 2013): 

 

Relação 2.1. Relação de Adaptação. Esta relação, definida como 𝜌𝐴, corresponde ao 

grau de adaptação de um indivíduo 𝐢𝑗  a um determinado habitat 𝐡𝑧.  
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Relação 2.2. Relação de Isolamento Biológico. É definida como 𝜌𝐵𝐼. Dados dois indi-

víduos 𝐢𝑗 e 𝐢𝑔, a relação de isolamento biológico é verificada entre eles de maneira que: se ij

BI
↔ 
̅̅̅

ig, então não há isolamento biológico entre eles e, portanto, 𝐢𝑗 e 𝐢𝑔, são da mesma espécie; 

caso contrário, se ij
BI
↔ ig, então há isolamento biológico entre eles e, dessa forma, são de es-

pécies diferentes.  

 

A seguir são definidos os processos que proporcionarão a dinâmica do modelo (compo-

nente C do metamodelo) (PASTI, 2013):  

 

Processo 2.4. Reprodução Sexuada. Dados dois indivíduos 𝐢𝑗 e 𝐢𝑔 da mesma espécie, o 

processo de reprodução sexuada, definido como 𝜇𝑅, realiza uma combinação de atributos de 

cada indivíduo para produzir um terceiro indivíduo 𝐢𝑘. 

 

Processo 2.5. Seleção Natural. Esse processo, definido como 𝜇𝑁𝑆, tem a função de de-

terminar se um indivíduo 𝐢𝑗 sobreviverá ou não para transmitir suas características à próxima 

geração.  

 

Processo 2.6. Especiação Simpátrica. É o processo que define o surgimento de uma 

nova espécie de indivíduos. Dados o conjunto atual de espécies 𝑆𝐵𝐼 e dois indivíduos 𝐢𝑗 e 𝐢𝑔 

de uma mesma espécie 𝑆𝑓 pertencente ao conjunto 𝑆𝐵𝐼, ao aplicar o processo de reprodução 

sexuada 𝜇𝑅, verifica-se o novo indivíduo gerado 𝐢𝑘: se ele possuir isolamento biológico com 

todos os demais indivíduos do conjunto 𝑆𝐵𝐼, então uma nova espécie surgiu; caso contrário, 

não houve especiação simpátrica.  

 

Processo 2.7. Extinção. Altera a conformação do conjunto 𝑆𝐵𝐼 retirando uma espécie 

𝑆𝑓  ∊  𝑆𝐵𝐼 quando o número de indivíduos que a compõe for igual a zero. 

 

É importante que fique clara a distinção entre processos biogeográficos e relações. Pro-

cessos biogeográficos são aplicados sobre ou emergem no ecossistema. Os processos atuam 

de modo a alterar a conformação atual do ecossistema artificial, seja em número de indivíduos 

de uma espécie, no número de espécies ou na topologia de determinado habitat. Quando ocor-

re um processo biogeográfico qualquer sobre determinado ecossistema, há uma “atualização” 
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desse ecossistema, tornando-o diferente de como ele era anteriormente (ocorre uma alteração 

espaço-temporal), por exemplo, uma separação topológica de um habitat, ou a extinção de 

determinada espécie. Já o conceito de relação refere-se à maneira como espécies e habitats 

interagem em um determinado instante de tempo (não há necessariamente uma alteração no 

ecossistema). Relações são, portanto, verificações do atual inter-relacionamento de organis-

mos e habitats no ecossistema.   

2.3.4 Superfícies de Adaptação  

O conceito de superfícies de adaptação foi proposto por Wright (WRIGHT, 1932), que 

estabeleceu uma relação de adaptação de um indivíduo (ou espécie) ao meio ambiente e à sua 

composição genética. Apesar de originalmente as superfícies adaptativas serem estudadas no 

domínio dos genes, a partir da obra de Simpson (SIMPSON, 1955), tais superfícies passaram 

a também ser analisadas no domínio dos fenótipos, já que estes representam uma interação 

direta com o ecossistema. Além disso, esta abordagem fenotípica permite a representação de 

características de indivíduos, espécies e habitats em espaços contínuos. O conceito de superfí-

cie de adaptação é sintetizado na Definição 2.12. 

 

Definição 2.12. Superfície de Adaptação. Representa o conjunto de interações indiví-

duos/habitat obtido por meio de relações de adaptação. 

 

O potencial das superfícies de adaptação não está apenas em fornecer um valor de adap-

tação relacionada a conjuntos específicos de fenótipos. Elas têm sido amplamente estudadas 

para explicar uma gama de processos naturais emergentes, tais como especiações, extinções, 

distribuições fenotípicas interespécies e intraespécies (BORENSTEIN, 2006; COYNE e 

ORR, 2004; ARNOLD, 2003; KAUFMAN e OCHUMBA, 1993; PROVINE, 1986). Outro 

detalhe conceitual importante está no fato de que as superfícies de adaptação são representa-

ções indiretas de habitats, visto que a conformação da sua superfície é dada pela interação 

indivíduo/habitat. Habitats são identificados, portanto, com base nas diferentes conformações 

que as superfícies de adaptação assumem, ou seja, nas características das suas oportunidades 

ecológicas. Em suma, há uma correspondência biunívoca entre cada superfície de adaptação e 

seu habitat, ou seja, cada superfície de adaptação possui um habitat específico vinculado a ela. 
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2.3.4.1 Superfícies de Adaptação em Espaços Fenotípicos 

Partindo da Definição 2.12 as superfícies de adaptação correspondem a uma função que 

possui em seu domínio características fenotípicas de uma espécie e retorna valores quantitati-

vos a respeito da adaptação de uma espécie em um habitat. 

As superfícies de adaptação possuem ao menos uma oportunidade ecológica. Cada 

oportunidade ecológica, por sua vez, é composta de duas caraterísticas fundamentais: pico 

adaptativo, que representa a mais alta adaptação; e zona adaptativa, que corresponde a uma 

região de atração à determinada oportunidade ecológica (ROSENZWEIG, 1995; LANDE, 

1985). Oportunidades ecológicas são separadas por regiões de baixa adaptação, denominadas 

de vales adaptativos. Os vales adaptativos representam travessias de uma oportunidade ecoló-

gica para outra. Um habitat constituído de múltiplas oportunidades ecológicas (e por conse-

quência, múltiplos vales adaptativos) é propício ao surgimento de múltiplas espécies, que ten-

dem a ocupar as oportunidades ecológicas (COYNE e ORR, 2004; ROSENZWEIG, 1995). 

Os conceitos de zona adaptativa e vale adaptativo são pontos chave para a dinâmica do 

modelo de radiação adaptativa. Como será discutido na Seção 3.2.1 uma nova espécie será 

contabilizada no momento em que for detectada a travessia de um vale adaptativo. 

As Definições 2.13 e 2.14 formalizam, respectivamente, os conceitos de zona adaptativa 

e vale adaptativo.  

 

Definição 2.13. Zona Adaptativa. É uma região quasicôncava que delimita uma oportu-

nidade ecológica.  

Definição 2.14. Vale Adaptativo. É uma região quasiconvexa, ou nem quasiconvexa e 

nem quasicôncava, que separa duas ou mais oportunidades ecológicas. 

 

A Figura 5 fornece exemplos de dois tipos de superfícies de adaptação contendo dois 

atributos fenotípicos. A primeira ilustra uma superfície contento uma única oportunidade eco-

lógica, enquanto a segunda ilustra uma superfície com seis oportunidades ecológicas diferen-

tes. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 5. Superfícies de Adaptação. (a) Uma única oportunidade ecológica. (b) Múltiplas oportuni-

dades ecológicas 

 

Observando a definição de superfície de adaptação, fica evidente a sua similaridade com 

a definição de função-objetivo em problemas de otimização em espaços contínuos, de modo 

que localizar o nível mais alto de adaptação de uma espécie em determinado habitat pode cor-

responder a encontrar a solução ótima em um problema específico de otimização. Sendo as-

sim, as superfícies de adaptação, além de servirem como base conceitual no estudo de padrões 

da radiação adaptativa (sobretudo padrões de especiação e extinção), apresentam aplicações 

evidentes em problemas de otimização. Tal característica de associação entre mecanismos de 

adaptação biológicos e boas soluções em problemas de otimização começou a ser explorada 

inicialmente por (HOLLAND, 1975), o que deu início à área atualmente conhecida como 

computação evolutiva (DE CASTRO, 2006; FOGEL, 2000; EIBEN e SMITH, 2003). 
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3 Um Modelo de Radiação Adaptativa em Superfícies de Adaptação 

(ARM) 

Este capítulo apresenta o modelo de radiação adaptativa proposto. Por meio do modelo 

será estudada a radiação adaptativa em uma condição específica: as espécies promotoras da 

dinâmica do ecossistema permaneceram todo o tempo em simpátrica, ou seja, a radiação 

adaptativa se deu por um tipo específico de especiação: a especiação simpátrica. A entidade 

fundamental do modelo de radiação adaptativa proposto é a superfície de adaptação; ou seja, é 

por meio das superfícies de adaptação que toda a dinâmica do ecossistema artificial foi anali-

sada.    

O fenômeno da radiação adaptativa se dá por meio de aplicações sucessivas dos proces-

sos e relações definidos no Capítulo 2 (tais processos e relações, no entanto, tiveram aqui uma 

reformulação matemática que será descrita adiante). O fenômeno da radiação adaptativa é, 

portanto, a consequência da dinâmica proporcionada por sucessivos processos biogeográficos 

ao longo do tempo (BROWN e LOMOLINO, 2006). 

As relações que compõem o modelo de radiação adaptativa são: Adaptação (𝜌𝐴) e Iso-

lamento biológico (𝜌𝐵𝐼); enquanto os processos são Reprodução (𝜇𝑅), Seleção Natural (𝜇𝑁𝑆), 

Especiação Simpátrica (𝜇𝑆𝑆), e Extinção (𝜇𝐸𝑋). Esse conjunto de relações e processos, aplica-

dos nas superfícies de adaptação, compõe o modelo do ecossistema artificial proposto. Tal 

conjunto, agindo em sinergia, proporcionará a dinâmica do ecossistema artificial. Por sua vez, 

o modelo de ecossistema artificial proposto possui como objetivo o estudo da radiação adapta-

tiva em superfícies de adaptação variantes no tempo. O modelo de radiação adaptativa é, por-

tanto, todo o conjunto de relações e processos selecionados, bem como o habitat que é repre-

sentado por superfícies de adaptação. As próximas seções apresentam os métodos de aplica-

ção das relações 𝜌𝐴 e 𝜌𝐵𝐼; bem como os processos 𝜇𝑅, 𝜇𝑁𝑆 , 𝜇𝑆𝑆, 𝜇𝐸𝑋. 

3.1 Relação de Adaptação (𝝆𝑨)  

A relação de adaptação mede o grau de adaptação de um indivíduo ao habitat. A super-

fície de adaptação representa o mapeamento de todas as combinações possíveis de fenótipos e 

seus respectivos valores de adaptação. Em termos matemáticos a relação de adaptação é defi-

nida como segue: 

Relação 3.1. Adaptação. Definido como 𝜌𝐴: ℜp   ℜ. Dado um indivíduo 𝐢𝑗  ∈  ℜ
p, 

𝜌𝐴(𝐢𝑗) define o grau de adaptação do indivíduo 𝐢𝑗 a determinado habitat. 
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Uma das vantagens de realizar o estudo da radiação adaptativa em superfícies de adap-

tação é o fato de não haver a necessidade de definir explicitamente o habitat, ele fica definido 

de forma indireta de modo que cada conformação da superfície define um único habitat. 

3.2 Relação de Isolamento Biológico em Superfícies de Adaptação (𝝆𝑩𝑰) 

Para verificar a relação de isolamento biológico entre dois indivíduos é necessário que 

se apresente primeiro um método capaz de detectar vales adaptativos em uma superfície de 

adaptação. O modelo de radiação adaptativa, que tem como proposta simular a radiação adap-

tativa (dinâmica de surgimento e extinção de espécies ao longo de gerações) em um ecossis-

tema artificial, já foi apresentado. A Seção 3.2.1 fornece em detalhes como o modelo realiza a 

detecção de isolamento biológico entre dois indivíduos.  

3.2.1 Método de Detecção de Vales Adaptativos 

Na Definição 2.16 foi apresentado o conceito de isolamento biológico como fundamen-

to para justificar se dois indivíduos são da mesma espécie ou não, explicando que indivíduos 

de espécies diferentes não são capazes de se reproduzir. A Relação 2.2 estendeu o conceito de 

isolamento biológico para o âmbito matemático, apresentando uma notação específica para 

informar se há isolamento biológico entre dois indivíduos 𝐢𝑗 e 𝐢𝑗𝑔 (ij
BI
↔ ig, ou ij

BI
↔ 
̅̅ ̅

ig). 

Com a introdução dos conceitos de superfícies de adaptação (vales, zonas, picos adapta-

tivos e oportunidades ecológicas), a definição de isolamento biológico será reavaliada sob o 

ponto de vista das superfícies de adaptação. 

Assumindo que um determinado habitat é representado pela sua respectiva superfície de 

adaptação, que, por sua vez, é caracterizada por diferentes oportunidades ecológicas, tem-se 

que o isolamento biológico ocorre sempre que indivíduos ocupam novas oportunidades eco-

lógicas. Em outras palavras, indivíduos habitando oportunidades ecológicas distintas possuem 

isolamento biológico entre si, formando espécies diferentes. 

A Relação 3.2 apresenta o conceito de isolamento biológico sob o ponto de vista de su-

perfícies de adaptação, definindo que ocorre isolamento biológico entre dois indivíduos toda 

vez que é detectada a travessia de uma oportunidade ecológica para outra, ou seja, toda vez 

que houver um vale adaptativo separando duas zonas adaptativas. 
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Relação 3.2. Isolamento biológico. Dados dois indivíduos  𝐢𝑗 e  𝐢𝑔, 
BI

 é a relação de 

isolamento biológico entre 𝐢𝑗 e 𝐢𝑔, permitindo inferir: (1) ij
BI
↔ 
̅̅̅

ig e, portanto, não existem vales 

adaptativos entre  𝐢𝑗 e  𝐢𝑔 e, dessa forma, tais indivíduos ocupam a mesma oportunidade eco-

lógica (são da mesma espécie); ou (2) ij
BI
↔ ig, quando há vales adaptativos entre  𝐢𝑗 e  𝐢𝑔, ca-

racterizando a ocupação de oportunidades ecológicas diferentes (formam espécies distintas). 

 

Resgatando o conceito de especiação simpátrica (Processo 2.6) pode-se agora entender 

que, em superfícies de adaptação, toda vez que for verificado isolamento biológico entre dois 

indivíduos um novo processo de especiação simpátrica foi promovido. 

Resta agora apresentar um método de detecção de vales adaptativos em superfícies de 

adaptação para que seja possível implementar computacionalmente a dinâmica do ecossistema 

artificial. 

Para a apresentação do método de detecção de vales adaptativos que separa dois indiví-

duos  𝐢𝑗 e  𝐢𝑔, faz-se necessária a definição de alguns elementos: 

1) Conjunto  : conjunto de amostras da superfície entre os indivíduos  𝐢𝑗 e  𝐢𝑔; 

2) c: Cardinalidade do conjunto P; 

3) iamax
 = arg max

ia P


A
(ia): representa a amostra de valor máximo para A. 

