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1. CARACTERIZAÇÃO GERAL  

O INCT em “Ecologia, Evolução e Conservação da Biodiversidade” (EECBio) 

tem o objetivo de consolidar uma rede de pesquisa e de formação de recursos 

humanos de excelência nas áreas de análise e conservação da biodiversidade. 

Especificamente, o EECBio promove estudos de biodiversidade em diferentes 

escalas espaciais, temporais e níveis da hierarquia biológica (de genes à paisagem), 

por meio do desenvolvimento, aplicação, avaliação e divulgação de métodos 

inovadores para a obtenção e análise de dados. Visa-se assim uma melhor 

compreensão dos processos ecológicos e evolutivos envolvidos na origem e 

manutenção dos padrões de biodiversidade, bem como a otimização de estratégias 

para sua conservação com base em evidências sobre efeitos antrópicos, 

especialmente causados por mudanças climáticas, invasões biológicas e mudanças 

no uso do solo. Em última instância, essa conservação é fundamental para a 

manutenção dos serviços ecossistêmicos que beneficiam as próprias sociedades 

humanas. Alguns aspectos importantes da estrutura adotada no EECBio para o 

cumprimento desses objetivos são: 

1. Embora o tema geral do projeto seja amplo, as linhas de pesquisa do EECBio 

reforçam claramente um foco em teoria e métodos, integrando questões ecológicas 

e evolutivas com o objetivo de avaliar de forma abrangente os efeitos de mudanças 

climáticas, invasões biológicas e mudanças no uso do solo; 

2. A equipe, incluindo os colaboradores internacionais, foi definida considerando a 

necessidade da interdisciplinaridade e a partir de experiências prévias e bem-

sucedidas de cooperação, reforçando redes de pesquisa já existentes. Assim, a 

equipe é formada por pesquisadores de diversas regiões do país e com diferentes 

tempos de formação, atuando em universidades consolidadas e em novos campi ou 

universidades; 

3. O principal objetivo do EECBio é criar, ampliar e fortalecer redes de cooperação 

entre pesquisadores e grupos de pesquisa, facilitando o intercâmbio de ideias em 

termos de métodos, teorias e subsídios para solução de problemas de conservação 

e implementação de políticas públicas. A divulgação para a sociedade dos resultados 

gerados nessas cooperações tem sido ativamente incentivada.  
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 Apresentamos, no presente relatório, as atividades do EECBio entre 2019 e 

2021, após a apresentação dos resultados referentes ao período anterior no III 

Seminário de Avaliação dos Institutos Nacionais de Ciência & Tecnologia, em 

Brasilia, em novembro de 2019 (Fig. 1). 

 

 

Fig. 1.1 Apresentação do EECBio no III Seminário de Avaliação dos Institutos Nacionais de 
Ciência & Tecnologia, em Brasília, novembro de 2019. 
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2. A ESTRUTURA DO EECBio 

2.1. Gestão e Administração 

Instituição-sede: UFG 

Instituições Associadas (Brasil): EMBRAPA, IFG, PUC-GO, PUC-MG, PUC-RS, 

UEG, UEM, UEM, UESC, UFBA, UFC, UFG, UFJ, UFMG, UFMS, UFMT, UFPA, 

UFPR, UFRB, UFRGS, UFRJ, UFS, UFSM, UFU, UNAERP, UnB, UNESP, UFRPE, 

UNICAMP, UNIRIO, UNISANTA, UNAERP, USP, UTFPR, UNIFESP, UFPeL, UFSM, 

IFG, IF Goiano, UCSAL, IFSP, UFC, UFRN, UESC 

 

Instituições Associadas (Internacional): University of Kansas (US), Universidad 

Nacional del Comahue (Argentina), Museu Nacional de Ciencias Naturais 

(CSIC)(Espanha), University of California (US), Universidade da Dinamarca/CMEC 

(Dinamarca), Stellenbosch University (Africa do Sul), Universidade de Toronto 

(Canada), University Halle-Wittenberg (Africa do Sul), University of Queensland 

(Australia), Finnish Environmental Institute (Finlandia), University of Guelph 

(Canada), Universidade de Toronto (Canada), University of Florida (US), Universidad 

Rey Juan Carlos (Espanha), Imperial College (UK), Open University (UK), University 

of Alcalá (Espanha), Universidade do Minho (Portugal), University of Quebec at 

Montreal (Canada), Institute of Marine Sciences (CSIC)(Espanha), University of 

Connecticut (US), James Cook University (Australia), Université Joseph Fourier 

(França), Charles University (França), University of Duke (US), Instituto de Ecologia 

(México), Universidade de Frederico III de Napoli (Italia), Universidade Autonoma de 

Madri (Espanha). 

 

Suporte Institucional (centros): I-Div (“Centro Alemão de Pesquisa em 

Biodiversidade Integrativa”), Centro de Macroecologia, Evolução e Clima 

(CMEC/Copenhage) e “Centro de Excelência para Invasões Biológicas” (CIB, África 

do Sul) 

 

ONGs e outros Parceiros Nacionais: Fundação “O Boticário de Proteção à 

Natureza”, Instituto Boitatá, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Naturae. 
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Estrutura Administrativa: 

Coordenação Geral: José Alexandre Felizola Diniz-Filho  

Vice-Coordenação: Luis Mauricio Bini  

Sub-Coordenação de Pesquisa:  Luis Mauricio Bini / Levi Carina Terribile 

Sub-Coordenação de Formação de Recursos Humanos: Adriano S. Melo 

Sub-Coordenação de Comunicação e Divulgação Científica: Thannya N. Soares  

Sub-Coordenação de Transferência de Tecnologia & Interação com a Sociedade: 

Rafael D. Loyola 

Sub-Coordenação Financeira: Rogério P. Bastos / Mariana Pires de Campos Telles 

 

Conselho Gestor (CG): Coordenadores e subcoordenadores executivos (acima) e 

os seguintes representantes das instituições associadas: 

- Loreta Brandão de Freitas (UFRGS) 

- João Carlos Nabout (UEG) 

- Mariana M. Vale (UFRJ) 

- Ricardo Dobrovolski (UFBA) 

- Sidinei M. Thomaz (UEM) 

- Thomas Lewinsohn (UNICAMP) 
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2.2. Objetivos e Metas do EECBio 

Foram mantidos para o EECBio os 8 objetivos específicos originalmente 

propostos, envolvendo as diferentes missões definidas no edital INCT 2014 

(pesquisa, internacionalização, formação de recursos humanos, interação com o 

setor produtivo e com a sociedade). Em 2017, as 25 metas originais foram 

reorganizadas (algumas excluídas, outras fundidas) para um total de 15 novas metas, 

já apresentadas no relatório anterior, em 2019. Essa reorganização de metas foi 

importante considerando tanto a redução de orçamento quanto as mudanças na 

equipe. Além disso, foram acrescentados os indicadores físicos de execução (IFE) 

de cada uma das metas, conforme requerido pela FAPEG, conforme detalhado 

abaixo.  