Adotando zonas adaptativas quasicôncavas como referencial, considere inicialmente  𝐢𝑗, 

 𝐢𝑔,  e iamax . Partindo de  𝐢𝑗 em direção a iamax  é possível obter escalares 𝑖 , i = 1,…,c1, que 

representam intervalos de adaptação, determinados pelas diferenças 
A
(ia) e 

A
(ia+1) de a = 1 

até a = amax e na direção oposta  de ig  para a iamax , compondo diferenças entre 
A
(ia) e 


A
(ia1), de a = c até a = amax. Se amax = 1, considera-se apenas as diferenças de ig para iamax

 e 

quando amax = c considera-se apenas as diferenças de ij em direção a iamax
. A Figura 6 ilustra a 

amostragem de pontos em exemplares de curvas de adaptação e a identificação de 𝑖. Na Fi-

gura 6(a) não há isolamento biológico entre  𝐢𝑗  e  𝐢𝑔. Na Figura 6(b) há isolamento biológico 

entre 𝐢𝑗 e 𝐢𝑔. O símbolo × representa os pontos amostrados ia. 

Finalmente, a partir da avaliação dos sinais de 𝑖  é possível inferir se os indivíduos  𝐢𝑗 e 

 𝐢𝑔 ocupam ou não a mesma oportunidade ecológica e, portanto, se são da mesma espécie ou 

não. A Equação 3.1 sintetiza a inferência de isolamento biológico por meio da avaliação dos 

sinais de 𝑖.  

̂
BI
(ij,ig) = {

    1  se ∃𝑖  :𝑖 > 0      
0  caso contrário

 
(3.1) 
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Figura 6. Exemplos de diferentes curvas de adaptação com c = 11 pontos de amostragem e c1 inter-

valos 𝑖. (a) Curva quasicôncava representando uma zona adaptativa e todos intervalos i positivos; 

(b) curva nem quasicôncava e nem quasiconvexa com um vale adaptativo e três intervalos i negati-

vos. 

3.3 Processo de Reprodução (𝝁𝑹) 

O Processo de Reprodução tem o objetivo de gerar um novo indivíduo 𝐢∗ no conjunto de 

espécies 𝑆𝐵𝐼, a partir de dois progenitores 𝐢𝑗 e 𝐢𝑔. O processo de reprodução será realizado 

com o auxílio de distribuições normais assimétricas. Esse tipo de distribuição é amplamente 

utilizado em modelos teóricos e empíricos (WELCH e WAXMAN, 2002; LIMPERT, 

STAHEL e ABBT, 2001; FEAR e PRICE, 1998; BÜRGER e LANDE, 1994; ZENG, 1987). 

O processo de reprodução será aplicado conforme uma técnica utilizada em (PASTI, 2013).  

Resgatando a definição de indivíduo apresentada na Seção 2.3, tem-se que um indivíduo 

qualquer é representado pelo vetor 𝐢𝑗 = [𝑖𝑗1, … , 𝑖𝑗𝑝 ]
𝑇
, onde p corresponde ao número de atri-

butos fenotípicos. Cada atributo fenotípico do indivíduo  𝐢𝑗 é representado por 𝑖𝑗𝑙, onde l varia 

de 1 a p. Assim, para  𝑖𝑗2 leia-se: o atributo fenotípico 2 do indivíduo 𝐢𝑗. O processo de repro-

dução é feito obtendo uma distribuição normal assimétrica para cada um dos atributos p, con-

forme a Equação 3.2. 

 

𝑁(𝛼𝑙, 𝛽𝑙) =  [(
𝛼𝑙 + 1

𝛽𝑙
) − 𝑈𝑙] ∗ (−|𝑁𝑙 ∗ 𝛼𝑙|) + [𝑈𝑙 − (

𝛼𝑙 + 1

𝛽𝑙
)] ∗ (|𝑁𝑙 ∗ 𝛼𝑙|) 

(3.2) 

 

onde 𝛼𝑙 e 𝛽𝑙 correspondem, respectivamente, ao desvio padrão para a cauda esquerda e direita 

do valor central para a distribuição normal assimétrica. Caso 𝛼𝑙 e 𝛽𝑙 sejam iguais, a distribui-
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ção passa a ser simétrica. 𝑈𝑙 é um número aleatório gerado por uma distribuição uniforme 

definida no intervalo [0,1]. 𝑁𝑙 é um número gerado por uma distribuição normal padrão (mé-

dia igual a zero e desvio padrão igual a 1). 

Como observado na Equação 3.1, a obtenção dos valores da distribuição normal assimé-

trica é função das variáveis 𝛼𝑙 e 𝛽𝑙. Essas variáveis, por sua vez, dependem dos atributos fe-

notípicos dos progenitores (𝑖𝑗𝑙 e 𝑖𝑔𝑙
) , dos valores mínimo e máximo permitidos para determi-

nado atributo fenotípico (𝑖𝑙𝑚𝑖𝑛 e 𝑖𝑙𝑚𝑎𝑥) e de um parâmetro ajustável denominado probabilida-

de de hipermutação (𝑃ℎ𝑚). Os cálculos de  𝛼𝑙 e 𝛽𝑙 são apresentados nas Equações 3.2, 3.3 e 

3.4. 

 

𝛼𝑙(𝑖𝑗𝑙, 𝑖𝑔𝑙) =  𝛽𝑙(𝑖𝑗𝑙 , 𝑖𝑔𝑙) =  |𝑖𝑗𝑙 − 𝑖𝑔𝑙 | + 
1

2
(𝜆𝑙 − |𝜆𝑙|) + 

1

2
[𝑝ℎ𝑚 − 𝑈𝑙] ∗ (𝜆𝑙 + |𝜆𝑙|) (3.3) 

 

𝑃ℎ𝑚 é um parâmetros no intervalo [0,1] e que controla a intensidade de variação para o atribu-

to l em questão. O cálculo de 𝜆𝑙  é feito de maneira distinta para 𝛼𝑙 e 𝛽𝑙. Para  𝛼𝑙 tem-se: 

𝜆𝑙 = 
1

3
|𝑖𝑗𝑙 − 𝑖𝑙𝑚𝑖𝑛|  − |𝑖𝑗𝑙 − 𝑖𝑔𝑙| 

(3.4) 

 

Para 𝛽𝑙: 

𝜆𝑙 = 
1

3
|𝑖𝑗𝑙 − 𝑖𝑙𝑚𝑎𝑥|  − |𝑖𝑗𝑙 − 𝑖𝑔𝑙| 

(3.5) 

  

Como foi dito anteriormente, o cálculo de 𝑁(𝛼𝑙, 𝛽𝑙) é feito para cada atributo l. Sendo 

assim, o novo indivíduo 𝐢∗ é construído conforme a Equação 3.6. 

 

𝐢∗ = 𝐢𝑗 + [𝑁(𝛼1, 𝛽2),… ,𝑁(𝛼𝑙, 𝛽𝑙), … , 𝑁(𝛼𝑝, 𝛽𝑝)] (3.6) 

Para demonstrar que a técnica de geração do novo indivíduo 𝐢∗, realmente provém de 

uma variável aleatória, cuja distribuição de probabilidades corresponde a uma distribuição 

normal assimétrica, foram geradas um milhão de amostras de 𝑁(𝛼𝑙, 𝛽𝑙)  para dois valores 

diferentes de 𝛼𝑙 , 𝛽𝑙, 𝑖𝑙𝑚𝑖𝑛 e 𝑖𝑙𝑚𝑎𝑥 , em torno de um atributo fenotípico 𝑖𝑗𝑙. A Figura 7 apresen-

ta os resultados. 
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Figura 7. Histograma de frequência absoluta para um milhão de amostras da variável aleatória 

𝑁(𝛼𝑙 , 𝛽𝑙), mostrando a sua característica normal e assimétrica.   

 

Formalmente, portanto, o processo de reprodução é definido como segue: 

 

Processo 3.1. Reprodução. Definido como 𝜇𝑅. Dados dois indivíduos 𝐢𝑗 e 𝐢𝑔, o processo 𝜇𝑅  

combina dois indivíduos 𝐢𝑗  e 𝐢𝑔 para gerar um novo indivíduo 𝐢∗ por meio da Equação (3.5). 

3.4 Processo de Seleção Natural (𝝁𝑵𝑺) 

O processo de seleção natural é aplicado com o propósito de selecionar quais indivíduos 

permanecerão no conjunto de espécies 𝑆𝐵𝐼 e, assim, serão capazes de produzir novos descen-

dentes. O método aqui proposto considera que indivíduos coabitando o mesmo espaço físico 

em um ecossistema, sofrem dois tipos de pressão seletiva: pressão de outras espécies, deter-

minadas, por exemplo, pela competição por espaço físico; e pressão dos indivíduos da mesma 

espécie, determinada, por exemplo, pela disputa por alimentos. 

Baseado nessa característica de pressão interespécies e também intraespécies, o método 

de aplicação do processo de seleção natural propõe a utilização de uma função logística e três 

parâmetros ajustáveis: 𝜎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 , 𝜌𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 , 𝜌𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎. A função logística utilizada é descrita na Equação 

3.7. 

f(x) = 
1

1 + 𝑒−𝜎∗𝑛∗𝑥
 

(3.7) 

onde 𝜎 pode ser 𝜎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 ou 𝜎𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 e n pode representar o número de espécies ou o número de 

indivíduos de determinada espécie, conforme será detalhado adiante. 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5
x 10

5

x
i

(j)l
i

u
i

0

0.5

1

1.5

2

2.5
x 10

5

x
i

(j)l
i

u
i



43 

O valor de 𝜎 em uma função logística determina a sua conformação. A Figura 8 ilustra 

três curvas para diferentes valores de 𝜎.  

 

 

Figura 8. Curva logística para diferentes valores de sigma. 

 

O procedimento para o cálculo da pressão seletiva para cada um dos indivíduos forma-

dores do conjunto 𝑆𝐵𝐼 segue os seguintes passos: 

 Faça um ranking das espécies mais adaptadas do conjunto 𝑆𝐵𝐼:  𝑆𝑓, com f = 

1,...,s, onde s é o número de espécies do conjunto 𝑆𝐵𝐼. Dessa maneira, 𝑆1 repre-

senta a espécie mais adaptada (e portando com o menor valor de pressão seleti-

va) do conjunto 𝑆𝐵𝐼, ao passo que 𝑆𝑠 representa a espécie menos adaptada (e 

maior valor de pressão seletiva). 

 A partir do ranking gerado, o objetivo passa a ser determinar um valor específico 

de pressão seletiva para cada espécie 𝑆𝑓 do conjunto 𝑆𝐵𝐼. Tais valores são repre-

sentados por 𝜎𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎
𝑓

. Para encontrar cada um dos valores 𝜎𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎
𝑓

, utilizamos a cur-

va logística parametrizada com 𝜎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 e 𝜌𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟. A espécie  𝑆1 é posicionada exa-

tamente no valor de 𝜌𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 no eixo x da curva logística. A espécie 𝑆𝑠 é posicio-

nada exatamente na abscissa igual à 1. Por último, as espécies intermediárias são 

posicionadas entre 𝜌𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 e 1, com passo constante. 

 Utilizando a curva logística é possível agora associar à cada espécie do conjunto 

𝑆𝐵𝐼 um valor correspondente f(𝑆𝑓) =  𝜎𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎
𝑓

.  
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A Figura 9 ilustra um exemplo de curva logística utilizada para calcular os valores de 

𝜎𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎
𝑓

 com quatro espécies no conjunto 𝑆𝐵𝐼, com 𝜎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 = 1.5, e 𝜌𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 = −0.5 

 

Figura 9. Curva Logística para o cálculo de 𝝈𝒊𝒏𝒕𝒓𝒂
𝒇

, para 4 espécies, 𝝈𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓 = 𝟏. 𝟓 e 𝝆𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓 = −𝟎. 𝟓. 

 

 O cálculo dos valores de pressão seletiva individual de cada indivíduo é feito de 

maneira similar ao que foi feito para o cálculo de 𝜎𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎
𝑓

; porém, agora um curva 

logística diferente é utilizada para cada espécie. Esta curva é diferenciada pelo 

próprio valor de 𝜎𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎
𝑓

 e o número de indivíduos da espécie 𝑆𝑓 em questão . É 

nesta etapa que entra o parâmetro 𝜌𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎, que é o mesmo para todas as curvas lo-

gísticas de cada espécie. 

 O cálculo das pressões seletivas individuais 𝑝𝑠𝑖 é feito, portando, utilizando as 

respectivas curvas logísticas de cada espécie 𝑆𝑓. Faz-se um ranking (agora dos 

indivíduos mais adaptados) 𝐢𝑖, com i = 1,...,q; onde q é igual ao número de indi-

víduos da espécie correspondente. 

 Na curva correspondente de cada espécie, posiciona-se o indivíduo mais adapta-

do 𝐢1 exatamente no valor de 𝜌𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 e o indivíduo menos adaptado 𝐢𝑞 na abscissa 

igual a 1. Os demais indivíduos são posicionados entre 𝜌𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 e 1, como passo 

constante. Assim, os valores f(𝐢𝑖) correspondem às pressões seletivas individuais 

𝑠𝑝𝑖 de cada indivíduo. 

A Figura 10 ilustra um exemplo de curva logística para a espécie dois, que possui três 

indivíduos apenas; 𝜌𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 =  0.0 e 𝜎𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎
2 = 0.5. 

𝜌𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 = 𝑆1 𝑆𝑠 𝑆2 𝑆3 
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Figura 10. Curva Logística para o cálculo de 𝒔𝒑𝒊 para a espécie 2, 𝝈𝒊𝒏𝒕𝒓𝒂
𝟐 = 𝟎. 𝟓 e 𝝆𝒊𝒏𝒕𝒓𝒂 =  𝟎. 𝟎. 

 

De posse dos valores 𝑠𝑝𝑖 de cada indivíduo, o processo de seleção natural propriamente 

dito, faz uso desses valores para decidir se o indivíduo 𝐢𝑖 irá sobreviver à próxima iteração. 

 

Processo 3.2. Seleção natural. Definido como 𝜇𝑁𝑆. Seja um indivíduo qualquer 𝐢𝑖, o 

processo 𝜇𝑁𝑆 determina se 𝐢𝑖 sobrevive com base no seu correspondente valor de pressão sele-

tiva 𝑠𝑝𝑖. Considere uma distribuição de probabilidade uniforme U(0,1). O indivíduo 𝐢𝑖 deixa 

de existir se 𝑠𝑝𝑖 > U(0,1). 

O processo de seleção natural está resumido no Pseudocódigo 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝜌𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 = 𝑖1 𝑖2 𝑖𝑞  
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Pseudocódigo 3.1. Aplicação do Processo de Seleção Natural 𝜇𝑁𝑆 

1. Inicie os valores dos parâmetros 𝜎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟, 𝜌𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 , 𝜌𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 

2. Estabeleça um ranking do melhor indivíduo de cada espécie 𝑆𝑓 (indivíduo representativo 

da espécie) em ordem decrescente de adaptação, sendo 𝑆1 a espécie mais adaptada e  𝑆𝑠 a 

espécie menos adaptada 

3. Gere uma curva logística parametrizada com 𝜎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟, 𝜌𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 , 𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑒𝑠 

4. Posicione a espécie 𝑆1 na abscissa x = 𝜌𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟, 𝑆𝑠 na abscissa x = 1 e as demais espécies 

entre 𝜌𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 e 1, utilizando um passo constante 

5. Para cada espécie 𝑆𝑓, na função logística, associe o valor: 

 𝜎𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎
𝑓

 =  f(𝑆𝑓)  

6. Para cada espécie 𝑆𝑓, faça: 

 Estabeleça um ranking de todos os indivíduos em ordem decrescente de adaptação, 

sendo 𝐢1 o indivíduo mais adaptado e 𝐢𝑞 o indivíduo menos adaptado 

 Gere uma curva logística parametrizada com 𝜎𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎
𝑓

, 𝜌𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 ,𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 

 Posicione o indivíduo mais adaptado na abscissa x = 𝜌𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎, o indivíduo menos adap-

tado na abscissa x = 1 e os demais indivíduos entre 𝜌𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 e 1, utilizando um passo 

constante 

 Para cada indivíduo, na função logística, associe o valor 𝑠𝑝𝑖 =  f(𝐢𝑖)     

7. Para cada indivíduo, faça: 

 Sorteie um valor U(0,1) correspondente a uma distribuição uniforme no intervalo de 

zero a um 

 Se 𝑠𝑝𝑖 > U(0,1): 

 O indivíduo deixa de existir 

 Caso contrário: 

 O indivíduo se mantém na população 

 

Nota-se que o método proposto para o cálculo de pressão seletiva de cada indivíduo é 

feito em duas etapas: a primeira visa encontrar um valor de pressão seletiva para cada espécie 

𝜎𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎
𝑓

 considerando a competição interespécies. A segunda etapa utiliza o valor encontrado de 

𝜎𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎
𝑓

 para cada uma das espécies e o aplica para determinar a pressão seletiva de seus indiví-

duos, o que corresponde a diferentes pressões seletivas para indivíduos de diferentes espécies. 

Ao lembrar que o objetivo principal desta dissertação é estudar habitats que variam no 

tempo, o método proposto tem o efeito de proporcionar valores dinâmicos de pressões seleti-



47 

vas 𝜎𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎
𝑓

 e 𝑝𝑠𝑖. Em outras palavras, espécies antes bem adaptadas e, portanto, com baixos 

valores de pressão seletiva, podem alterar o seu nível de pressão seletiva rapidamente, con-

forme habitats variam no tempo.  

3.5 Processo de Especiação Simpátrica (𝝁𝑺𝑺) 

Diferentemente dos processos de reprodução e seleção natural, o processo de especiação 

simpátrica possui uma particularidade fundamental: é um processo emergente, ou seja, a es-

peciação simpátrica surge como consequência dos processos de reprodução e seleção natural, 

quando aplicados em superfícies adaptativas. O elemento fundamental para a ocorrência da 

especiação simpátrica é a relação de isolamento biológico entre indivíduos, que ocorre após 

sucessivas reproduções. Sendo assim, o processo emergente de especiação simpátrica em su-

perfícies adaptativas é definido como consequência direta da detecção de isolamento biológi-

co apresentado neste capítulo. Em termos computacionais, o modelo opera da forma descrita a 

seguir. 

 

Processo 3.3. Especiação Simpátrica. Dados dois indivíduos {𝐢𝑗, 𝐢𝑔}  ∈ 𝑆𝑓. Aplica-se o 

processo 𝜇𝑅 de modo a gerar um novo indivíduo 𝐢𝑘. Verifica-se a relação de isolamento bio-

lógico 
BI

 do novo indivíduo 𝐢𝑘 e todos os indivíduos do conjunto 𝑆𝐵𝐼. Se for constatado iso-

lamento biológico do novo indivíduo 𝐢𝑘 com todos os indivíduos de 𝑆𝐵𝐼, então uma nova es-

pécie 𝑆∗ é contabilizada. Este resultado é denominado de processo de especiação simpátrica, 

𝜇𝑆𝑆.  

 

Há duas considerações importantes a respeito do processo 𝜇𝑆𝑆. Primeiro, como foi espe-

cificado no pseudocódigo, a relação de isolamento biológico foi verificada apenas com o in-

divíduo mais adaptado de cada espécie e não com todos os indivíduos que compõem o con-

junto 𝑆𝐵𝐼. Essa escolha foi tomada com o objetivo de economizar recurso computacional. Em 

segundo lugar, uma nova espécie 𝑆∗ só terá sucesso reprodutivo caso se verifique mais de um 

indivíduo a compondo. Em outras palavras, se ao final de uma iteração houver novas espécies 

com apenas um indivíduo, tais espécies não são contabilizadas no conjunto 𝑆𝐵𝐼. 
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3.6 Processo de Extinção (𝝁𝑬𝑿) 

Tal como o processo de especiação simpátrica, o processo de extinção é emergente e 

surge como consequência do processo de seleção natural 𝜇𝑁𝑆. 

 

Processo 3.4. Extinção. Dada uma espécie 𝑆𝑓  ∊  𝑆𝐵𝐼 em uma iteração  Se após a apli-

cação do processo de seleção natural 𝜇𝑁𝑆 o número de indivíduos da espécie 𝑆𝑓 for igual a 

zero, então a espécie 𝑆𝑓 deixa de existir na iteração 



Para proporcionar a dinâmica do modelo de radiação adaptativa em superfícies de adap-

tação é proposto o Pseudocódigo 3.2. 

 

Pseudocódigo 3.2. Modelo de Radiação Adaptativa (ARM) 

Dada uma iteração inicial de indivíduos = 1 e um conjunto de espécies 𝑆𝐵𝐼, repita os passos 

a seguir até um critério de parada. 

1. Para todo indivíduo 𝐢𝑗
(𝑓)
∊ 𝑆𝑓 e toda espécie 𝑆𝑓  ∊  𝑆𝐵𝐼, escolha um segundo indivíduo 𝐢𝑔

(𝑓)
 

aleatoriamente, execute o processo 𝜇𝑅 para 𝐢𝑗
(𝑓)

e 𝐢𝑔
(𝑓)

 e armazene os novos indivíduos 𝐢𝑘 

em uma matriz 𝐈𝑘 

2. Para todo indivíduo 𝐢𝑘  ∊  𝐈𝑘 faça: 

i. Verifique a relação de isolamento biológico 𝜌𝐵𝐼 de 𝐢𝑘 com o indivíduo 

 mais adaptado de cada espécie 𝑆𝑓  ∊  𝑆𝐵𝐼 

ii. Se  𝐢𝑘 possuir isolamento biológicos com todos os indivíduos testados: 

    Uma nova espécie 𝑆𝑓 é contabilizada no conjunto 𝑆𝐵𝐼 (processo 𝝁𝑺𝑺) 

3. Para todo indivíduo 𝐢𝑗
(𝑓)
∊ 𝑆𝑓 e toda espécie 𝑆𝑓  ∊  𝑆𝐵𝐼 execute o processo 𝜇𝑁𝑆 

iii. Se o número de indivíduos de uma espécie 𝑆𝑓 for igual à zero: 

 𝑆𝑓 deixa de fazer parte do conjunto 𝑆𝐵𝐼 (processo 𝝁𝑬𝑿 )  

4. Uma nova iteração =   + 1 das espécies contidas no conjunto 𝑆𝐵𝐼 é contabilizado 

5. Teste o critério de parada 

 

Alguns pontos do modelo merecem destaque: o processo de reprodução 𝜇𝑅 é executado 

apenas para indivíduos de uma mesma espécie, obedecendo às definições da biologia. As va-

riações fenotípicas proporcionadas pelo processo 𝜇𝑅 irão eventualmente fazer surgir indiví-

duos com maior afinidade a oportunidades ecológicas diferentes. Tais ocupações de diferentes 

oportunidades ecológicas serão detectadas no Passo 2 (relação 𝜌𝐵𝐼), e assim um novo proces-
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so de especiação simpátrica terá ocorrido. Espera-se que os fenômenos de radiação adaptativa 

comecem a ser promovidos em poucas iterações do modelo, pois basta que um único indiví-

duo ocupe uma nova oportunidade ecológica para que um novo processo de especiação sim-

pátrica entre em curso.  

O modelo pode ser inicializado com qualquer conformação do conjunto 𝑆𝐵𝐼, que repre-

senta o conjunto de todas as espécies do ecossistema em dada iteração. No entanto, para todos 

os experimentos a serem apresentados no Capítulo 4, o conjunto inicial será composto de ape-

nas uma espécie com dois indivíduos. Como será mostrado, esse pequeno conjunto 𝑆𝐵𝐼 é sufi-

ciente para que a dinâmica do modelo proporcione a emergência de padrões de radiação adap-

tativa, sob demanda de cada superfície de adaptação. Em outras palavras, o modelo se mostra-

rá capaz de promover contínuos processos de adaptação que estão altamente ligados à con-

formação das superfícies de adaptação. 
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4 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

Para avaliar o modelo de Radiação Adaptativa apresentado no Capítulo 3 é proposta a seguin-

te metodologia experimental, dividida em duas etapas: 

  

1. Investigar a dinâmica do modelo de Radiação Adaptativa em superfícies de 

adaptação invariantes no tempo (estáticas) com múltiplas oportunidades ecoló-

gicas e no espaço contínuo (Seção 4.2); e 

2. Investigar a dinâmica do modelo em superfícies de adaptação variantes no tem-

po (dinâmicas) com múltiplas oportunidades ecológicas e no espaço contínuo 

(Seção 4.3).  

 

Todas as superfícies utilizadas para o estudo foram geradas pela função moving peaks 

(BRANKE, 2007; ALBA, NAKIB e SIARRY, 2013). Esta função é utilizada extensivamente 

por pesquisadores da área otimização em ambientes variantes no tempo e foi escolhida pela 

sua facilidade em gerar superfícies das mais diversas; sendo possível escolher seu domínio, 

número de oportunidades ecológicas, altura e largura dos picos adaptativos, intensidade de 

variação da superfície, entre outros parâmetros de controle. Tais características foram deter-

minantes na escolha da função moving peaks, pois essa versatilidade na manipulação dos pa-

râmetros permite gerar cenários estáticos e dinâmicos bem controlados. A função moving 

peaks foi implementada em linguagem de programação Python 2.7. 

Nas duas etapas metodológicas (habitats estáticos e dinâmicos) objetivou-se realizar as 

seguintes tarefas: 

1) Investigar o modelo de radiação adaptativa em diferentes superfícies de adapta-

ção estáticas e com múltiplas oportunidades ecológicas. Mostrar que o modelo é 

capaz de gerar um comportamento emergente de radiação adaptativa de modo a 

promover a adaptação às diversas oportunidades ecológicas oferecidas pelo 

ecossistema; 

2) Investigar o modelo de radiação adaptativa em quatro cenários com diferentes 

dinâmicas, desde variações sutis até alterações severas. Mostrar que o modelo é 

capaz de promover a emergência do fenômeno de radiação adaptativa nos se-

guintes aspectos: ela ocorre a partir de uma única espécie ancestral; emergência 

de processos de especiação simpátrica e extinção; o fenômeno apresenta um 
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comportamento emergente de adaptação continuada; e o modelo é ágil o sufici-

ente para acompanhar as variações do ambiente.   

 

Para avaliação dos resultados optou-se por gerar superfícies de nível de modo a obter 

uma visualização da dinâmica da radiação adaptativa. Além disso, oito medidas quantitativas 

adaptadas da literatura (Seção 4.1) serão aplicadas e gráficos temporais de tais medidas serão 

apresentados. Tabelas com medidas estatísticas de dez simulações para cada um dos cenários 

serão geradas e avaliadas.  

4.1 Medidas de Avaliação  

Entender padrões biogeográficos significa entender, ao longo do tempo, o que leva à di-

versidade de indivíduos e espécies, cada uma adaptada a diferentes oportunidades ecológicas 

(BROWN e LOMOLINO, 2006; COX e MOORE, 2010; HUBBELL, 2001). Avaliar esses 

padrões tem o potencial de identificar características específicas para cada ecossistema estu-

dado (Pasti, 2013).  Para esta dissertação tais padrões foram avaliados por meio de oito medi-

das: ciclo populacional médio (CPm); divergência fenotípica interespécies (Dinter); divergên-

cia fenotípica intraespécie (Dintra); entropia (E); número de espécies atual (NEspecies); número 

acumulado de especiações (Esacum); número acumulado de extinções (Exacum); e erro percen-

tual (Erro).  

a. Ciclo Populacional Médio (Número Médio de Indivíduos) 

A primeira medida de avaliação tem o objetivo de captar a média do número de indiví-

duos (CPm) em uma determinada iteração do ecossistema artificial: 

𝐶𝑃𝑚 =
1

𝑚
 ∑𝑜𝑖

𝑚

𝑖=1

 
(4.1) 

onde m corresponde ao número de espécies do conjunto 𝑆𝐵𝐼 e 𝑜𝑖 é o número de indivíduos da 

espécie 𝑆𝑖. 

b. Divergência Fenotípica Interespécies 

Medir a variedade de fenótipos em uma superfície de adaptação fenotípica significa me-

dir a variedade de um ecossistema (PASTI, 2013; DONALDSON, 2008; KLEINDORFER, 

CHAPMAN e WINKLER, 2006). O objetivo de utilizar esse tipo de medida é obter, ao logo 
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do espaço e tempo, o quanto fenótipos de espécies diferentes divergem. Pelo fato das superfí-

cies de adaptação fenotípicas serem tratadas no espaço contínuo, medidas apropriadas (como 

a distância Euclidiana) a esse espaço são utilizadas (LANGERHANS, 2004). Dessa maneira, 

a divergência fenotípica entre duas espécies (Dinter) é calculada medindo a distância Euclidia-

na entre elas, tomando o indivíduo mais adaptado como referência: 

 

𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 = ∑ ∑ 𝑑(𝑖(𝑓
∗), 𝑖(𝑔

∗))

𝑚−1

𝑒=𝑓+1

𝑚−1

𝑓=1

 

(4.2) 

 

onde d(,) é a distância euclidiana entre 𝑖(𝑓
∗), 𝑖(𝑔

∗), e 𝑖(𝑓
∗), 𝑖(𝑔

∗) são os indivíduos mais adap-

tados das espécies 𝑓 e 𝑔, respectivamente, e m é o número de espécies. 

c. Divergência Fenotípica Intraespécie 

Espécies coabitando um ecossistema não sofrem apenas pressão seletiva entre elas, mas 

indivíduos de uma mesma espécie também sofrem pressão seletiva. Como consequência da 

pressão seletiva intraespécies, a divergência fenotípica da própria espécie (Dintra) pode ser 

avaliada:  

𝐷𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 =
1

𝑚
 ∑ ∑ 𝑑(𝑖(𝑓

∗), 𝑖(𝑒))

𝑜𝑓−1

𝑒=1

𝑚

𝑓=1

 

(4.3) 

 

onde d(,) é o operador de distância, 𝑖(𝑓
∗) é o indivíduo mais adaptado da espécie f, 𝑖(𝑒) é o 

indivíduo e da espécie f, 𝑜𝑓 é o número de indivíduos da espécie f  e 𝑚 é o número de espé-

cies. 

d. Entropia 

O estado de um ecossistema pode ser avaliado por meio de medidas de diversidade. 

Uma medida bastante utilizada, que possui suas origens na teoria da informação é a Entropia 

(POLASKY, 2005; SHANNON, 2001; HARTE, 2011). Por meio desta medida, é possível 

dizer o quanto existe de informação no estado atual de um ecossistema, dadas as espécies e os 

indivíduos que o compõem. Dessa forma, quanto maior a diversidade fenotípica de espécies e 

indivíduos, maior é a quantidade de informação esperada. A Equação 4.4 apresenta o cálculo 

da Entropia (E): 
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𝐸 =  − ∑𝑝𝑓 ∗ ln (𝑝𝑓)

𝑚

𝑓=1

 
(4.4) 

onde: 

𝑝𝑓 = 
𝑜𝑓

∑ 𝑜𝑓
𝑚
𝑓=1

 
 

sendo 𝑜𝑓 o número de indivíduos da espécie 𝑓 e m o número de espécies. 

e. Número de Espécies 

Essa medida conta o número de espécies do conjunto 𝑆𝐵𝐼 que coabitam o ecossistema 

em determinado instante: 

𝑁𝐸𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑒𝑠 =  𝑛𝑢𝑚 (𝑆𝐵𝐼) (4.5) 

f. Número Acumulado de Especiações 

Para avaliar a intensidade com que emergem os processos de especiação simpátrica a 

Equação 4.6 contabiliza o número de especiações que ocorrem durante toda a execução do 

modelo. 