 

OBJETIVO 1. Apoiar projetos integrados de pesquisa  

Meta 1. Apoiar projetos integrados e inovadores na área de biodiversidade; 

IFE: relatórios técnicos finais dos projetos e publicações de artigos associados ao 

EECBio; 

Meta 2. Organizar reuniões para discussão de projetos integrados e avaliação dos 

resultados dos projetos; 

IFE: reuniões com o maior número possível de pesquisadores do EECBio 

realizadas a cada dois anos, principalmente com os coordenadores dos GTs. 

 

OBJETIVO 2. Promover reuniões dos grupos de trabalho (GT) temáticos  

Meta 3. Realizar e organizar pelo menos 8 reuniões dos GTs envolvendo 

pesquisadores internacionais e do Brasil, com participação ativa de pós-

doutorandos e alunos de pós-graduação (e eventualmente de graduação), com o 

objetivo de discutir novos assuntos e definir uma agenda de pesquisa para a área; 

IFE: relatórios das reuniões de trabalho dos GTs; 
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OBJETIVO 3. Consolidar a inserção internacional do Brasil na área de análise da 

biodiversidade  

Meta 4. Viabilizar visitas, missões de trabalho e participação em eventos, de 

pesquisadores estrangeiros de ponta na área de biodiversidade, bem como visita 

de brasileiros aos centros internacionais; 

IFE: relatórios de visitas de pesquisadores; 

 

OBJETIVO 4. Consolidar a produção científica integrada da equipe e sua 

internacionalização  

Meta 5. Realizar avaliações periódicas da produção científica da equipe, focando 

no aumento de colaborações e interações da equipe e definindo estratégias para 

sua melhoria; 

IFE: Avaliações cienciométricas periódicas (a cada dois anos) da equipe do 

EECBio, com cálculo de índices de produção científica, colaboração (coautoria), 

formação de recursos humanos e internacionalização; 

Meta 6. Aumentar a produção de artigos, especialmente em periódicos de alto 

impacto; 

IFE: avaliação cienciométrica das tendências de produção cientifica ao longo do 

tempo, a partir da meta 5 

 

OBJETIVO 5. Estruturar laboratórios multiusuários para aquisição e processamento de 

dados em biodiversidade  

Meta 7. Organizar as atividades multiusuários do Laboratório de Genética & 

Biodiversidade (LGBIO) da UFG e formar uma rede de cooperação/colaboração 

para genotipagem, genômica e análises moleculares com outros laboratórios do 

ECCBio; 

IFE: relatório anual do LGBIO (UFG) e sua atuação em projetos do EECBio; 

Meta 8. Viabilizar a utilização por um esquema multiusuário das facilidades 

computacionais do laboratório de “Ecologia Teórica & Síntese” (LETS) no contexto 

de Ecoinformática/Bioinformática; 

IFE: relatório anual da utilização dos equipamentos de computação de alto 

desempenho do LETS/EECBio; 
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OBJETIVO 6. Consolidar a formação de recursos humanos na área de biodiversidade  

Meta 9. Aumentar a capacidade de formação de recursos humanos da equipe, 

principalmente em nível de mestrado e doutorado; 

IFE: avaliação da equipe em termos de formação de recursos humanos nos 

diferentes níveis; 

Meta 10. Apoiar a oferta de disciplinas integradas de pós-graduação envolvendo 

docentes e estudantes dos diferentes PPGs associados ao EECBio, bem como 

cursos de extensão para pesquisadores e alunos ligados ao EECBio, em parceria 

com ONGs e outros órgãos governamentais; 

IFE: realização de disciplinas integradas entre PPGs associados ao EECBio e 

outros cursos de extensão; 

 

OBJETIVO 7. Criar um centro de referência para análise e avaliação da biodiversidade 

Meta 11. Criar um portal do EECBio para comunicação com a sociedade e com o 

setor público, no qual estariam acessíveis todas as informações geradas pelo 

EECBio e disponibilizados uma série de “scripts e pacotes em R” e novos 

softwares livres para análise e processamento de dados de biodiversidade, 

facilitando sua utilização em pesquisa e inovação, na formação de recursos 

humanos e na gestão de recursos naturais; 

IFE: Criação de webpage/portal e disponibilização gradual de informações gerais 

e scripts e softwares no portal do EECBio 

Meta 12. Disponibilizar no portal do EECBio e em outras mídias digitais e/ou redes 

sociais (i.e., “Facebook” e “YouTube”) uma série de informações referentes ao 

processamento e análise da biodiversidade, incluindo documentos, vídeos e 

cursos para mostrar aos diferentes setores da sociedade como essa informação 

pode ser importante para gestão de recursos naturais; 

IFE: Criar redes sociais e outras mídias ligadas ao EECBio (canal “YouTube”, 

“Facebook”) e apresentar relatórios de sua utilização; 

Meta 13. Apoiar políticas públicas para a conservação da biodiversidade; 

IFE: relatório de ações efetivas de apoio a políticas públicas, especialmente no 

Estado de Goiás. 
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OBJETIVO 8. Ampliar as atividades de divulgação e educação científica na área de 

biodiversidade 

Meta 14. Publicar, no contexto de cada um dos projetos associados/financiados 

pelo EECBio, artigos de divulgação científica em periódicos como “Scientific 

American Brasil”, Ciência Hoje, Genética na Escola, dentre outros. 

IFE: artigos de divulgação publicados; 

Meta 15. Publicar e editar livros-texto sobre análises de biodiversidade, para 

serem utilizados por pesquisadores, técnicos e estudantes em diferentes níveis. 

IFE: publicação de livros-texto na área de biodiversidade;  
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3. Atividades de Pesquisa dos Grupos de Trabalho (GTs) 

    (2019-2021) 

A partir de 2018, com a liberação de recursos de capital e custeio pela 

FAPEG, o EECBio iniciou o apoio ao desenvolvimento de projetos. As atividades de 

pesquisa do EECBio estão estruturadas em 3 grandes “Eixos Temáticos” (i.e., ou 

“linhas de pesquisa”, na proposta original), que serão discutidos e analisados de 

forma “transversal” nos diversos projetos de pesquisa. Esses eixos enfocam 

aspectos teóricos e metodológicos da avaliação integrada da biodiversidade e foram 

explicitamente delineados combinando diferentes áreas de pesquisa a fim de avaliar 

padrões e processos ecológicos e evolutivos atuando em diferentes escalas 

espaciais. Além disso, pretende-se avaliar como essa abordagem integrada pode 

contribuir para a conservação. Esses eixos temáticos são: 

- Padrões de diversidade em diferentes níveis de organização e escalas de tempo e 

espaço; 

- Adaptação, evolução do nicho ecológico e mudanças climáticas; 

- Planejamento em conservação e uso sustentável da biodiversidade. 