𝐸𝑠𝑎𝑐𝑢𝑚 =  ∑𝐸𝑠𝑖

𝐼

𝑖=1

 

(4.6) 

onde Esi é o número de especiações ocorridas na iteração i e I é o número total de iterações.   

g. Número Acumulado de Extinções 

De maneira complementar, o modelo contabiliza também a intensidade com que os pro-

cessos emergentes de extinção ocorrem (Exacum): 

𝐸𝑥𝑎𝑐𝑢𝑚 =  ∑𝐸𝑥𝑖

𝐼

𝑖=1

 

(4.7) 

onde Exi é o número de especiações ocorridas na iteração i e I é o número total de iterações. 
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h. Erro Percentual 

Medir o erro percentual (e) significa avaliar o nível de adaptação do melhor indivíduo 

em determinado instante do ecossistema, conhecido o valor da melhor adaptação possível: 

 

Erro(𝑖(∗)) =  |
 𝜌𝐴𝑖

(∗)− 𝜌𝐴𝑖
(𝐹∗)

𝜌𝐴𝑖
(𝐹∗)

 |*100 
(4.8) 

 

onde  𝜌𝐴𝑖
(∗) é o valor de adaptação do indivíduo mais adaptado do conjunto 𝑆𝐵𝐼  e  𝜌𝐴𝑖

(𝐹∗) re-

presenta o valor de adaptação mais elevado de uma superfície de adaptação F.  

A Seção 4.2 apresenta a aplicação do modelo de Radiação Adaptativa em superfícies de 

adaptação invariantes no tempo (estáticas), bem como a análise de seus resultados. 

4.2 Modelo ARM em Superfícies de Adaptação Invariantes no Tempo 

Nesta primeira etapa dos experimentos o modelo de radiação adaptativa será avaliado 

em superfícies de adaptação com uma, três e seis oportunidades ecológicas invariantes no 

tempo. O modelo foi implementado usando a linguagem Python 2.7 e os experimentos foram 

executados em um computador Intel Core I7 3.6GHz e 8GB de memória RAM. 

4.2.1 Definição das Superfícies de Adaptação  

A partir da função moving peaks (BRANKE, 2007) foram selecionadas três superfícies 

de adaptação, que foram utilizadas conforme o que se deseja observar. Na Tabela 1 são apre-

sentadas as superfícies de adaptação e suas principais propriedades. Todas as três superfícies 

de adaptação tiveram suas oportunidades ecológicas posicionadas aleatoriamente. 

 

Tabela 1: Superfícies de adaptação utilizadas. 

 

Superfície  

de Adaptação 
Domínio 

N° de Oportunidades 

Ecológicas 

Altura do Pico  

Adaptativo 

SA-1 [40,40] 3 50 

SA-2 [25,25] 6 50 

SA-3 [50,50] 1 100 

 

A Figura 11 apresenta uma visualização tridimensional das superfícies de adaptação 

com dois atributos fenotípicos. 

 



55 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 11. Superfícies de adaptação utilizadas nos experimentos. (a) Três oportunidades ecológicas. 

(b) Seis oportunidades ecológicas. (c) Uma oportunidade ecológica. 

 

4.2.2 Resultados Experimentais em Superfícies de Adaptação Invariantes no Tempo 

Foram escolhidas superfícies de adaptação variadas em relação ao número de oportuni-

dades ecológicas, valor de picos adaptativos e domínio (Tabela 1), lembrando que o posicio-

namento de cada oportunidade ecológica foi feito de maneira aleatória. Nesta primeira etapa, 

os resultados computacionais foram avaliados em cada uma das três superfícies de adaptação, 

de modo que elas permaneceram estáticas durante toda a execução do modelo. Posteriormen-
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te, será dedicada uma seção à investigação do modelo em superfícies variantes no tempo (di-

nâmicas), o que corresponde à contribuição principal desta dissertação. 

Para a simulação das três superfícies de adaptação, o modelo foi iniciado com uma es-

pécie de dois indivíduos, cardinalidade do conjunto P utilizada (conjunto de pontos amostra-

dos entre dois indivíduos para detecção de isolamento biológico) igual a três, e o critério de 

parada foram 70 iterações.  

Para a saída do modelo optou-se por apresentar os resultados de cada uma das três su-

perfícies de adaptação de maneira visual, conforme apresentado abaixo: 

1. Saídas parciais de uma mesma execução, apresentando em cada saída os seguintes 

valores: iteração atual; número de espécies do conjunto 𝑆𝐵𝐼; entropia; divergência 

fenotípica interespécies e erro percentual (Tabela 2); 

2. Visualização em duas dimensões das saídas parciais do modelo em diferentes itera-

ções, utilizando superfícies de nível; 

3. Gráficos da evolução das medidas de entropia e 𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟; 

4. Análise dos resultados. 

A Tabela 2 apresenta a primeira saída do modelo para todas as superfícies de adaptação. 

Os valores das medidas de entropia, divergência interespécies e erro percentual foram apre-

sentados com duas casas decimais. Fazendo uma análise detalhada da tabela, alguns pontos 

merecem destaque. O primeiro deles é o fato de que o número final de espécies do conjunto 

𝑆𝐵𝐼 alcançou o mesmo número de oportunidades ecológicas disponíveis em todas as três su-

perfícies adaptativas. Tal resultado mostra que a radiação adaptativa ocorreu sob demanda 

para as diferentes oportunidades ecológicas contidas em cada uma das superfícies de adapta-

ção, ou seja, os processos de especiação simpátrica emergiram no sentido de adaptação das 

novas espécies às oportunidades ecológicas. Em outras palavras, observou-se que o processo 

de especiação simpátrica (que é consequência direta da definição computacional de isolamen-

to biológico) segue padrões distintos em cada tipo de habitat, favorecendo a adaptação conti-

nuada de indivíduos e espécies em direção aos diferentes picos adaptativos.  
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Tabela 2: Número de espécies (NEsp), entropia (E), divergência fenotípica interespécies (DInter) e erro 

percentual (Erro%) para diferentes iterações em cada uma das superfícies de adaptação   

Função iteração NEsp E  DInter Erro% 

SA-1 

1 1 0.0 0.0 41.06 

5 1 0.0 0.0 9.47 

15 2 0.64 27.59 0.74 

25 3 1.09 105.00 0.028 

70 3 1.09 116.13 0,00 

SA-2 

1 1 0,00 0,00 45,47 

5 1 0,00 0,00 22,63 

8 4 1,23 84,97 9,86 

25 6 1,79 361,00 0,00 

70 6 1,78 360,76 0,00 

SA-3 

1 1 - - 97,87 

2 1 - - 97,87 

10 1 - - 27,25 

25 1 - - 0,02 

70 1 - - 0,00 

      

Um detalhe importante a ser ratificado é o fato de todas as inicializações de espécies te-

rem sido feitas da mesma forma, ou seja, com apenas uma espécie e dois indivíduos. Mesmo a 

partir desta inicialização o modelo foi capaz de gerar, por meio de sucessivos processos de 

especiação, uma dinâmica favorável à ocupação das diferentes oportunidades ecológicas. 

Adicionalmente, pode-se entender que a evolução do modelo de radiação adaptativa 

promoveu o surgimento de espécies independentes e coexistentes, e tal evolução se deu sem a 

necessidade de qualquer tipo de informação adicional ao modelo, no que diz respeito ao nú-

mero, localização, ou altura das oportunidades ecológicas. 

Um segundo ponto de destaque refere-se às medidas de diversidade de espécies (entro-

pia e divergência fenotípica interespécies). Observando as definições matemáticas de cada 

uma das medidas, já era esperado que elas se mantivessem em 0.0 enquanto o modelo possui 

uma única espécie. Porém, à medida que a relação de isolamento biológico detectou novas 

oportunidades ecológicas e, por consequência, emergiram processos de especiação simpátrica, 

ambas as medidas passaram a evoluir. Pela observação dos valores na Tabela 2, nota-se que a 

entropia e a divergência fenotípica interespécies mantiveram seus valores crescentes. Porém, 

ao realizar a análise das duas últimas iterações (em ambas as superfícies de adaptação), notou-

se um crescimento menor, o que sugere que tais medidas apresentam comportamentos assintó-

ticos. Tal comportamento será confirmado na Figura 13 e na Figura 15 que apresentam a evo-

lução temporal de cada umas das medidas.  
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Avaliando os resultados da coluna seis (erro absoluto), notou-se que em apenas 70 ite-

rações nas superfícies SA-1 e SA-2 o erro absoluto alcançou valores baixos. Em SA-1 o erro 

absoluto chegou a 1.48e-08, sendo que em 15 iterações ele já se encontrava abaixo de 1. Em 

SA-2, a evolução foi semelhante, com o erro absoluto alcançando 1.37e-09. Esse resultado 

sugere que espécies são capazes de evoluir rapidamente para picos adaptativos.  

Ecossistemas artificiais representados por indivíduos, habitats e suas inter-relações, 

produzem superfícies de adaptação distintas no espaço contínuo de fenótipos. Nesse sentido, 

pode-se entender que ecossistemas artificiais são otimizados por meio de aplicações sucessi-

vas de processos biogeográficos, de modo que indivíduos localizados em picos adaptativos 

correspondem às soluções de ótimos locais. A princípio, a ideia de que ecossistemas são oti-

mizados por meio de aplicações sucessivas de processos biogeográficos pode parecer apenas 

uma analogia, porém há evidências de que algumas espécies possuem de fato conformações 

fenotípicas ótimas que caracterizam o máximo de adaptação em seu habitat. Como exemplo, 

há o caso de alguns exoesqueletos de artrópodes, documentado no trabalho de (TAYLOR e 

DIRKS, 2012), onde os autores apresentam evidência de que existe uma conformação ótima 

entre a espessura e o raio de tais espécies.     

A Figura 12 apresenta a superfície de nível da saída do modelo em uma única execução 

e diversas iterações distintas para a superfície SA-1. Para ilustrar os indivíduos nas superfí-

cies, foram escolhidas as seguintes marcas: círculo, quadrado e losango. Cada marca represen-

ta uma espécie diferente. Na Figura 12(a) é mostrada a configuração inicial contendo apenas 

uma espécie e dois indivíduos (pelo fato dos indivíduos possuírem atributos fenotípicos muito 

semelhantes, eles estão sobrepostos na figura). Na Figura 12(b) é mostrada a evolução do mo-

delo até a iteração 5. Nota-se que ocorreu um espalhamento em torno da oportunidade ecoló-

gica proporcionado pelas aplicações do processo de reprodução. Até essa iteração nenhum 

processo de especiação simpátrica ocorreu. Na Figura 12(c) já são observadas duas caracterís-

ticas importantes: 1) a primeira espécie (representada pelos círculos vermelhos) começam a 

convergir para o pico adaptativo de sua respectiva oportunidade ecológica; e 2) um processo 

de especiação simpátrica foi promovido devido à travessia de um vale adaptativo, gerando 

alguns novos indivíduos. Dessa maneira, a figura ilustra o surgimento de uma segunda espé-

cie habitando uma nova oportunidade ecológica (quadrados amarelos). Já com 25 iterações, 

ilustrada na Figura 12(d), a tendência é de convergência das duas espécies para picos adapta-

tivos de suas respectivas oportunidades ecológicas, bem como o aparecimento de uma terceira 

espécie (losangos brancos) ocupando a terceira oportunidade ecológica fornecida pela super-
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fície de adaptação. Na saída final do modelo, Figura 12(e), já se tem a convergência de todas 

as três espécies em cada um dos picos adaptativos. 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

 
(e) 

 

Figura 12. Saída em superfície de nível modelo para uma execução de SA-1. (a) 1iteração; (b) 5 itera-
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ções; (c) 15 iterações; (d) 25 iterações; (e) 70 iterações. 

 

Na Figura 13 são apresentadas as evoluções temporais das medidas de entropia e diver-

gência fenotípica interespécies. Observou-se que ambas medidas apresentaram um crescimen-

to grande nas iterações iniciais e, conforme as iterações aumentaram, começaram a se com-

portar de maneira assintótica. Esse comportamento mostra que há, inicialmente, uma grande 

tendência à diversidade no ecossistema, no sentido de exploração das oportunidades ecológi-

cas disponíveis; porém, à medida em que espécies vão ocupando tais oportunidades ecológi-

cas e se aproximando de picos adaptativos, essa diversidade tende a se estabilizar, já que não 

há mais oportunidades ecológicas a explorar. Ecossistemas naturais também apresentam este 

padrão comportamental.  

 

  
(a) (b) 

Figura 13. Evolução das medidas de avaliação para uma execução de SA-1. (a) Entropia (𝐸). (b) di-

vergência fenotípica interespécies (𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟). 
 

 

De maneira semelhante à superfície de adaptação SA-1, a Figura 14 apresenta a saída do 

modelo para SA-2. Novamente, nota-se a emergência de especiação simpátrica ao longo da 

evolução do modelo. É importante ratificar que o modelo foi inicializado da mesma maneira 

que SA-1, no entanto, apresentou um comportamento emergente completamente distinto. Esse 

resultado mostra que a especiação simpátrica, amparada no conceito de isolamento biológico, 

é um processo emergente completamente vinculado à conformação de cada superfície de 

adaptação. Tal característica, além de ser encontrada em ecossistemas naturais, ilustra o po-

tencial do modelo na solução de problemas de otimização multimodais em espaços contínuos, 

já que que ele se mostra capaz de gerar padrões de soluções completamente diferentes de 

acordo com a conformação da superfície. 

 

Evolução da Entropia para SA-1 Evolução da Divergência Fenotípica Interespécies para SA-1 

E
n
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o
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ia
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

 
(e) 

Figura 14. Superfícies de nível do modelo para uma execução de SA-2. (a) 1 iteração. (b) 5 iterações. 

(c) 8 iterações. (d) 25 iterações. (e) 70 iterações. 

 



62 

A Figura 15 apresenta as medidas de entropia e divergência fenotípica interespécies pa-

ra a superfície SA-2. Novamente, ambas as medidas apresentaram um padrão de alta variação 

inicial e comportamento assintótico à medida que o modelo evoluía.  

 

  
(a) (b) 

Figura 15. Saída da Evolução das medidas de avaliação para uma execução de SA-2. (a) Entropia (𝐸); 

(b) divergência fenotípica interespécies (𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟)  
 

Como exemplo complementar foi realizada a simulação de uma superfície de adaptação 

com apenas uma oportunidade ecológica. Novamente, o modelo foi inicializado com uma 

espécie contendo dois indivíduos. O objetivo foi ilustrar a coerência da definição de isolamen-

to biológico que, em casos de superfícies com apenas uma oportunidade ecológica, não pro-

porciona padrões de especiação simpátrica. Em outras palavras, apenas indivíduos de uma 

única espécie irão coexistir. De fato, a saída do modelo (Figura 16) mostra que não ocorreu 

especiação e ele foi finalizado com uma única espécie. Da mesma forma, nota-se que a espé-

cie evoluiu rapidamente para o pico adaptativo fornecido pela superfície.      
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

 
(e) 

Figura 16. Superfícies de nível do modelo para uma execução de SA-3. (a) 1 iteração. (b) 2 iterações. 

(c) 10 iterações. (d) 25 iterações. (e) 50 iterações. 
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4.2.3 Considerações Finais sobre os Resultados em Superfícies de Adaptação Estáticas 

Como observado, o modelo de radiação adaptativa apresentou diversidade temporal de 

espécies, divergência fenotípica, processos de especiação simpátrica e ocupação de espécies 

às oportunidades ecológicas oferecidas nos habitats. 

A respeito da técnica de detecção de vales adaptativos que separam oportunidades eco-

lógicas distintas, proposta na Seção 3.2.1, cabe ressaltar alguns pontos relevantes: 

 Um dos diferenciais do modelo de radiação adaptativa está na definição computacio-

nal de isolamento biológico. Esta definição é feita tomando como base amostras da 

própria superfície de adaptação (ou seja, há um mapeamento da superfície a todo mo-

mento).  

 A verificação do surgimento de novas espécies por meio da travessia de vales adapta-

tivos está totalmente condicionada à própria conformação da superfície. É justamente 

essa aderência à superfície que torna o modelo uma ferramenta potencial para a sua 

aplicação em ambientes estáticos e dinâmicos. Em outras palavras: a exploração de 

novas oportunidades ecológicas não é feita de maneira a gerar diversidades aleatórias 

nos indivíduos, mas sim mapeando/amostrando a superfície a todo o momento por 

meio da utilização do conceito biológico/matemático de isolamento biológico.  

Se assumirmos que superfícies de adaptação podem ser entendidas como superfícies de 

otimização e que oportunidades ecológicas podem ser regiões de ótimos locais, evidencia-se 

como a dinâmica do modelo proporciona características úteis para o estudo de problemas de 

otimização multimodal em domínio contínuo e superfícies estáticas.   

4.3 Modelo ARM em Superfícies de Adaptação Variantes no Tempo 

Nesta segunda etapa da metodologia experimental foi investigado o comportamento do 

modelo de radiação adaptativa em ambientes variantes no tempo (dinâmicos). Esta etapa cor-

responde à principal contribuição desta dissertação, sob os pontos de vista conceitual e empí-

rico. 

A investigação do modelo em superfícies dinâmicas foi organizada da seguinte maneira: 

 Construção de dois tipos de cenários: no Cenário 1 foram aplicados apenas pro-

cessos de deslocamento de oportunidades ecológicas, denominados de p1; no 

Cenário 2 (C2) foram aplicados apenas processos de desaparecimento e/ou sur-

gimento de novas oportunidades ecológicas, denominados de p2. Cada cenário 
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foi ainda dividido em dois níveis de severidade: baixa severidade e alta severi-

dade, que correspondem às suas intensidades de variação; 

 Geração de superfícies de nível para visualização das diversas dinâmicas produ-

zidas em cada cenário; 

 Geração de gráficos temporais das oito medidas de avaliação; 

 Geração de tabelas com valores estatísticos das oito diferentes medidas de ava-

liação para dez simulações;   

 Análise de resultados. 

4.3.1 Construção dos Cenários de Investigação 

Os cenários de investigação foram construídos de maneira a aplicar variações nas super-

fícies de adaptação (e, portanto, nos habitats) ao longo do tempo. Foram criados dois tipos de 

cenários, assumindo que as superfícies de adaptação podem variar de duas maneiras distintas: 

podem ocorrer deslocamentos de oportunidades ecológicas, bem como o surgimento e/ou de-

saparecimento de uma oportunidade ecológica de maneira abrupta. Cada simulação foi reali-

zada com 2000 iterações, sendo a dinâmica da superfície de adaptação disparada na iteração 

500, ou seja, até esta iteração as superfícies se mantiveram estáticas. As variações nos habitats 

foram aplicadas a cada vinte iterações após o estado estacionário em todos os cenários.  

Os cenários também foram divididos em dois níveis de intensidade na dinâmica: baixa 

severidade e alta severidade. Tais severidades são caracterizadas no Cenário 1 por menor ou 

maior deslocamento de oportunidades ecológicas ou, no caso do Cenário 2, pelos números 

mínimo e máximo de oportunidades ecológicas capazes de coexistir em uma mesma execu-

ção. Dessa forma, para o Cenário 2 com baixa severidade o número de oportunidades ecológi-

cas variou apenas de sete a treze, ao passo que para alta severidade, ele variou de dois a vinte.  

Para cada cenário e cada nível de severidade foram realizadas dez simulações e seus re-

sultados foram apresentados fazendo uso de superfícies de nível, gráficos temporais, tabelas, 

além de complementações com comentários pertinentes. Para ilustrar o uso dos processos no 

Cenário 1 (deslocamento de oportunidade ecológica) e Cenário 2 (surgimento e desapareci-

mento de oportunidade ecológica); e seus impactos nas superfícies de adaptação, a Figura 17 e 

a Figura 18 apresentam superfícies com dois atributos fenotípicos, onde foram aplicados, res-

pectivamente, os processos de C1 e C2. 
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(a) 

 

(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 

Figura 17 – Aplicação dos processos do Cenário 1: deslocamento de oportunidades ecológicas. Itera-

ções 1, 100, 200, 300. 

 

Observando a Figura 17 nota-se que o número de oportunidades ecológicas não se alte-

rou. O que caracterizou a variação nas superfícies foram os constantes deslocamentos das 

oportunidades ecológicas ao longo do domínio de cada atributo fenotípico: [100,100]. Ob-

servando mais atentamente a Figura 17-c, nota-se duas oportunidades ecológicas muito pró-

ximas na parte central da superfície, quase coabitando o mesmo espaço. Esta característica de 

proximidade pode ocorrer sem invalidar as propriedades do Cenário 1, caracterizado pela 

aplicação unicamente de deslocamentos de oportunidades ecológicas. 
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(a) (b) 

 

 
(c) 

 

 
(d) 

Figura 18 - Aplicação dos processos do Cenário 2: surgimento ou desaparecimento de oportunidades 

ecológicas. Iterações 1, 2, 3, 4. 

 

A Figura 18 apresentou a aplicação dos processos do Cenário 2. A superfície de adapta-

ção foi iniciada com dez oportunidades ecológicas (Figura 18-a) e após uma única iteração o 

número de oportunidades ecológicas caiu para 9 (Figura 18-b) sem alterar a posição das de-

mais. A Figura 18-c apresentou uma nova perda de oportunidade ecológica, caindo a oito (no-

vamente sem alterar a posição das demais oportunidades ecológicas). Na Figura 18-d ocorreu 

o surgimento de uma nova oportunidade ecológica, retornando a um total de nove (porém, tal 

superfície já é distinta da superfície b, apesar de ambas possuírem nove oportunidades ecoló-

gicas). 
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4.3.2 Descrição do Cenário 1 

O Cenário 1 tem por objetivo promover mudanças nas superfícies de adaptação ao lon-

go das iterações, aplicando unicamente o processo de deslocamento (p1) e utilizando dois 

níveis diferentes de severidade: baixa e alta. Dessa forma, a intenção foi promover um habitat 

mais controlado (baixa severidade) e um segundo habitat com alterações mais drásticas (alta 

severidade). A escolha de tais níveis foi feita com o objetivo de avaliar o modelo em diferen-

tes intensidades de variações e, principalmente, mostrar que a radiação adaptativa ocorre de 

maneira a promover um processo de adaptação continuada, mesmo em um habitat com varia-

ções severas. A Tabela 3 apresenta as características das superfícies de adaptação utilizadas 

para o Cenário 1 e a Tabela 4 apresenta os parâmetros de inicialização do modelo de radiação 

adaptativa para este cenário. 

 

Tabela 3 – Caracterização do Cenário 1.SA: Superfície de adaptação. NS: Nível de severidade. GP: 

Iteração de disparo. IA: Intervalo de aplicação. D: Domínio da superfície adaptação. NO: Número de 

oportunidades ecológicas. AP: Altura dos picos adaptativos 

SA NS GP IA D NO  AP 

SA-1  2.0 - Baixo 500 20 [100,100] 10 50 

SA-2   6.0 - Alto 500 20 [100,100] 10 50 

 

Tabela 4 – Inicialização do Modelo para o Cenário 1. SA: Superfície de adaptação. NE: Número de 

espécies. NI: Número de indivíduos. P: Cardinalidade do conjunto P. 𝜎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟, 𝜌𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 , 𝜌𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎: parâme-

tros de pressão seletiva. CP: Critério de parada 

SA NE NI P [𝝈𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓, 𝝆𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓, 𝝆𝒊𝒏𝒕𝒓𝒂] CP 

SA-1 1 2 30 [0.07;0.7;0.1] 2000 iterações 

SA-2 1 2 30 [0.07;0.7;0.1] 2000 iterações 

 

Como se pode observar na Tabela 3 e Tabela 4, os parâmetros de simulação para o Ce-

nário 1 foram escolhidos de modo a variar apenas os seus níveis de severidade (BRANKE, 

2007). O cenário de alta severidade apresenta uma intensidade de variação três vezes maior 

que o de baixa. A opção de manter os demais parâmetros constantes foi feita porque o objeti-

vo da presente investigação é avaliar o efeito das variações dinâmicas na radiação adaptativa. 

Os próximos tópicos apresentam as saídas do modelo de radiação adaptativa (ARM) para o 

Cenário 1 com baixa e alta severidade. 
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4.3.2.1 Superfícies de Nível para o Cenário 1 e Baixa Severidade 

A primeira saída do modelo é apresentada na forma de superfícies de nível para superfí-

cies de adaptação com dois atributos fenotípicos. Das 2000 iterações do modelo foram seleci-

onadas onze superfícies, de modo a mostrar visualmente alguns resultados. A Figura 19 apre-

senta as superfícies de nível para as iterações 50, 150, 300, 700, 900, 1200, 1315, 1475, 1640, 

1765 e 1925, para o cenário um com baixa severidade e para a Simulação 1. O disparo da di-

nâmica ocorre na iteração 500 e o processo de deslocamento de oportunidades ecológicas (p1) 

é aplicado a cada 20 iterações. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 
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(e) (f) 

 
 

(g) (h) 

  

(i) (j) 
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 (k) 

Figura 19 – Superfícies de nível para o Cenário 1 com baixa severidade nas iterações 50, 150, 300, 

700, 900, 1200, 1315, 1475, 1640, 1765 e 1925 e Simulação 1. 

 

A Figura 19 apresenta uma variedade de resultados. Primeiramente observam-se suces-

sivos processos de especiação simpátrica nas iterações entre 50 e 300. Essa exploração da 

superfície em busca da ocupação de novas oportunidades ecológicas já era esperada e já foi 

explorada na Seção 4.2, quando foram estudadas as superfícies adaptativas estáticas. 

Na iteração 700 (Figura 19c) já se nota um discreto deslocamento das oportunidades 

ecológicas das superfícies, o que não parece afetar a dinâmica de exploração da superfície de 

adaptação, ou seja, espécies continuam convergindo para picos adaptativos e novos processos 

de especiação simpátrica continuam a ocorrer. 

Observando a figura correspondente a iteração 900, já se observa uma alteração maior 

da superfície de adaptação em relação a inicial. Porém, ainda assim nota-se uma contínua ex-

ploração da superfície adaptativa, mais processos de especiação simpátrica continuam a ocor-

rer, proporcionando a ocupação de novas oportunidades ecológicas. Além disso, uma dinâmi-

ca de convergência para picos adaptativos é observada. Na mesma figura nota-se ainda uma 

importante característica: há duas espécies, representadas por losangos e círculos, ocupando 

uma mesma oportunidade ecológica; essa característica de ocupação simultânea de uma ou 

mais espécies em uma mesma oportunidade ecológica mostra que o modelo apresenta seme-

lhanças qualitativas aos ecossistemas naturais, ou seja, a presença de uma ou mais espécies 

ocupando uma mesma oportunidade ecológica é também observada nesses ecossistemas 

(LOSOS e MAHLER, 2010).  

Outro fenômeno pode ser observado na Figura 19(f) e se intensifica na Figura 19(g): no-

ta-se claramente que diversas oportunidades ecológicas antes ocupadas por uma ou mais es-



72 

pécies passam a ser desocupadas. Na primeira, já há quatro oportunidades ecológicas desocu-

padas, enquanto na segunda, apenas três entre as dez oportunidades estão sendo ocupadas. Tal 

fenômeno pode ser atribuído à pressão seletiva exercida no habitat, o que promove um efeito 

limitador de exploração do ecossistema.  

Após essa retração observa-se na Figura 19(h) e Figura 19(i) uma nova expansão de es-

pécies ao longo da superfície de adaptação, ou seja, novos processos de especiação simpátrica 

continuam ocorrendo no sentido de ocupação de novas oportunidades ecológicas. 

Outra vez, pela observação da Figura 19(j) e Figura 19(k), nota-se uma nova retração no 

número de oportunidades ecológicas ocupadas, seguida de nova expansão. 

Este comportamento cíclico de retração e expansão iniciado por volta da iteração 1200 e 

que perdura até o fim, é confirmado pela análise de todas as medidas que serão apresentadas 

no tópico posterior. Ou seja, nota-se claramente que a partir de um certo momento a dinâmica 

da radiação adaptativa passa a apresentar um comportamento cíclico em regime permanente. 

Como será visto em todas as seções subsequentes, tal regime permanente é sempre observado, 

mesmo em habitats de alta severidade. 

4.3.2.2 Medidas de Avaliação para o Cenário 1 e Baixa Severidade 

Como parte da avaliação dos resultados foram coletados gráficos temporais das oito 

medidas de avaliação para o Cenário 1 com baixa severidade. Todas as oito medidas foram 

coletadas para as dez simulações do modelo. A Figura 20 apresenta os gráficos das oito medi-

das para a Simulação 1. Na próxima seção serão apresentadas tabelas com valores das medi-

das para as dez simulações realizadas.  

 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
(g) 

Figura 20 – Gráficos temporais das medidas de avaliação para o cenário 1 e baixa severidade. 

 

Observando as oito medidas de maneira global, nota-se que todas (exceto o acumulado 

de espécies e extinções) mantiveram um comportamento oscilatório e permanente a partir de 

determinada iteração. Na Figura 20(a-c), por exemplo, este comportamento se iniciou por 

volta da iteração 1000. Esta análise sugere a ocorrência de um regime permanente no ecossis-
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tema. Tal comportamento mostra que o ecossistema se mantém estável mesmo com as aplica-

ções sucessivas do processo p1. 

 Com relação às Figura 20(a),(b),(d), nota-se que após o disparo da dinâmica o seu 

comportamento ainda se manteve muito parecido por mais 500 iterações, quando então houve 

uma convergência para um regime permanente oscilatório até o seu final.  

Com relação à medida de divergência fenotípica intraespécies (Figura 20b), observa-se 

também um comportamento de regime oscilatório permanente que se inicia por volta da itera-

ção 1000. Por se tratar de uma medida que avalia a divergência média dentro de cada espécie, 

este caráter oscilatório sugere, em sua parte ascendente, uma contínua exploração da superfí-

cie de adaptação proporcionada pelas espécies, mesmo quando já alocadas em determinada 

oportunidade ecológica. Por outro lado, em sua parte descendente, a medida sugere também 

uma capacidade de explotação de determinada oportunidade ecológica. 

Observando a Figura 20(c) referente a divergência fenotípica interespécies, novamente 

nota-se um comportamento de regime permanente por volta da iteração 1000. Tal comporta-

mento ratifica o caráter autossustentável do ecossistema. O termo autossustentável faz refe-

rência ao fato de que espécies continuam existindo, ou seja, não é verificado um colapso das 

espécies. Em outras palavras, dizer que um ecossistema é autossustentável significa dizer que 

há um equilíbrio contínuo entre os processos de especiação e extinção, que se estende por 

toda a simulação. 

Os valores de entropia são apresentados na Figura 20(d). A figura mostra que o compor-

tamento da medida de entropia se manteve desde o início em oscilação, porém, após o disparo 

da dinâmica, essa oscilação passou a ocorrer com menor amplitude e em torno de valores 

mais altos. É importante salientar que a entropia mede o nível de informação e homogeneida-

de do ecossistema, o que se traduz em previsibilidade, ou seja, grau de incerteza. Pode-se in-

ferir que a superfície de adaptação em constante estado de variação, promovido pelas sucessi-

vas aplicações do processo p1, levou a um maior grau de informação do ecossistema, porém, 

tal informação oscilou com amplitudes menores em regime permanente. 

Com relação ao erro percentual, essa medida manteve uma tendência decrescente em 

toda parte estática (comportamento já esperado por conta do estudo de superfícies estáticas). 