Para definir os projetos integrados associados a cada um dos três grandes 

eixos temáticos (ver Objetivo 1, Meta 1), foram estabelecidos 8 Grupos de Trabalho 

(GTs) (Fig. 3.1). Estes GTs desenvolveram um total de 21 projetos (incluindo projetos 

de investigação em campo e laboratório e oficinas de trabalho) e envolveram 87 

pesquisadores de 32 instituições do Brasil, além de 19 pesquisadores de 15 

instituições do exterior (dos EUA, Espanha, Itália, Portugal, Dinamarca, Inglaterra, 

Alemanha, França e Finlândia). Esses pesquisadores representam 

aproximadamente 82% da equipe da proposta inicial (e alguns outros acrescentados 

posteriormente pelos GTs). Os GTs, projetos e equipes foram descritos em detalhe 

no relatório anterior. As principais produções desses projetos podem ser encontradas 

na seção 7. 
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Fig. 3.1. Grupos de trabalho (GTs) do EECBio e instituições coordenadoras. As setas indicam 

as relações potenciais entre os projetos dos GTs. 

 

As atividades desenvolvidas por cada GT entre 2019 e 2021 são 

apresentadas a seguir. Entretanto, cabe ressaltar que a pandemia da COVID-19 criou 

problemas para o bom andamento das atividades do EECBio a partir do início de 

2020 (e.g., impedimento de reuniões presenciais, redução de trabalhos de campo ou 

de laboratório). Ao mesmo tempo, como será discutido posteriormente no item 4.1 

(i.e., atividades gerais do INCT), o EECBio teve um papel extremamente importante 

em termos de pesquisa e desenvolvimento durante a pandemia, especialmente no 

Estado de Goiás. 
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3.1. GT MACROECOLOGIA E MACROEVOLUÇÃO 

 

Coordenadores dos projetos do GT (PIs): José Alexandre Felizola Diniz-Filho (UFG), 

Ricardo Dobrovolski (UFBA), Sidney Feitosa Gouveia (UFS), Joaquin Hortal 

(MNCN/Madri), Ana Margarida Santos (Univ. Autonoma Madri) 

A macroecologia é um programa de pesquisa criado mais formalmente a partir 

dos anos 1990, com o objetivo de entender sistemas ecológicos complexos a partir 

de variáveis sintéticas e avaliar estatisticamente padrões em grandes escalas de 

tempo e espaço. Esse programa de pesquisa tem gerado, desde então, um conjunto 

de conhecimentos sobre a estrutura e dinâmica desses sistemas, incluindo aspectos 

conceituais, possibilitando também a adoção de estratégias de conservação mais 

eficientes em grandes escalas espaciais. A atuação do grupo de trabalho em 

macroecologia e macroevolução do EECBio está pautada nas seguintes linhas de 

atuação: (i) aprimorar o entendimento da relação entre dados e teorias ecológicas e 

evolutivas em macroescala; (ii) integrar diferentes níveis hierárquicos em ecologia 

para investigar como processos ecológicos e evolutivos em níveis básicos se 

propagam para escalas macrecológicas; (iii) compreender e preencher lacunas de 

conhecimento sobre a biodiversidade; (iv) ampliar a aplicação de simulações e 

métodos computacionalmente intensivos em macroecologia; (v) investigar os 

padrões geográficos da influência humana sobre a biodiversidade em macroescala. 

Os projetos em desenvolvimento no GT, com seus respectivos resultados, 

estão descritos a seguir.  

 

Resgate evolutivo e respostas adaptativas das espécies às mudanças climáticas 

Os impactos das mudanças climáticas sobre os diferentes componentes da 

biodiversidade têm sido um dos temas mais importantes na pesquisa em ecologia e 

conservação nos últimos anos. Entretanto, os trabalhos resultantes desse programa 

de pesquisa, em geral, assumem que o nicho ecológico das espécies é estático ao 

longo do tempo. Porém, enquanto uma mudança climática pode causar extinção de 

algumas espécies, essa mesma mudança climática pode promover seleção natural 

e adaptação de características ecológicas de outras espécies. O objetivo desse 

projeto é desenvolver novos modelos mecanísticos combinando processos 

ecofisiológicos (i.e., tolerância térmica das espécies), populacionais e de genética 

evolutiva, para estimar o potencial adaptativo de diferentes espécies às mudanças 

climáticas em grandes escalas geográficas, no passado e no futuro. Espera-se, deste 
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modo, realizar predições mais precisas sobre os padrões de extinção em escala 

global em um contexto macroecológico. Certamente o projeto tem uma forte 

interação com os projetos do GT em “Modelos de Nicho e Mudança Climática”, de 

modo que a oficina sobre “Resgate Evolutivo”, realizada ainda em janeiro de 2018 

envolveu pesquisadores dos diferentes GTs (Fig. 3.1.1). 

 

 

Fig. 3.1.1. Oficina de trabalho em “Resgate Evolutivo” do EECBio, entre 28 e 30 de janeiro de 
2018, na sala do EECBio, ICB, UFG. 

 

 

O conceito geral de “resgate evolutivo” refere-se à possibilidade de adaptação 

Darwiniana rápida de populações sob forte efeito de estresse ambiental. Mais 

especificamente na oficina foram discutidos: 1) o conceito de resgate evolutivo e os 

modelos teóricos em genética evolutiva que têm sido utilizados para estudar esse 

processo; 2) a integração desses modelos teóricos com as técnicas de modelagem 

de nicho ecológico, em um contexto de mudança climáticas e alterações antrópicas 

da paisagem; 3) suas implicações para conservação da diversidade diante dessas 

mudanças, em diferentes escalas espaciais. Foram implementadas análises para 

algumas espécies de anfíbios, como organismos-modelo, e discutidas as 

possibilidades de expandir essas análises para uma escala global, definindo diversos 
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subprojetos a serem realizados nos próximos anos neste tema. As primeiras análises 

resultantes do workshop já foram realizadas e três artigos derivados explicitamente 

desse workshop já foram publicados no início de 2019, nos periódicos Ecography 

(A1), Perspectives in Ecology & Conservation (A2) e na Frontiers of Biogeography 

(2020, A4). 

Em um primeiro momento, o arcabouço teórico-metodológico do modelo 

macroecológico de resgate evolutivo (Fig. 3.1.2), desenvolvido no workshop, foi 

revisado e discutido. Em resumo, a ideia é aplicar às populações situadas no “trailing 

edge” das espécies (i,.e., a região com as populações que serão extintas no futuro 

devido ao efeito das mudanças climáticas, já que estaria fora do envelope 

bioblimático atual) um modelo de genética evolutiva que permitir estimar a taxa de 

evolução do nicho, em Haldanes, e comparar essa taxa à taxa máxima sustentável, 

dada por um modelo téorico, e considerando a incerteza nos parâmetros. Com isso, 

é possível avaliar a probabilidade de que a taxa observada seja menor do que a 

máxima plausível, permitindo assim potencialmente avaliar a probabilidade de 

resgate evolutivo da população (o que implica, portanto, em adaptação biológica por 

mudança de nicho permitindo evitar extinções locais). Esse procedimento é aplicado 

às populações no trailiing edge, considerando também alguns parâmetros espaciais. 