Quando a dinâmica foi disparada, ocorreu um aumento considerável do erro após algumas 

iterações. Novamente, assim como todas as outras medidas, o erro percentual exibiu um com-

portamento oscilatório em regime permanente. Nota-se, portanto, que a dinâmica promovida 

pela superfície de adaptação levou a uma queda no nível de adaptação das espécies (aumento 
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no valor absoluto da medida de erro), porém, o erro se manteve em valores ainda baixos até o 

fim da simulação. Esse comportamento foi observado em todas as simulações. 

A Figura 20(f) apresenta os resultados do número de espécies ao longo do tempo. Este 

resultado apresenta o comportamento emergente de adaptação continuada proporcionado pela 

sinergia entre os processos de especiação simpátrica, seleção natural e extinção. A medida 

mostra que o número de espécies manteve um padrão oscilatório mesmo antes do disparo da 

dinâmica. Tal comportamento sugere que os processos emergentes de especiação simpátrica e 

extinção de espécies não tiveram o seu comportamento alterado após o disparo da dinâmica. 

Por fim, a Figura 20(g) apresenta duas importantes informações: até o disparo da dinâ-

mica quase não ocorreram extinções (apenas uma), ao passo que o número de especiações foi 

crescente. Essa informação reforça a ideia de que em ecossistemas estáticos as espécies pos-

suem maior facilidade de adaptação e sobrevivência. Mesmo havendo pressão seletiva entre 

as espécies elas foram capazes de se adaptarem e se alocarem às oportunidades ecológicas 

existentes. Uma segunda informação se dá, sobretudo, após o disparo da dinâmica. A partir do 

disparo o comportamento do número de especiações se alterou para um comportamento cres-

cente (até o disparo a tendência era de estabilização). O número de extinções seguiu a mesma 

tendência. Adicionalmente, pode-se analisar as Figura 20(f) e (g) de maneira conjunta e per-

ceber que o número de espécies se mantém oscilando em torno de um valor aproximadamente 

de sete espécies (com máximo de doze e mínimo de três), enquanto o número total de especi-

ações chega a 76 e o número total de extinções a 64. Esse resultado mostra que o modelo 

permite de fato observar a radiação adaptativa nos termos em que ela foi definida: fenômeno 

emergente de surgimento e extinção de espécies ao longo do tempo de maneira a promover 

uma adaptação continuada do ecossistema. A próxima seção apresenta um resumo das medi-

das geradas nas dez simulações. 
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4.3.2.3 Tabelas para o Cenário 1 e Baixa Severidade 

Para a apresentação do comportamento do modelo nas dez simulações optou-se por 

apresentar os resultados em forma de tabelas. Nas tabelas são apresentadas as oito medidas de 

avaliação propostas: ciclo populacional médio (CPm), divergência fenotípica intraespécie (DIn-

tra), divergência fenotípica interespécies (DInter), entropia (E), número de espécies (NEspécies), 

número acumulado de especiações (Esacum), número acumulado de extinções (Exacum) e erro 

percentual (Erro). Com exceção das medidas de especiação e extinção acumuladas, para as 

quais são apresentadas apenas seus valores finais, as demais medidas apresentam os valores 

mínimo, máximo, médio e final para cada uma das dez simulações. De maneira complemen-

tar, a última linha apresenta um único valor para a média (que corresponde à média da média) 

e o desvio padrão para as dez simulações. Para as medidas de especiação e extinção acumula-

das esses valores de média e desvio padrão são tomados com base no valor final de cada si-

mulação. 

Ao observar os valores da Tabela 5, alguns resultados merecem destaque. Ao comparar 

os valores de DIntra e DInter nota-se que a segunda medida é extremamente mais elevada que a 

primeira, indicando que as espécies se mantiveram fenotipicamente dispersas ao longo das 

iterações. Analisando conjuntamente os valores médios de NEspécies, Esacum  e Exacum, nota-se 

que o número de espécies se mantiveram em valores próximos ao número de oportunidades 

ecológicas existentes, porém as taxas de especiação e extinção acumuladas ficaram em 73 e 

61, respectivamente. Esses valores mostram que o ecossistema encontrou uma forma de se 

manter estável nos processos emergentes de especiação e extinção. Com relação ao erro per-

centual, ele se manteve em valores baixos, confirmando a característica auto adaptativa do 

ecossistema. 
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Tabela 5 - Resultados para o Cenário 1 e Baixa Severidade em 2000 iterações. 

Simulação CPm DIntra DInter E NEspécies Esacum Exacum Erro(%) 
S

im
-1

 Min 4,13 8,23 640,89 1,25 10,00 - - 0,00 

Max 18,46 223,01 7065,84 2,79 17,00 - - 0,08 

Médio 6,92 54,29 3175,23 2,40 13,04 - - 0,00 

Final 13,00 223,01 2404,80 1,79 12,00 76,00 64,00 0,00 

S
im

-2
 Min 3,57 12,89 2784,51 1,09 10,00 - - 0,00 

Max 21,30 488,89 9006,82 2,65 15,00 - - 0,15 

Médio 7,41 89,54 5428,64 2,22 12,22 - - 0,01 

Final 4,85 24,58 5557,60 2,49 13,00 66,00 53,00 0,01 

S
im

-3
 Min 3,69 11,99 1174,11 1,02 10,00 - - 0,00 

Max 24,50 430,28 7274,13 2,80 17,00 - - 0,05 

Médio 7,42 77,99 3236,83 2,29 12,80 - - 0,01 

Final 6,38 67,68 4481,36 2,25 13,00 66,00 53,00 0,00 

S
im

-4
 Min 3,93 5,26 671,16 1,27 11,00 - - 0,00 

Max 21,79 372,46 7253,64 2,83 18,00 - - 0,32 

Médio 7,45 59,59 3081,74 2,36 13,11 - - 0,01 

Final 9,09 205,15 3268,23 2,11 11,00 98,00 87,00 0,01 

S
im

-5
 Min 4,05 5,20 6,77 1,07 12,00 - - 0,0 

Max 26,60 300,60 5396,84 2,89 19,00 - - 0,38 

Médio 7,56 48,86 2233,87 2,43 13,95 - - 0,02 

Final 8,23 103,76 3176,66 2,29 13,00 103,00 90,00 0,01 

S
im

-6
 Min 3,67 12,09 2268,25 0,78 10,00 - - 0,0 

Max 38,45 578,88 7620,43 2,69 15,00 - - 0,00 

Médio 8,45 99,43 3705,60 2,18 12,02 - - 0,00 

Final 5,42 81,92 4056,24 2,38 12,00 58,00 45,00 0,00 

S
im

-7
 Min 3,63 14,25 2282,21 0,83 9,00 - - 0,0 

Max 34,90 829,99 8430,69 2,71 16,00 - - 0,01 

Médio 7,85 89,95 4029,98 2,21 12,00 - - 0,00 

Final 6,33 48,97 3849,29 2,41 12,00 86,00 74,00 0,0 

S
im

-8
 Min 3,83 12,07 1936,65 0,41 9,00 - - 0,0 

Max 81,00 2266,50 5327,88 2,54 13,00 - - 0,0 

Médio 11,28 185,44 3498,41 1,95 10,81 - - 0,0 

Final 6,36 48,32 3185,42 2,25 11,00 49,00 38,00 0,0 

S
im

-9
 Min 3,93 8,03 1566,23 1,08 10,00 - - 0,0 

Max 24,10 598,98 6762,34 2,67 15,00 - - 0,04 

Médio 7,21 80,65 3814,60 2,24 11,99 - - 0,01 

Final 13,27 277,25 4187,53 1,57 11,00 64,00 53,00 0,02 

S
im

-1
0
 Min 4,13 7,06 1481,87 0,99 10,00 - - 0,0 

Max 29,30 527,93 6647,14 2,71 16,00 - - 0,12 

Médio 7,36 65,05 3503,16 2,32 12,71 - - 0,01 

Final 9,09 49,48 2250,23 2,23 11,00 65,00 54,00 0,00 

Média 7,89 85,08 3570,80 2,26 12,47 73,10 61,10 0,01 

Desvio Padrão 1,26 39,02 819,49 0,14 0,85 17,47 17,39 0,01 

 

4.3.2.4 Superfícies de Nível para o Cenário 1 e Alta Severidade 

A proposta desta seção foi analisar a dinâmica do modelo em um ambiente com altera-

ções mais severas. Aplicou-se nesta etapa o processo dinâmico p1 com intensidade três vezes 

maior que a intensidade aplicada no Cenário 1, de baixa severidade. A Figura 21 apresenta as 
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saídas do modelo de radiação adaptativa em superfícies de nível para as iterações 60, 250, 

410, 575, 705, 980, 1245, 1450, 1920, 1970 e 2000. A escolha específica dessas iterações foi 

feita de modo a mostrar aspectos relevantes da radiação adaptativa. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

  
(e) (f) 
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(g) (h) 

  
(i) (j) 

 
 (k) 

Figura 21 – Superfícies de nível para o Cenário 1 com alta severidade nas iterações 60, 250, 410, 575, 

705, 980, 1245, 1450, 1920, 1970 e 2000; e Simulação 1. 
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Novamente na parte estática o modelo seguiu a dinâmica de sucessivos processos de es-

peciação simpátrica rumo à ocupação de oportunidades ecológicas (Figura 21(a-c)). 

A Figura 21(d) apresenta uma superfície de adaptação já bastante diferente da inicial, 

com oportunidades ecológicas bem deslocadas, mas ainda assim observam-se novos proces-

sos de especiação e uma ocupação de todas as dez oportunidades ecológicas. 

Na Figura 21(e) nota-se que algumas espécies já estão alocadas em picos adaptativos. 

Percebe-se também, assim como no cenário de baixa severidade, uma certa tendência a mais 

de uma espécie ocupar uma mesma oportunidade ecológica. Esta é uma consequência natural 

em superfícies dinâmicas, já que os sucessivos reposicionamentos de oportunidades ecológi-

cas no habitat facilitam o surgimento de indivíduos em zonas de hibridização (Pasti, 2013). 

Já na iteração 980 (Figura 21(f)) ocorre claramente um fenômeno de retração nas ocu-

pações de oportunidades ecológicas, ou seja, passa a haver um grande número de oportunida-

des ecológicas não ocupadas por espécie alguma. Tal fenômeno já havia sido observado no 

cenário de baixa severidade quando a superfície de adaptação já está muito diferente da inici-

al. 

Na Figura 21(g) volta a haver um fenômeno de expansão, ou seja, novos processos de 

especiação simpátrica passam a ocorrer e, dessa forma, persiste a busca pela ocupação de no-

vas oportunidades ecológicas. Como observado no cenário de baixa severidade, as superfícies 

de nível indicam um ciclo permanente de expansão e retração, ou seja, o ecossistema mantém 

uma alternância entre sucessivos processos de especiação simpátrica (o que mantém uma 

adaptação continuada) e processos de extinção. Tal alternância garante a manutenção do ecos-

sistema. A partir da Figura 21(g), essa alternância expansiva/retrativa se mantém até o fim na 

Figura 21(k). Cabe ressaltar que as simulações foram realizadas mantendo fixos os parâmetros 

de pressão seletiva. 

A Figura 21 mostrou visualmente que para o processo de deslocamento de oportunida-

des ecológicas o ecossistema manteve sua tendência de adaptação continuada, mesmo com 

mudanças mais severas na superfície adaptativa. 

4.3.2.5 Avaliação para o Cenário 1 e Alta Severidade 

Como parte da avaliação dos resultados foram coletados os gráficos temporais das oito 

medidas de avaliação para o Cenário 1 com alta severidade. As oito medidas foram coletadas 

para as dez simulações do modelo e a Figura 22 apresenta os gráficos das oito medidas para a 

Simulação 1. 
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(f) 
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(g) 

Figura 22 – Gráficos temporais das medidas de avaliação para o cenário 1 e alta severidade 

 

Ao comparar os gráficos temporais das oito medidas com o cenário anterior de baixa 

severidade percebe-se claramente que o padrão de radiação adaptativa se manteve. Todas as 

medidas mantiveram uma tendência característica no período estático e após o disparo da di-

nâmica esta tendência se alterou para um regime permanente de oscilação (com exceção dos 

números acumulados de espécies e extinções que mantiveram um crescimento constante). 

Tal resultado reafirma que o ecossistema produz um padrão específico de radiação 

adaptativa, mesmo com alterações severas no ecossistema. 

4.3.2.6 Tabelas para o Cenário 1 e Alta Severidade 

Da mesma forma que o canário de baixa severidade, a Tabela 6 apresenta resultados pa-

ra as oito medidas e 10 simulações. Analisando a Tabela 6 comparativamente à Tabela 5 refe-

rente ao cenário anterior, alguns aspectos podem ser destacados: o valor médio da medida 

DInter foi maior, sugerindo uma maior diferenciação entre as espécies nesse cenário de maior 

variação; os valores de Esacum e Exacum foram maiores que o cenário anterior, sugerindo que 

em cenários com variações mais dramáticas os processos emergentes de especiação e extinção 

são mais intensos; o valor médio de NEspécies se manteve praticamente o mesmo que o cenário 

anterior; e o valor médio de Erro (%) aumentou em uma casa decimal em relação ao cenário 

de baixa severidade, porém ainda se mantendo baixo. 
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Tabela 6 - Resultados para o Cenário 1 e Alta Severidade em 2000 iterações. 

Simulação CP DIntra DInter E NEspécies Esacum Exacum Erro (%) 
S

im
-1

 Min 3,85 11,58 1167,80 0,86 11,00 - - 0,00 

Max 30,67 768,69 7286,68 2,78 17,00 - - 0,79 

Médio 7,53 78,35 3481,64 2,32 12,92 - - 0,05 

Final 10,42 91,99 2072,38 2,02 12,00 90,00 78,00 0,02 

S
im

-2
 Min 3,46 13,21 2095,41 0,72 10,00 - - 0,00 

Max 39,30 1061,00 7234,06 2,69 16,00 - - 0,16 

Médio 8,30 126,58 4589,99 2,10 11,80 - - 0,01 

Final 5,69 45,69 2154,22 2,39 13,00 78,00 64,00 0,05 

S
im

-3
 Min 3,33 16,44 2116,08 1,51 11,00 - - 0,00 

Max 14,00 307,83 7059,33 2,68 15,00 - - 0,31 

Médio 6,71 74,34 4350,17 2,33 12,49 - - 0,03 

Final 6,08 67,89 5140,57 2,35 13,00 77,00 64,00 0,02 

S
im

-4
 Min 4,08 10,49 1472,99 0,99 11,00 - - 0,00 

Max 25,91 389,35 7266,86 2,69 15,00 - - 2,19 

Médio 7,28 78,32 3960,77 2,30 12,63 - - 0,04 

Final 5,93 43,42 3204,37 2,54 14,00 75,00 61,00 0,01 

S
im

-5
 Min 3,77 6,29 1484,75 1,00 9,00 - - 0,00 

Max 23,43 551,99 9900,45 2,74 16,00 - - 0,07 

Médio 7,02 86,21 5481,13 2,22 12,35 - - 0,01 

Final 7,67 37,38 1546,68 2,35 12,00 69,00 57,00 0,00 

S
im

-6
 Min 3,77 6,18 85,25 0,73 9,00 - - 0,00 

Max 38,91 990,55 7066,95 2,85 18,00 - - 0,93 

Médio 9,25 131,19 3322,52 2,16 12,59 - - 0,06 

Final 6,40 19,78 988,92 2,62 15,00 75,00 60,00 0,01 

S
im

-7
 Min 4,00 9,55 1756,36 1,25 9,00 - - 0,00 

Max 19,27 286,91 7206,69 2,73 16,00 - - 0,58 

Médio 6,82 67,77 4028,93 2,32 12,63 - - 0,03 

Final 5,75 45,20 3888,84 2,44 12,00 81,00 69,00 0,01 

S
im

-8
 Min 3,67 11,03 1839,90 1,15 9,00 - - 0,00 

Max 20,82 347,39 8953,99 2,77 17,00 - - 0,25 

Médio 6,52 70,84 4653,33 2,31 12,47 - - 0,04 

Final 6,08 32,73 3275,49 2,43 12,00 89,00 78,00 0,00 

S
im

-9
 Min 3,67 11,30 1110,18 1,27 11,00 - - 0,00 

Max 16,50 283,49 8856,80 2,85 18,00 - - 0,48 

Médio 6,41 58,15 4367,62 2,44 13,67 - - 0,04 

Final 4,64 26,80 4123,16 2,55 14,00 128,00 114,00 0,00 

S
im

-1
0
 Min 3,87 9,18 632,82 1,30 11,00 - - 0,00 

Max 20,55 335,98 6324,12 2,79 17,00 - - 1,26 

Médio 6,82 67,19 3570,07 2,37 13,25 - - 0,03 

Final 15,67 161,81 792,69 1,68 12,00 93,00 81,00 1,26 

Média 7,27 83,89 4180,50 2,29 12,68 85,50 72,60 0,03 

Desvio Padrão 0,90 24,92 651,06 0,10 0,51 16,79 16,80 0,01 

4.3.3 Descrição do Cenário 2 

Para o Cenário 2 tem-se como objetivo produzir o efeito do surgimento e desapareci-

mento de oportunidades ecológicas. Assim, para este cenário foi aplicado o processo p2.  