 

 

Fig. 3.1.2. Esquema conceitual proposto para realizar uma avaliação macroecologica do 
resgate evolutivo, proposto por Diniz-Filho et al. 2019a a partir do workshop do EECBio de 
2018. 
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O arcabouço foi aplicado para uma espécie de anfíbio de ampla distribuição 

na região do Brasil central (Rhinella diptycha) (ver Diniz-Filho et al. 2019a) mostrando 

que, sob um modelo usual de nicho ecológico, a distribuição da espécie seria 

reduzida em pouco mais de 85%, com uma retração da área de distribuição original 

da espécie em direção a sudeste. A temperatura média na região atual da espécie 

passaria de 23 para 27 graus centígrados, o que explica certamente a grande 

retração na distribuição geográfica (Fig. 3.1.3).  

 

 

 

Fig. 3.1.3. Distribuição geográfica de R. diptycha, utilizada por Diniz-Filho et al. (2019) para 
demonstrar o protocolo da Fig. 3.1.2, considerando os dados de ocorrência (esquerda), 
modelada para o presente utilizando uma combinação de técnicas de ENM (centro) e 
projetada para o futuro, considerando mudanças climáticas globais estimadas por diferentes 
AOGCMs para 2100 (direita). 

 

Entretanto, com a incorporação do componente de resgate ao modelo, a 

perda de distribuição poderia ser reduzida, já que a espécie seria capaz de se adaptar 

pelo menos às condições de borda da distribuição esperada pelos ENMs em 2100. 

Sob o modelo de resgate, haveria uma probabilidade em torno de 10% de que 

algumas populações nessas regiões não se extingam (podendo chegar a valores 

bem mais elevados nas bordas se o efeito da plasticidade fenotípica for incorporado) 

(Fig. 3.1.4). 
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Fig. 3.1.4. Probabilidades de resgate evolutivo no mapa do “trailiing edge” de R. diptycha a 
partir do modelo de resgate evolutivo considerando efeitos genéticos (esquerda) e de 
plasticidade fenotípica (direita). 

 

Uma vez estabelecido o arcabouço para análises macroecológicas do resgate 

evolutivo, o próximo desafio é aplicá-lo para milhares de espécie a fim de avaliar de 

forma mais dinâmica e evolutivamente coerente o efeito das mudanças climáticas 

sobre a biodiversidade. Uma análise preliminar e utilizando uma versão mais simples 

do protocolo, baseada apenas no centro dos nichos das espécies (não sendo, 

portanto, espacialmente explícito) foi realizada por Souza et al. (2020), para 

diferentes cenários futuros de mudança climática. Para o cenário de emissão 

pessimista RCP8.5, a probabilidade de resgate evolutivo em picos de temperatura é 

superior a 0,95 para apenas 12% das espécies. Quando a plasticidade é incorporada, 

esse cenário se torna mais otimista, com cerca de 44% das espécies sendo capazes 

de mudar seus picos térmicos acompanhando o aquecimento futuro e evitando a 

extinção. Esses números não são aleatórios no espaço geográfico, e o resgate 

evolutivo seria diferente nos trópicos, principalmente na América do Sul (Amazônia), 

partes da África, Indonésia e região do Mediterrâneo (3.1.5). Dada a incerteza nos 

parâmetros demográficos e genéticos para as respostas das espécies às mudanças 

climáticas, é importante chamar atenção que continua sendo difícil avaliar o realismo 

da generalização macroecológica e a plausibilidade dos eventos de resgate. Análises 

em andamento sugerem que o efeito da dispersão (que é limitada pela ocupação 
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humana) podem ser mais importantes do que o resgate, em termos de maximizar a 

persistência das espécies.  

 

 

 

Fig. 3.1.5. Riqueza global de espécies de anfíbios estimada pela sobreposição de 
distribuições geográficas atuais (acima), riqueza predita para o future excluindo espécies com 
baixa probabilidade de resgate evolutivo (centro) e riqueza considerando apenas as espécies 
com alta probabilidade de resgate evolutivo (abaixo). 
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Esses resultados iniciais serão na próxima fase expandidos com base em 

modelos espacialmente explícitos e incorporando também um componente de 

dispersão e ocupação humana em escala global. Além disso, além das análises em 

relação à mudança nos padrões de diversidade, será possível utilizar os modelos 

mais complexos de distribuições geográficas no futuro em um contexto de 

planejamento sistemático em conservação, avaliando cenários alternativos de 

priorização espacial incorporando o resgate evolutivo. 

 

 

Integrando mecanismos fisiológicos a padrões geográficos da biodiversidade 

Uma das principais lacunas do conhecimento sobre fenômenos ecológicos 

em grandes escalas espaciais e temporais (i.e., macroecológicos) consiste em 

entender como princípios básicos em nível de indivíduos repercutem em escalas 

geográficas. Esses princípios incluem propriedades físicas da matéria como sua 

geometria, processos termodinâmicos, hidrodinâmicos e metabólicos. Neste plano 

de trabalho, buscamos combinar conceitos e técnicas de modelagem matemática, 

ecofisiologia e macroecologia para investigar como esses princípios fundamentais 

transcendem do nível dos indivíduos para níveis ecológicos em macroescala. 

Padrões identificáveis desta estruturação, envolvendo diferentes níveis de 

organização e escalas, podem ser refletidos em padrões de distribuição geográfica, 

de variação morfológica e ecológica, de diversificação de espécies e de interações 

ecológicas. Assim, compreender as implicações e determinantes das relações entre 

fenômenos microscópicos e macroscópicos nos permite entender o efeito de 

condições e mudanças ambientais sobre a biodiversidade global. 

O projeto “Integrando mecanismos fisiológicos a padrões geográficos da 

biodiversidade”, sob a coordenação de Sidney Gouveia, tem desenvolvido e 

implementado alguns modelos matemáticos capazes de predizer padrões 

geográficos de tamanho corporal em anfíbios e répteis, e de distribuição de 

temperatura corporal. Realizamos duas reuniões na UFS em 2018 e 2019 (e.g., Fig. 

3.1.6), em conjunto com o projeto ECOPHYSICA do Serrapilheira e com o projeto 

“Atualidades em Macroecologia” apoiada pela Escola de Altos Estudos da CAPES 

(2019). O ponto principal da discussão foi entender como princípios básicos em nível 

de indivíduos, incluindo propriedades físicas da matéria como sua geometria, 

processos termodinâmicos, hidrodinâmicos e metabólicos, podem ser integrados 

para entender padrões ecológicos em grandes escalas espaciais e temporais, bem 
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como sua dinâmica em um contexto evolutivo. De modo mais específico, foram 

estabelecidos planos de trabalho para integrar modelos de dinâmica evolutiva em 

nível populacional a modelos ecofisiológicos de equilibrio térmico, avaliar como os 

processos relacionados à variação na zona termo-neutra de mamiferos (morcegos) 

podem explicar padrões de riqueza e morfologia, incluindo a regra de Bergmann. 

 

 
Fig. 3.1.6. Oficina de trabalho do projeto “Ecophysica” do EECBio, entre 4 e 6 de abril de 
2019, na UFS (Aracaju, Sergipe), com financiamento compartilhado com o Instituto 
Serrapilheira e Escola de Altos Estudos da CAPES. 

  
 

No evento, foram discutidas diversas ideias, sendo que muitas delas já foram 

concretizadas em artigos científicos. Destes, quatro já foram publicados em 

periódicos internacionais (Castro et al. 2021; Andrade et al. 2021; Oliveira et al. 2021; 

Barreto et al. 2021).  

Outro artigo está já em uma segunda rodada de revisão no importante 

periódico PNAS (Rubalcaba et al.), o que mostra o potencial de inovação do trabalho, 

resultado direto do workshop de 2019. O trabalho propõe um novo modelo para 

analisar padrões ecogeográficos (i.e., regra de Bergmann) a partir de princípios 

ecofisiológicos fundamentais. Isso é possível já que o tamanho e a forma do corpo 

determinam as necessidades de energia do organismo ao modular o calor e a troca 

de massa com o meio ambiente, locomoção, termorregulação e custos de 

manutenção. Embora a ligação física entre a morfologia e o equilíbrio energético para 

explicar por que o tamanho e a forma do corpo de muitos organismos variam entre 

os gradientes climáticos (por exemplo, porque endotérmicos maiores são mais 
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comuns em regiões mais frias) tenha sido percebida há muito tempo, poucos 

exercícios de modelagem visam investigar essa ligação a partir desses primeiros 

princípios. A evolução do tamanho corporal em morcegos contrasta com os padrões 

observados em outros endotérmicos, provavelmente porque as restrições físicas ao 

voo limitam as adaptações morfológicas. Assim, desenvolvemos um modelo biofísico 

baseado em transferência de calor e princípios aerodinâmicos para investigar 

restrições de energia na evolução morfológica em morcegos, prevendo que os custos 

de energia de termorregulação e do voo, respectivamente, impõem limites superiores 

e inferiores na relação da área da superfície da asa com a massa corporal (S-MR), 

dando origem a um S-MR ideal em que ambos os custos de energia são minimizados. 

Uma análise comparativa de 278 espécies de morcegos apoia fortemente a previsão 

do modelo de que S-MR evolui em direção a um atrator e que a intensidade de 

seleção em um modelo “O-U” ajustado aos dados é maior entre as espécies que 

experimentam maiores demandas de energia para termorregulação em climas frios. 

Este estudo estabelece as bases mecanísticas do modo de evolução morfológica em 

morcegos - resolvendo assim um antigo debate sobre a conformidade dos morcegos 

com os padrões ecogeográficos observados em outros mamíferos - e oferece um 

novo procedimento para investigar padrões macroecológicos complexos a partir dos 

primeiros princípios. 

Outros estudos similares estão em desenvolvimento e/ou em diferentes fases 

de revisão. Por exemplo, em agosto de 2019, os Profs. Sidney Gouveia (UFS) e 

Carlos Navas (USP) realizaram Workshop para discutir a elaboração de um estudo 

sobre o conceito de preferência termal em anuros e realizar análises desses dados 

fisiológicos em um contexto de métodos comparativos filogenéticos, contando com a 

participação do Prof. Dr. Leonardo Bacigalupe (Universidad Austral de Chile) (Navas 

et al. 2021).  

 
 

Novas abordagens para entender a evolução rápida de caracteres das espécies: de 

ilhas a fragmentos 

Parte do entendimento atual dos processos ecológicos e evolutivos que 

moldam a diversidade vêm de estudos desenvolvidos em ilhas. De fato, vários 

sistemas terrestres foram estudados no contexto da “teoria de equilíbrio da 

biogeografia de ilhas” de MacArthur & Wilson, que serviu de base conceitual para 

muitos trabalhos sobre os impactos ecológicos da fragmentação dos habitats. 

Atualizações recentes desta teoria levam em conta a história geológica da ilha e 
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alterações no nivel do mar. As espécies presentes em ilhas são o resultado de 

processos de imigração, extinação e especiação, destacando-se os eventos de 

especiação na forma de radiações, onde a partir de um único ancestral surge um 

conjunto de novas espécies que exibem diferentes características com as quais 

podem explorar ambientes divergentes. Neste contexto, em alguns grupos animais 

parece haver uma tendência para as espécies endêmicas das ilhas evoluírem para 

um tamanho corporal médio. Este padrão é conhecido como regra da ilha e 

atualmente ainda se encontra em debate a sua generalidade e os seus 

determinantes.  

Esses temas foram discutidos em agosto de 2018, ocorreu a oficina sobre 

“Novas abordagens para entender a evolução rápida de caracteres das espécies: de 

ilhas a fragmentos”, coordenada pela Dra. Ana Margarida Santos (Univ. Alcalá, 

Madri) e José Alexandre Diniz-Filho (UFG). Partindo de ilhas oceânicas como o 

sistema de base, no workshop se discutiram os processos principais que levam à 

evolução de traços, sintetizando-se e identificando-se as lacunas no conhecimento 

atual. Para além disso, se analisou também como todo o conhecimento acumulado 

para ilhas oceânicas pode ser transladado para outros tipos de ilhas e até para 

fragmentos de habitats. Finalmente, se discutiram quais as aproximações analíticas 

e empíricas que permitem estudar estas questões.  

O subgrupo ligado ao nível de “populações” do workshop elaborou, em 

diversas reuniões subsequentes, um modelo de simulação integrado, implementado 

em R, envolvendo uma série de parâmetros ecológicos, demográficos, genéticos e 

evolutivos e capaz de permitir a análise de padrões de evolução rápida em ilhas, já 

tendo sido aplicado em diferentes situações. O modelo foi inicialmente aplicado ao 

Homo floresiensis, um caso bastante emblemático em biogeografia de ilhas por 

aplicar a “regra das ilhas” em um contexto de evolução humana (Diniz-Filho et al. 