A diferenciação de baixa e alta severidade para o Cenário 2 foi feita da seguinte manei-

ra: para o caso de baixa severidade, o número de oportunidades ecológicas que poderiam coa-
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bitar a superfície ficou limitada entre 7 e 13; enquanto para o caso de alta severidade, as opor-

tunidades se limitaram entre 2 e 20, o que corresponde a uma amplitude significativamente 

maior. 

Assim como organizado no Cenário 1, a intenção foi novamente promover um habitat 

mais controlado, porém agora considerando o processo p2, e um segundo habitat com altera-

ções mais severas (alta severidade). Este segundo cenário a princípio corresponderia a um 

desafio maior para a manutenção da radiação adaptativa, já que oportunidades ecológicas in-

teiras podem desaparecer de uma iteração para outra. Porém, como será visto adiante, o ecos-

sistema manteve padrões semelhantes de radiação adaptativa em relação aos demais cenários 

anteriores. A escolha de tais cenários foi feita com o objetivo de avaliar o modelo em diferen-

tes intensidades de variações e, principalmente, mostrar que a radiação adaptativa ocorre de 

maneira a promover um processo de adaptação continuada, mesmo em um habitat com varia-

ções drásticas. A Tabela 7 apresenta as características das superfícies de adaptação utilizadas 

para o Cenário 2; e a Tabela 8 apresenta os parâmetros de inicialização do modelo para este 

cenário. 

 

Tabela 7 – Caracterização do Cenário 2. SA: Superfície de adaptação. NS: Nível de severidade. GP: 

Iteração de disparo. IA: Intervalo de aplicação. D: Domínio da superfície adaptação. NO: Número de 

oportunidades ecológicas. AP: Altura dos picos adaptativos 

SA NS GP IA D NO  AP 

SA-1 [7,13] 500 20 [100,100] 10 50 

SA-2  [2,20] 500 20 [100,100] 10 50 

  

Tabela 8 – Inicialização do ARM para o Cenário 2. SA: Superfície de adaptação. NE: Número de es-

pécies. NI: Número de indivíduos. P: Cardinalidade do conjunto P. 𝜎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 , 𝜌𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 , 𝜌𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎: parâmetros 

de pressão seletiva. CP: Critério de parada 

SA NE NI P [𝝈𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓, 𝝆𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓, 𝝆𝒊𝒏𝒕𝒓𝒂] CP 

SA-1 1 2 30 [0.07;0.7;0.1] 2000 iterações 

SA-2 1 2 30 [0.07;0.7;0.1] 2000 iterações 

 

Cabe observar novamente que optou-se por manter constantes todos os parâmetros do 

cenário e de inicialização do modelo. Essa escolha foi tomada com o intuito de avaliar o seu 

comportamento apenas sob o ponto de vista das alterações na superfície adaptativa. Os pró-

ximos tópicos apresentam as saídas do modelo de radiação adaptativa para o Cenário 2, com 

baixa e alta severidade. 



85 

4.3.3.1 Superfícies de Nível para o Cenário 2 e Baixa Severidade 

Para o cenário dois foram selecionadas também onze superfícies com o objetivo de 

mostrar visualmente a dinâmica da radiação adaptativa promovida pelo modelo. A Figura 23 

apresenta as superfícies de nível para as iterações 65, 230, 415, 535, 770, 1025, 1290, 1525, 

1545, 1660 e 1835, para o Cenário 2 e baixa severidade; e para a Simulação 1. Ratificando 

que o disparo da dinâmica ocorre na iteração 500 e o processo p2 é aplicado a cada 20 itera-

ções. Novamente, optou-se por apresentar as superfícies de nível em iterações não regulares 

para que fenômenos de radiação adaptativa fossem melhor visualizados.  

 

 
(a)  

(b) 

 
(c) 

 
(d) 
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(e) (f) 

  
(g) (h) 

  
(i) (j) 
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 (k) 

Figura 23 – Superfícies de nível para o Cenário 2 com baixa severidade, nas iterações 65, 230, 415, 

535, 770, 1025, 1290, 1525, 1545, 1660 e 1835 e Simulação 1. 

 

Como esperado, na parte estática a radiação adaptativa se deu com a prevalência de pro-

cessos de especiação simpátrica e rápida ocupação das oportunidades ecológicas existentes. A 

Figura 23(d) apresenta a primeira superfície de nível após o disparo da dinâmica. Pode-se 

observar uma razoável alteração na superfície de adaptação, que teve as suas oportunidades 

ecológicas alteradas de dez para sete. Tal alteração proporcionou um grande número de indi-

víduos em zonas de hibridização. Esta situação de hibridização pode facilitar o processo de 

extinção de espécies, já que elas se encontram em situação de baixa adaptação. Porém, de 

maneira oposta, também pode favorecer novos processos de especiação. O que ocorrerá de 

fato depende da futura conformação da superfície de adaptação. Adicionalmente, nota-se que 

nesse instante todas as oportunidades ecológicas estão ocupadas por uma ou mais espécies. 

A Figura 23(e-g) apresenta uma clara retração no número de oportunidades ecológicas 

ocupadas, sendo essa última com apenas três entre as onze disponíveis. Observando mais 

atentamente estas três figuras nota-se que, apesar do número de oportunidades ecológicas 

ocupadas estar reduzido, isso não implicou em uma extinção em massa, ou seja, muitas espé-

cies estão ocupando a mesma oportunidade. Este fato é posteriormente confirmando analisan-

do o gráfico temporal do número de espécies e os valores dessa medida nas tabelas (próximas 

seções). 

A Figura 23(h),(i) já apresenta uma clara expansão, porém aparentemente mais modesta 

que a apresentada no Cenário 1. A Figura 23(j) volta a apresentar uma retração e, por fim, a 

última figura apresenta uma nova expansão. 
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Tais resultados sugerem novamente que radiação adaptativa seguiu um padrão oscilató-

rio entre exploração de oportunidades ecológicas e de retração de oportunidades ecológicas 

ocupadas. Porém, tal retração não significou necessariamente que houve um processo de ex-

tinção em massa. O comportamento observado e confirmado pela evolução temporal do nú-

mero de espécies que não apresentou queda significativa, mostra que as espécies passaram a 

coabitar as mesmas oportunidades ecológicas.  

4.3.3.2 Medidas de Avaliação para o Cenário 2 e Baixa Severidade 

Seguindo a ordem de apresentação dos resultados, as medidas de avaliação foram no-

vamente coletadas. Todas as oito medidas foram executadas para as dez simulações do mode-

lo e a Figura 24 apresenta os gráficos das oito medidas para a Simulação 1. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 
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(e) 

 

(f) 

 

(g) 

Figura 24 – Gráficos temporais das medidas de avaliação para o cenário 2 e baixa severidade 

 

Como no caso do Cenário 1 e baixa severidade, é pertinente fazer uma análise global 

das medidas de avaliação. Em primeiro lugar, ficou evidente o comportamento oscilatório das 

seis primeiras medidas, ratificando a hipótese de que o modelo de radiação adaptativa promo-

ve um ecossistema emergente que se auto sustenta. Há, porém, algumas diferenças importan-

tes no comportamento do ecossistema entre o Cenário 1 e o Cenário 2: todas as medidas, ape-

sar de apresentarem um comportamento permanente de oscilação, apresentaram uma amplitu-

de oscilação significantemente maior. Este comportamento pode ser explicado pelo fato do 

processo dois promover alterações mais severas no ecossistema, mesmo para baixa severida-

de. Ao fazer desaparecer uma ou mais oportunidades ecológicas, pode ocorrer de espécies 

inteiras, antes altamente adaptadas, agora passarem a sofrer altas pressões seletivas. Por outro 

lado, o surgimento de uma nova oportunidade ecológica pode promover rapidamente um ou 

mais processos de especiação simpátrica (LOSOS e MAHLER, 2010; BROWN e 
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LOMOLINO, 2006). Ambos os casos alteram de maneira mais dramática as relações entre as 

espécies, promovendo maiores variações de pressão seletiva. Este contexto parece ter sido o 

promotor de amplitudes maiores de variação das medidas.  

Em uma análise mais detalhada da Figura 24(c), evidenciam-se três pontos de quedas 

bruscas nos valores de divergência fenotípica interespécies. Tais quedas de valores nessa me-

dida ratificam o fato já observado, de que uma quantidade grande de espécies passa a coabitar 

a mesma oportunidade ecológica em certos momentos. Lembrando que a medida de divergên-

cia é um somatório das distâncias euclidianas do melhor indivíduo de cada espécie, par a par. 

Sendo assim, valores baixos dessa medida ocorrem quando todas as espécies do ecossistema 

possuem atributos fenotípicos muito próximos (habitam a mesma oportunidade ecológica). 

Outra observação relevante diz respeito à Figura 24(f). Apesar de todo comportamento 

de expansão e retração no que diz respeito às ocupações das oportunidades ecológicas, o nú-

mero de espécies do ecossistema não teve grande queda, oscilando por volta de quinze espé-

cies. Novamente, esse resultado ajuda a inferir empiricamente que o ecossistema mantém um 

processo de adaptação continuada. Esse comportamento de expansão e retração, observado 

visualmente nas superfícies de nível, unido à observação de que o número de espécies se man-

tem alta ao longo da execução, sugere que o ecossistema encontrou, na ocupação conjunta de 

oportunidades ecológicas, uma forma de manter sua adaptação continuada. 

Com relação à Figura 24(g), as curvas de especiações e extinções acumuladas mantive-

ram o mesmo comportamento em relação ao Cenário 1: quase nenhuma extinção na parte es-

tática e comportamentos ascendentes após o disparo da dinâmica. Cabe observar que em nú-

meros absolutos, as especiações e as extinções ocorreram em maior quantidade (os resultados 

nas tabelas indicam valores médios maiores). Essa observação é bastante relevante, pois indi-

ca que ecossistemas com variações mais severas obrigam a emergência de maiores taxas de 

especiação e extinção para que o ecossistema se sustente. 

4.3.3.3 Tabelas para o Cenário 2 e Baixa Severidade 

Assim como foi feito para o Cenário 1, são apresentadas na Tabela 9 os valores para as 

oito medidas de avaliação propostas, para dez simulações e 2.000 iterações do modelo de ra-

diação adaptativa. 
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Tabela 9 - Resultados para o Cenário 2 e Baixa Severidade em 2.000 iterações. 

Simulação CP DIntra DInter E NEspécies Esacum Exacum Erro (%) 
S

im
-1

 Min 4,47 0,11 0,00 0,81 11,00 - - 2,84 

Max 39,93 274,25 3982,25 2,95 20,00 - - 0,12 

Médio 8,60 37,53 1545,83 2,38 14,61 - - 0,00 

Final 4,89 23,09 2307,41 2,77 18,00 134,0 117,0 0,00 

S
im

-2
 Min 3,94 0,96 0,00 0,66 11,00 - - 0,00 

Max 49,08 312,72 4478,40 3,09 23,00 - - 0,13 

Médio 8,57 41,87 1585,09 2,39 14,83 - - 0,00 

Final 18,19 67,12 591,80 1,33 16,00 141,00 125,00 0,00 

S
im

-3
 Min 4,17 0,39 770,27 0,63 11,00 - - 0,00 

Max 65,27 416,24 4906,75 2,91 19,00 - - 1,37 

Médio 9,85 63,27 2393,78 2,27 13,83 - - 0,01 

Final 8,08 65,03 2171,96 2,18 13,00 105,00 92,00 0,00 

S
im

-4
 Min 3,77 0,93 9,35 0,55 10,00 - - 0,00 

Max 63,64 186,68 5923,49 2,97 21,00 - - 0,00 

Médio 8,12 20,68 1663,22 2,45 15,13 - - 0,00 

Final 4,61 40,24 3058,77 2,83 18,00 137,00 120,0 0,00 

S
im

-5
 Min 4,00 0,97 348,80 0,67 12,00 - - 0,00 

Max 59,15 297,00 5061,92 2,87 19,00 - - 0,16 

Médio 8,60 49,61 1791,27 2,37 14,00 - - 0,00 

Final 12,61 16,14 348,80 1,88 13,00 125,00 111,00 0,00 

S
im

-6
 Min 3,76 0,11 0,00 0,81 12,00 - - 0,00 

Max 36,00 220,74 5236,47 2,89 19,00 - - 0,00 

Médio 7,99 26,43 1561,56 2,42 14,96 - - 0,00 

Final 7,36 108,27 1831,99 2,52 14,00 127,00 113,00 0,00 

S
im

-7
 Min 4,11 0,44 453,10 0,55 12,00 - - 0,00 

Max 59,57 230,51 6104,39 2,94 20,00 - - 5,46 

Médio 8,66 38,58 1934,03 2,39 14,98 - - 0,02 

Final 5,47 29,70 1413,39 2,60 15,00 121,00 106,00 0,00 

S
im

-8
 Min 3,59 1,22 335,04 0,59 12,00 - - 0,00 

Max 64,00 322,45 8121,46 2,95 20,00 - - 0,08 

Médio 9,35 47,49 2448,93 2,33 14,50 - - 0,00 

Final 7,61 85,78 1204,87 2,20 13,00 136,00 123,00 0,00 

S
im

-9
 Min 3,65 1,64 393,40 0,71 11,00 - - 0,00 

Max 56,54 387,12 4270,09 2,93 20,00 - - 0,00 

Médio 8,56 30,30 1849,66 2,37 14,47 - - 0,00 

Final 6,92 29,49 925,14 2,47 13,00 150,00 137,00 0,00 

S
im

-1
0
 Min 3,80 0,21 0,00 0,91 12,00 - - 0,00 

Max 37,15 187,76 6355,98 2,95 20,00 - - 0,00 

Médio 7,87 23,58 1837,56 2,44 15,11 - - 0,00 

Final 5,50 61,01 4313,82 2,71 16,00 135,00 119,00 0,00 

Média 8,62 37,93 1861,09 2,38 14,64 131,10 116,30 0,00 

Desvio Padrão 0,57 12,57 307,35 0,05 0,43 11,73 11,43 0,01 

 

Continuando a análise comparativa dos cenários, na Tabela 9 nota-se claramente um 

aumento nos valores médios Esacum e Exacum. Como o Cenário 2 apresenta variações mais se-

veras com relação ao Cenário 1, esse resultado ratifica a ideia de que o ecossistema encontra, 

no aumento da intensidade dos processos emergentes de especiação e extinção, uma forma de 

manter a sua adaptação contínua.  
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4.3.3.4 Superfícies de Nível para o Cenário 2 e Alta Severidade 

Nestes experimentos a superfície foi iniciada com dez oportunidades ecológicas e, a 

partir do disparo dinâmico, esse número pôde variar entre apenas duas até vinte oportunidades 

ecológicas. O objetivo último da presente dissertação é mostrar de maneira empírica que, 

mesmo neste caso de alterações extremamente severas, o ARM ainda assim permite a obser-

vação de fenômenos de radiação adaptativa. 