2019b). O modelo permitiu mostrar que essa evolução a partir de um ancestral H. 

erectus pode ter ocorrido realmente de forma bastante rápida (i.e., em apenas 5000-

7000 anos; Fig. 3.1.7) considerando valores realistas dos diversos parâmetros 

genéticos e demográficos (um artigo de divulgação sobre essa aplicação foi 

publicado no blog internacional de divulgação científica “The Conversation”, intitulado 

Fast evolution explains the tiny stature of extinct ‘Hobbit’ from Flores Island; ver 

https://theconversation.com/fast-evolution-explains-the-tiny-stature-of-extinct-hobbit-

from-flores-island-124747). 
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Fig. 3.1.7. Distribuição dos tempos para adaptação de Homo floresiensis a partir de um 
ancestral H. erectus, obtida por um IBM desenvolvido no workshop do EECBio (ver Diniz-
Filho et al. 2019b). 

 

Uma segunda aplicação foi recentemente publicada no Journal of 

BIogeography (Diniz-Filho et al. 2021a) e envolveu a análise da evolução rápida de 

populações extintas de Cervus elaphus em uma das ilhas do canal da Mancha. A 

aplicação é semelhante à de H. floresiensis, mas possui a vantagem de ser possível 

uma calibração da velocidade de evolução pelos registros fósseis disponíveis e por 

permitir uma melhor calibração dos parâmetros demográficos em função do 

conhecimento sobre as mudanças na área da ilha. As análises permitiram concluir 

que, em mais de 85% das simulações, a redução de tamanho médio de quase 8% 

entre as populações do continente e da ilha de Jersey seriam plausíveis em menos 

do que 9000 anos, o intervalo sugerido pelas características geológicas e 

geomorfológicas da ilha (Fig. 3.1.8).  
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Fig. 3.1.8. Uma análise utilizando o mesmo IBM para o caso clássico de Cervus na ilha Jersey 
(acima), considerando a dinâmica geomorfológica do canal da Mancha e os dados 
paleontológicos-arqueológicos para definir a plausibilidade da trajetória de redução de 
tamanho ao longo do tempo (abaixo) (ver Diniz-Filho et al. 2021a). 

 

Outras aplicações do modelo estão sendo realizadas, agora novamente no 

sentido de realizar análises de fauna em macroescala, envolvendo muitas espécies. 

Finalmente, uma discussão ocorrida recentemente e publicada na Ecology Letters 

(i.e., Diniz-Filho et al. 2021b), um dos mais importantes periódicos científicos na área 

de Ecologia, envolve justamente o desenvolvimento de modelos nulos de simulação 

que sejam realisticamente aplicados a múltiplas espécies (Fig. 3.1.9).  



25 
 

 

 

Fig 3.1.9. Distribuições estatísticas da correlação entre a proporção da massa corporal da ilha 
com a massa corporal do continente (log) sob vários modelos: (A) um modelo de 
randomização que aleatoriza os pares de espécies da ilha do continente; (B) modelo proposto 
por B & B, com desvio padrão dado por 1/100 da faixa de tamanho do corpo do continente 
para o processo de deriva; (C) uma modificação do modelo B & B em que o desvio padrão é 
dado para cada espécie, com base em um coeficiente de variação de 5%, e; (D) um modelo 
Mutation-Drift-Equilibrium (MDE), estimado por equações de genética quantitativa evolutiva 
onde a quantidade de deriva ao longo de 20 mil anos é alométrica e direcionada pelo tempo 
de geração e pelo tamanho efetivo da população Ne. A linha vermelha é o valor observado 
para um conjunto de 82 pares de espécies de mamíferos em sistemas ilha-continente. Em 
todas as situações a correlação observada de -0,18 não difere das expectativas nulas (A) ou 
neutras (C e D), exceto no modelo B&B, para o qual a correlação observada é superior ao 
esperado (ver Diniz-Filho et al. 2021b). 

 

 

Macroecologia Humana – buscando entender os padrões socioecológicos em 

múltiplas escalas 

A espécie humana é apenas mais uma entre as milhões de espécies 

existentes. No entanto, suas características e sua história a tornaram capaz de 

influenciar processos ecológicos globais como os ciclos biogeoquímicos e a 

distribuição da biodiversidade. As consequências dessa influência têm sido mais 

frequentemente abordadas em estudos de Ecologia e Conservação, que as suas 

causas. Entender as relações de causa e efeito entre a humanidade e seu ambiente 

podem contribuir tanto para entender os padrões socioecológicos atuais quanto para 

a transição para a sustentabilidade. Assim o objetivo desse projeto é aplicar a 

abordagem macroecológica (comparativa, estatística e focada em amplas escalas 
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espaciais) em processos-chave da dinâmica socioecológica humana ao longo do 

tempo e do espaço (e.g. variação da abundância humana, transição para a 

agricultura, a conversão de habitat e colapsos ambientais). Nosso método de 

investigação incluirá modelos de simulação computacional e modelos estatísticos 

aplicados em diferentes escalas espaciais.     

Em outubro de 2018 ocorreu a oficina de “Macroecologia Humana”, 

coordenada por Ricardo Dobrovolski (Fig. 3.1.10), para discutir a aplicação de 

abordagens macroecológicas ao entendimento dos processos associados à espécie 

humana e, a partir dela, diversos trabalhos já foram realizados.  

 

 

Fig. 3.1.10. Oficina de trabalho em “Macroecologia Humana” do EECBio, entre 29 e 31 de 
outubro de 2018, na sala do EECBio, ICB, UFG 
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Em primeiro lugar, estão sendo construídas bases de dados sobre padrões 

gerais de ecologia humana em macroescala, envolvendo variáveis ecológicas e 

socioeconômicas em nível de países, combinando diferentes fontes (e.g., Figs. 

3.1.11 e 3.1.12). Esses dados são a base para a aplicação em diversas questões, 

incluindo análises comparativas e estatísticas em amplas escalas espaciais sobre 

processos-chave da dinâmica socioecológica humana ao longo do tempo e do 

espaço (e.g. variação da abundância humana, transição para a agricultura, a 

conversão de habitat e colapsos ambientais). Metodologicamente, a abordagem se 

baseia na aplicação de modelos de simulação computacional e estatísticos em 

diferentes escalas espaciais.   

 

   

 

Fig. 3.1.11. Distribuição espacial global de variáveis de interesse para a o entendimento dos 
padrões e processos humanos a partir da abordagem macroecológica. Os países são as 
unidades amostrais. No sentido horário a partir do canto superior direito: taxa de fertilidade 
total; produto interno bruto, proporção de força de trabalho feminina e expectativa de vida. 
 

 

 

Fig. 3.1.12. Distribuição espacial no Brasil de variáveis de interesse para a o entendimento 
dos padrões e processos humanos a partir da abordagem macroecológica. Os municípios são 
as unidades amostrais. Da direita para a esquerda: taxa de fertilidade total; produto interno 
bruto, índice de desenvolvimento humano e expectativa de vida. 
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A espécie humana tem claramente alterado a história recente da Terra, ao 

mesmo tempo em que também é afetada por essas mudanças, mudando seu próprio 

“sociometabolismo”, ou seja, seu uso de matéria e energia e organização social. Para 

o entendimento dessa dinâmica, que se estende ao longo de milhares de anos e por 

todo o ambiente emerso da Terra, a abordagem macroecológica é de grande 

utilidade. Nesse contexto, um primeiro trabalho em andamento é uma ampla revisão 

da macroecologia humana, associando padrões ao modo como as populações 

humanas dispersaram no tempo e no espaço, transformando seu nicho (espaço 

ambiental) e suas características física e sociais (espaço funcional). Assim, vamos 

avaliar as principais tendências do desenvolvimento humano: expansão espacial, 

aumento da população e da densidade demográfica, aumento do uso de energia, 

aumento dos impactos ambientais e da desigualdade dentro da população. Com o 

uso de informações ambientais e socioeconômicas em diferentes escalas, é possível 

a aplicação de métodos da Macroecologia, incluindo as análises espaciais e os 

recentes desenvolvimentos e aplicações das análises baseadas em modelos de 

equações estruturais, que permitem o entendimento de relações causais complexas. 

Nessa revisão focaremos em transições chave na história humana, como o aumento 

da densidade humana, surgimento da agricultura, da propriedade privada e da 

desigualdade, a diversificação cultural e linguística. Assim, a abordagem 

macroecológica se mostra bastante relevante no entendimento da humanidade, o 

seu atual colapso ou sindemia, incluindo a questão sanitária.    

A partir do banco de dados obtidos já foi possível realizar algumas análises, 

incluindo aspectos importantes, mas raramente discutidos, em um contexto 

ecológico. Esses padrões envolvem uma base em ecologia comportamental e, no 

caso da espécie humana, é interessante que isso envolve uma série de aspectos 

também emocionais. Um exemplo extremamente interessante é pensar no conceito 

de “felicidade”. A felicidade é um direito humano fundamental, mas vários caminhos 

podem conduzir a ela. Alguns desses impulsionadores podem contribuir para um 

mundo melhor, alguns podem corroer a própria base da sobrevivência humana. Aqui, 

adotamos uma perspectiva macroecológica para identificar os determinantes 

socioecológicos da felicidade entre os países. Construímos um modelo teórico causal 

para estimar as múltiplas vias diretas e indiretas por meio das quais fatores bióticos, 

abióticos e socioeconômicos se relacionam com a felicidade humana (Fig. 3.1.13). 

Identificamos múltiplos caminhos associados à felicidade, incluindo um papel 

fundamental da riqueza humana que pode trazer felicidade diretamente, mas também 

uma relação positiva mediada por políticas sociais e um efeito negativo por meio da 
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crise ambiental. Compreender esses caminhos para o bem-estar pode ajudar os 

humanos a garantir o direito à felicidade para todos, aprimorando os fatores 

relacionados às necessidades básicas e minimizando os fatores que agravam a atual 

sindemia global. 

 

 

Fig. 3.1.13: Modelo socioeconômico e ambiental do entendimento das causas da felicidade 
humana no mundo, tendo os países como unidade amostral. O modelo inclui clima, 
diversidade biológica, produto interno bruto, educação, mortalidade infantil, poluição e 
impacto da pandemia de COVID-19. 

 

Sob um ponto de vista mais clássico (no sentido econômico e demográfico), 

a macroecologia humana pode avaliar também os determinantes da variação global 

da fertilidade humana. A população humana atualmente ultrapassa sete bilhões de 

pessoas, e é esperado alcançar de mais de dez bilhões até o final do século XXI. 

Embora o crescimento populacional não seja a principal variável no entendimento 

dos impactos humanos sobre os processos naturais, ela é uma variável importante 

nesse processo e fundamental no entendimento da própria organização dessas 

populações (e.g. Burger et al., 2017). A principal abordagem para explicar os padrões 

globais da distribuição espacial da abundância da espécie humana tem sido a teoria 

da transição demográfica. A TTD propõe que a redução taxas de fertilidade e 

mortalidade é causada por mudanças sociais associadas ao processo de 
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“modernização”. Esse processo incluiria o acesso ao saneamento, a cuidados 

médicos e alimento de modo a reduzir as taxas de mortalidade. Por outro lado, a 

fecundidade, cuja redução tende a ser mais lenta, estaria associada ao papel da 

mulher na sociedade. Assim, o aumento do grau de instrução das mulheres, a 

disseminação de informações e acesso aos métodos contraceptivos e a inserção das 

mulheres no mercado de trabalho contribuiriam para a redução das taxas de 

fertilidade. Outra hipótese, de origem macroecológica está associada ao aumento 

médio da energia per capita, o que levaria a uma redução da taxa dos processos 

biológicos, de acordo com as relações alométricas esperadas. Assim, inúmeras 

hipóteses são propostas para entender a complexidade das causas e os mecanismos 

nas diferenças nas taxas de fertilidade nas atuais sociedades contemporâneas. O 

nosso objetivo foi testar as principais hipóteses baseadas na TTD e em outras 

abordagens para explicar as diferenças nas taxas de fertilidade humana nas 

sociedades contemporâneas. Nós usamos a abordagem macroecológica para avaliar 

os determinantes do desenvolvimento econômico e das taxas de fertilidade em 

escala global. Nesse cenário, as nossas unidades amostrais foram os países. Mais 

especificamente, nós aplicamos modelos de equações estruturadas para acessar as 

relações causais lineares entre a industrialização, crescimento econômico, promoção 

a educação e saúde, indicativos inserção da mulher no mercado de trabalho e 

urbanização sobre as taxas de fertilidade humana para 193 países (Fig. 3.1.4).  

 

 

Fig. 3.1.14: Modelo socioeconômico do entendimento das causas da fertilidade humana nos 
municípios do Brasil. Educ = média de anos estudados pela população de mulheres; URBpop 
= população urbana; Fert = Número de filhos esperados por mulher; Mort = taxa de 
mortalidade infantil; EAgr = porcentagem de mulheres empregadas no setor agrícola; IgaG = 
índice global de igualdade de gênero; EInd = Porcentagem de mulheres empregadas no setor 
industrial. 
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A mesma abordagem foi aplicada ao Brasil, um país com dimensões 

continentais e com alta desigualdade, a partir de uma base municipal (Fig. 3.1.15).  

 

Figura 3.1.15. Modelo socioeconômico do entendimento das causas da fertilidade humana 
nos municípios do Brasil.  

 

 

Finalmente, a partir do workshop do final de 2018 e da montagem da base de 

dados, foi possível avaliar o efeito do clima e de variáveis sócio-economicas na fase 

inicial de crescimento da COVID-19 em todo o mundo (Coelho et al. 2020). Essa 

análise foi motivada por alguns modelos de nicho ecológico que sugeriram que a 

pandemia não iria chegar aos trópicos de forma agressiva. Demonstramos que o 

tamanho da população e as conexões globais, representadas pela importância dos 

países na rede global de transporte aéreo, são as principais explicações para a taxa 

de crescimento inicial do COVID-19 em diferentes países (Fig. 3.1.16). O clima e a 

socioeconomia não tiveram efeito significativo nesta análise do quadro geral (Fig. 