A Figura 25 apresenta as saídas do modelo de radiação adaptativa em superfícies de ní-

vel para as iterações 410, 505, 540, 700, 780, 865, 900, 1220, 1285, 1490 e 1960. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 
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(e) (f) 

 
 

(g) (h) 

 
 

(i) (j) 
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 (k) 

Figura 25 – Superfícies de nível para o Cenário 2 com alta severidade, nas iterações 410, 505, 540, 

700, 780, 865, 900, 1220, 1285, 1490 e 1960 e Simulação 1. 

Na Figura 25(a) novamente observa-se uma alta taxa de especiações, permitindo a ocu-

pação de diversas oportunidades ecológicas. A Figura 25(b) apresenta a iteração 505, após 

uma única aplicação do processo p2. O número de oportunidades ecológicas caiu de dez para 

sete. Fica evidente que mesmo após essa queda, as espécies ainda mostram comportamentos 

de exploração da superfície, sendo a maioria delas muito próxima de picos adaptativos. Essa 

queda no número de oportunidades ecológicas não parece ter afetado o comportamento de 

busca das espécies em direção a novas oportunidades, nem a sua capacidade de evolução para 

picos adaptativos. 

A Figura 25(c) e (d) mostra o surgimento de diversas novas oportunidades ecológicas 

(15 e 20, respectivamente). Na primeira evidencia-se uma contínua exploração, porém com 

diversas oportunidades ecológicas não ocupadas e mais de uma espécie coexistindo em opor-

tunidades iguais. Essa característica já havia sido observada nos outros cenários, o que sugere 

que este cenário de alta severidade não promoveu alterações significativas na dinâmica da 

radiação adaptativa. A Figura 25(d) apresenta uma grande retração no número de oportunida-

des ocupadas e com diversas espécies coabitando a mesma oportunidade. Essa informação é 

obtida no gráfico do número de espécies, que indica um valor em torno de treze espécies na 

iteração 700. Esse comportamento de retração também foi observado nos três cenários anteri-

ores, o que sugere novamente que o padrão de radiação adaptativa foi mantido para esse cená-

rio de alta severidade. 

A Figura 25(e) e (f) merece grande destaque. Em relação à primeira, nota-se que houve 

uma variação altamente severa na superfície adaptativa: o número de oportunidades ecológi-
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cas caiu para apenas duas. Mesmo após essa brusca alteração, a figura mostra claramente um 

rearranjo das espécies ao longo da superfície, de modo a ocuparem as duas únicas oportunida-

des que restaram. Em ecossistemas naturais há diversos casos de processos de radiação adap-

tativa iniciados após alterações severas no habitat (LILLEGRAVEN, 1972; BROWN e 

LOMOLINO, 2006). Esta imagem ratifica de maneira visual a hipótese central desta disserta-

ção: mesmo em ambientes altamente variantes no tempo, espécies são capazes de promover 

processos contínuos de radiação adaptativa. Quanto à segunda imagem, ocorreu uma nova 

alteração altamente severa: a superfície passou a ter três oportunidades ecológicas, porém em 

regiões opostas e, mesmo assim, a radiação adaptativa tratou de promover uma readaptação 

para o novo habitat. Cabe aqui adiantar os comentários sobre as medidas apresentadas na pró-

xima seção e dizer que elas mantiveram um padrão muito semelhante ao padrão observado 

nos cenários anteriores. 

A Figura 25(g-k) ilustra o comportamento de expansão e retração já observado nos três 

cenários anteriores, que corrobora com o comportamento cíclico da radiação adaptativa. 

4.3.3.5 Medidas de Avaliação para o Cenário 2 e Alta Severidade 

Todas as oito medidas foram executadas para as dez simulações do modelo e a Figura 

26 apresenta os gráficos para a Simulação 1. 

A análise da Figura 26 mostra que este último cenário apresentou um padrão muito se-

melhante aos três anteriores. A Figura 26(e) merece especial atenção: diferentemente dos três 

cenários anteriores, aqui os valores do erro apresentaram oscilações de maior amplitude. Esta 

característica é compreensível, já que alterações muito severas podem promover quedas brus-

cas no nível de adaptação de espécies, antes bem adaptadas. Porém, apesar de uma oscilação 

relativamente maior, os resultados apresentados nas tabelas mostram um valor médio de erro 

ainda baixo.  
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(a) (b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
(g) 

Figura 26 – Gráficos temporais das medidas de avaliação para o cenário 2 e alta severidade 

4.3.3.6 Tabelas para o Cenário 2 e Alta Severidade 

Seguindo o padrão de apresentação dos resultados, a Tabela 10 apresenta os valores das 

oito medidas de avaliação para as dez simulações e 2.000 iterações. 
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Tabela 10 - Resultados para o Cenário 2 e Alta Severidade em 2000 iterações. 

Simulação CP DIntra DInter E NEspécies Esacum Exacum Erro (%) 
S

im
-1

 Min 3,94 0,14 0,00 0,38 12,00 - - 0,0 

Max 118,47 2338,41 7989,95 2,98 21,00 - - 3,61 

Médio 8,88 83,59 2647,26 2,44 15,08 - - 0,04 

Final 15,00 68,91 3816,46 1,50 14,00 132,00 118,00 0,00 

S
im

-2
 Min 3,94 0,78 0,00 0,72 12,00 - - 0,00 

Max 38,77 1454,13 5751,99 2,84 18,00 - - 5,23 

Médio 8,16 75,69 2252,83 2,43 14,58 - - 0,04 

Final 6,28 24,00 2055,99 2,58 14,00 136,00 122,00 0,00 

S
im

-3
 Min 3,84 1,74 408,77 0,86 12,00 - - 0,00 

Max 38,67 1890,36 11956,94 2,89 20,00 - - 2,47 

Médio 8,35 119,10 3724,27 2,37 14,41 - - 0,03 

Final 6,13 4,31 2146,29 2,66 15,00 114,00 98,00 0,00 

S
im

-4
 Min 3,89 0,63 5,08 0,44 9,00 - - 0,00 

Max 101,54 3552,81 8777,68 2,85 18,00 - - 70,03 

Médio 8,94 117,56 2537,22 2,39 14,22 - - 0,53 

Final 26,77 66,11 1046,89 1,29 13,00 118,00 105,00 0,00 

S
im

-5
 Min 4,20 0,22 0,00 0,89 11,00 - - 0,00 

Max 39,08 1891,91 7554,55 2,86 18,00 - - 11,97 

Médio 8,11 96,43 2188,57 2,41 14,20 - - 0,06 

Final 7,46 35,70 954,99 2,45 13,00 141,00 128,00 0,00 

S
im

-6
 Min 3,95 0,35 0,00 0,34 12,00 - - 0,00 

Max 138,08 3371,10 7721,39 2,89 19,00 - - 11,74 

Médio 10,20 146,41 2286,87 2,36 14,70 - - 0,11 

Final 28,92 58,82 1958,67 1,16 13,00 124,00 111,00 0,00 

S
im

-7
 Min 4,14 0,00 0,00 0,94 10,00 - - 0,00 

Max 36,15 2511,37 8150,30 3,08 23,00 - - 22,78 

Médio 7,90 120,63 2724,50 2,42 14,19 - - 0,37 

Final 15,07 45,73 3218,16 1,69 15,00 132,00 117,00 0,00 

S
im

-8
 Min 3,78 0,02 0,00 0,44 12,00 - - 0,00 

Max 120,25 4398,60 8438,94 2,84 18,00 - - 4,85 

Médio 9,59 139,97 2543,91 2,39 14,79 - - 0,05 

Final 35,07 294,20 2081,81 1,02 14,00 129,00 115,00 0,00 

S
im

-9
 Min 3,63 0,67 0,00 0,73 11,00 - - 0,00 

Max 45,80 1637,94 8381,47 2,91 20,00 - - 5,81 

Médio 8,27 74,87 2209,98 2,42 14,60 - - 0,02 

Final 15,07 40,60 2158,24 1,67 14,00 119,0 105,0 0,00 

S
im

-1
0
 Min 3,94 0,27 0,00 0,24 12,00 - - 0,00 

Max 207,23 4543,37 7520,83 2,91 19,00 - - 3,25 

Médio 10,62 135,57 2989,01 2,39 15,13 - - 0,02 

Final 5,00 19,44 4270,68 2,56 14,00 140,00 127,00 0,00 

Média 8,90 110,98 2610,44 2,40 14,59 128,50 114,60 0,13 

Desvio Padrão 0,89 25,33 444,86 0,02 0,33 8,95 9,37 0,17 

 

Percebe-se que os valores de Esacum e Exacum se mantiveram expressivamente mais altos 

com relação ao cenário 1, porém o valor médio de NEspécies se manteve praticamente constante. 

Comparando de maneira global os quatro cenários apresentados, um fato referente à radiação 

adaptativa se evidencia: o ecossistema encontrou na intensidade dos processos de especiação 

e extinção uma forma de se manter. 
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5 Conclusões e Trabalhos Futuros 

Essa dissertação parte da hipótese de que o modelo de radiação adaptativa apresentado é 

capaz de produzir padrões de comportamento emergentes, de maneira a promover a adaptação 

continuada de espécies em um ecossistema artificial com diferentes variações temporais. 

Por meio dos resultados apresentados pelo modelo nos ecossistemas propostos foi pos-

sível observar o fenômeno da Radiação Adaptativa de três maneiras distintas: pela visualiza-

ção da dinâmica em superfícies de nível; pelas medidas de avaliação ao longo das iterações; e 

a partir de valores estatísticos de dez simulações para cada cenário, apresentados em forma de 

tabelas. Os resultados obtidos validam a hipótese apresentada na medida em que foram obser-

vados os cinco aspectos essenciais da Radiação Adaptativa:  

1) Ela ocorre a partir de uma única espécie ancestral;  

2) Os processos de especiação simpátrica e extinção se apresentaram como processos 

emergentes no ecossistema artificial;  

3) A Radiação Adaptativa se mostrou um fenômeno de adaptação continuada promo-

vendo um ecossistema autossustentável;  

4) O modelo se mostrou ágil o suficiente para acompanhar as mudanças ambientais 

aplicadas; e  

5) O modelo apresentou um comportamento de formação de novas espécies na direção 

de oportunidades ecológicas ainda não ocupadas.  

Todos esses comportamentos se apresentaram mesmo em habitats variantes no tempo. 

Ecossistemas naturais não são estáticos, sendo assim, o estudo do modelo em ecossistemas 

dinâmicos se mostrou adequado como potencial de estudo para compreensão desses ecossis-

temas, abrindo caminho para uma reflexão sobre a validação de modelos inspirados na natu-

reza.  

A proposta deste estudo não teve o seu foco em reproduzir com precisão os ecossiste-

mas naturais, mas mostrar que o modelo de radiação adaptativa, baseado em conceitos da bio-

geografia, é capaz de promover as cinco características da radiação adaptativa mencionadas 

acima. Ecossistemas naturais são capazes de promover a emergência de especiações na dire-

ção da adaptação continuada, de modo a promover a manutenção da vida na Terra.  

Como apresentado, o foco da biogeografia está exatamente em estudar quais são os me-

canismos que embasam essa alta capacidade de manutenção da vida ao longo do tempo. Dessa 

forma, o modelo proposto se mostra útil como um primeiro passo nessa direção, já que é ca-

paz de promover uma característica fundamental da vida: a sua constante e inexorável capaci-
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dade de readaptação. Também foi possível observar a partir do modelo que processos de es-

peciação e extinção emergem de maneira natural, ou seja, assim como em ecossistemas natu-

rais, as especiações e as extinções foram (em continuam sendo) processos fundamentais para 

a manutenção da vida na história da Terra. 

Entre os possíveis trabalhos futuros destacam-se: 

1. O estudo da influência dos parâmetros de pressão seletiva na evolução do fe-

nômeno da radiação adaptativa: esse tipo de estudo se torna bastante relevante, 

na medida em que o fenômeno da radiação adaptativa é fortemente influenciado 

pelo nível de pressão seletiva de um ecossistema. Variar a pressão seletiva em 

um ecossistema significa influenciar diretamente o número de indivíduos de 

uma espécie, alterando a variação fenotípica própria de cada uma delas. Espé-

cies com baixas variações fenotípicas possuem maiores probabilidades de extin-

ção.  

2. Exploração de diferentes modelos: o metamodelo da computação biogeográfica 

fornece as bases teóricas para a concepção de diferentes modelos. Para tanto, 

pode-se acrescentar novos processos, tais como, fusão de espécies, dispersão, 

entre outros. Novos modelos podem fornecer diferentes insigths sobre o com-

portamento dinâmico de ecossistemas. 

Outra frente de estudo se abre a partir do estudo da radiação adaptativa em ecossistemas 

artificiais. Após observar o comportamento do modelo proposto, fica evidente o paralelo entre 

ecossistemas artificiais, a radiação adaptativa e a otimização dinâmica (FLEISCHMANN e 

SANDOVO, 2004; ZHOU, KANG e YAN, 2003; JIN e BRANKE, 2005) nos seguintes as-

pectos: 

1. Conformação de um habitat representado por superfícies de adaptação: confor-

mação de superfícies de busca; 

2. Atributos fenotípicos contínuos de um indivíduo ou espécie: problemas de oti-

mização com domínio nos números reais;  

3. A existência de múltiplas oportunidades ecológicas em um ecossistema artifici-

al: a existência de múltiplos ótimos locais; 

4. A existência de múltiplas espécies coabitando um habitat em determinada itera-

ção: existência de múltiplas soluções ótimas disponíveis em determinada itera-

ção; 

5. A Radiação Adaptativa ocorre a partir de uma única espécie ancestral: um mode-

lo de otimização pode iniciar a sua busca a partir de duas únicas soluções muito 
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parecidas (dois indivíduos de uma mesma espécie) e mesmo assim ser capaz de 

explorar o espaço de busca em superfícies dinâmicas; 

6. Ocorrência de processos emergentes de especiação simpátrica e extinção: o mo-

delo é capaz de explorar o espaço de busca, promovendo a ocupação de novos 

ótimos locais por meio de especiações. A partir de uma nova especiação (ocupa-

ção de um novo ótimo local) o modelo passa a evoluir para o pico adaptativo, o 

que corresponde à capacidade de explotação, já que apenas indivíduos da mesma 

espécie se reproduzem. A ocorrência de extinções exprime o comportamento de 

desaparecimento de espécies (soluções) com baixo potencial adaptativo (solu-

ções ruins); 

7. A Radiação Adaptativa é um fenômeno de adaptação continuada: esta caracterís-

tica do modelo se traduz na constante busca por ótimos locais em ambientes di-

nâmicos. Esse processo de busca é feito sem a necessidade de parâmetros como 

número máximo de indivíduos de uma espécie, ou mesmo número de espécies. 

Esses valores se apresentam de maneira automática e dinâmica, conforme a de-

manda da superfície.       

Apesar do objetivo principal desse estudo ter sido a proposição de um modelo que torne 

possível observar o fenômeno da radiação adaptativa em ecossistemas artificias dinâmicos, 

fica evidente que entender padrões emergentes do modelo pode conduzir à solução de pro-

blemas de otimização em superfícies dinâmicas.  
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