3.1.17 e 3.1.18). Nossos resultados mostraram que as alegações de que a taxa de 

crescimento da COVID-19 poderia ser menor em países mais quentes e úmidos 

deveriam ser tomadas com muito cuidado por potencialmente criarem o risco de 

perturbar políticas bem estabelecidas e eficazes de isolamento social que poderiam 

ajudar a evitar maiores taxas de mortalidade devido ao colapso dos sistemas 

nacionais de saúde. Em resumo, mostrou-se que não haveria restrições ecológicas 
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à uma grande expansão da pandemia nos países tropicais, como o Brasil (o que 

obviamente se confirmou). Uma postagem desse tema no “Ciência, Universidade e 

Outras Ideias” bateu na época rapidamente o recorde de visualizações do blog 

(chegando a 8500 visualizações, a maior parte poucos dias após a publicação). 

Infelizmente, essas predições dos modelos se confirmaram e houve uma enorme 

expansão da COVID-10 no Brasil, como é bem sabido em 2021, embora certamente 

as alegações ligadas às condições climáticas desfavoráveis à expansão da 

pandemia não tenham, aparentemente, sido um componente importante na ausência 

de políticas públicas eficientes e adotadas de forma consistente no país. 

 

 

 

 

Fig. 3.1.16. Rede de transporte aéreo entre 65 países que tiveram mais de 100 casos e para 
os quais os dados de séries temporais tinham pelo menos 30 dias após o 100º caso. Cores 
diferentes representam módulos de países mais conectados entre si. Tamanhos diferentes 
de cada nó representam a taxa de crescimento do COVID-19 estimada para cada país. 
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Fig. 3.1.17. Padrão geográfico da taxa de crescimento inicial de COVID-19 em diferentes 
países. A taxa de crescimento é representada pelo coeficiente de regressão da série de 
crescimento logarítmico. 

 

 

Fig. 3.1.18. Padrões espaciais de preditores e sua relação com as taxas de crescimento do 
COVID-19. A importância dos países na rede de transporte global (A) e o tamanho da 
população (C) estão fortemente associados às taxas de crescimento inicial de COVID-19 em 
todo o mundo (B e D). 
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Novas abordagens para avaliar lacunas de conhecimento de biodiversidade 

Finalmente, em novembro de 2019 (i.e., depois do envio do último relatório ao 

CNPq), o GT em “Macroecologia & Macroevolução” promoveu uma oficina em que 

foram discutidos trabalhos sobre a temática lacunas de conhecimento sobre a 

biodiversidade. O evento foi organizado pelo Prof. Dr. Joaquín Hortal (Museo 

Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madri, Espanha) e pela Dra. Leila Meyer 

(bolsista DTI/EECBio, UFG), e incluiu a participação de 17 pesquisadores do EECBio 

Esse workshop foi realizado em substituição ao workshop sobre “Compreendendo a 

geração e manutenção de pools regionais de espécies pela integração de dados 

filogenéticos, funcionais e geográficos”, que não pode ser realizado à época. Durante 

essa oficina, avançamos a discussão sobre construção de um índice que avalie a 

incerteza taxonômica (i.e., probabilidade de uma espécie atualmente aceita deixar de 

ser aceita no futuro). Discutimos que este índice terá dois componentes: i) número 

de revisões taxonômicas para o táxon; e ii) a qualidade da descrição/revisão 

taxonômica. Além disso, foram propostos dois novos trabalhos relacionados às 

lacunas de conhecimento: i) investigar quais fatores (e.g. distância geográfica, 

distância ambiental, etc.) determinam que um novo registro de ocorrência represente 

uma nova espécie; e ii) avaliar como a incorporação de novos registros de ocorrência 

ao longo do tempo incrementa o conhecimento sobre o range das espécies e sobre 

os padrões de riqueza de espécies. 

 
Fig. 3.1.19. Oficina sobre Lacunas de Conhecimento em Biodiversidade, no EECBio, em 11 

a 13 de novembro de 2019 
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Logo após o início desse novo projeto, começaram as restrições por causa da 

COVID-19, mas de qualquer modo aconteceram alguns avanços (que serão 

continuados na Fase II dos projetos, ver item 3.2): 

1. Para desenvolver os dois novos projetos propostos durante o workshop (veja 

descrição acima), utilizaremos um banco de dados com registros de ocorrência 

georreferenciados das espécies da tribo Bignonieae (Bignoniaceae). Uma versão 

inicial desse banco de dados foi compilada e disponibilizada por L.G. Lohmann, 

pesquisadora do EECBio. No entanto, foi necessário atualizar a nomenclatura das 

espécies e compilar a data de coleta de 4.684 (~16%) registros presentes no banco 

sem datação. Após as revisões mencionadas, o banco de dados está pronto para as 

análises e conta com 28.857 registros de ocorrência de 399 espécies de Bignonieae, 

dos quais 96,2% (27.766 registros) apresentam data de coleta; 

2. Em relação ao Índice de Incerteza Taxonômica, estabelecemos colaboração 

com a Dra. Juliana Stropp (Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madri, 

Espanha), que coordena o projeto Taxon-time (https://taxon-time.com/), o qual busca 

entender como esforços taxonômicos influenciam o conhecimento sobre a 

Biodiversidade ao longo tempo.  
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3.2. GT AVANÇOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS EM ECOLOGIA DE 

COMUNIDADES 

Coordenadores dos projetos do GT (PIs): Leandro Duarte e Sandra Muller (UFRGS), 

Marcus Cianciaruso e Mário-Almeida Neto (UFG).  

O GT “Avanços teóricos e metodológicos em Ecologia de Comunidades” tem 

como objetivo o desenvolvimento e aplicação de abordagens inovadoras para 

elucidação de padrões, processos e mecanismos ecológicos e evolutivos atuando 

em comunidades biológicas. Para tanto serão integradas análises em múltiplas 

escalas espaciais (indivíduos, populações, comunidades e biomas) e temporais 

(componentes micro e macroevolutivos). A partir da execução dos estudos propostos 

nas linhas de pesquisa deste projeto será possível avançar no entendimento sobre a 

influência de múltiplos processos biológicos, bem como sobre padrões de 

coexistência, e até que ponto tais padrões são afetados por gradientes ambientais 

do presente ou passados. 

 

 

Evolução de estratégias adaptativas em borboletas frugívoras: testando a hipótese 

de Grime  

Até o momento foram realizadas oito saídas de campo (incluindo a 

amostragem piloto), com o objetivo principal de amostrar a fauna de borboletas 

frugívoras do bioma Pampa. As coletas foram realizadas em duas campanhas 

durante os meses de primavera/verão (outubro e dezembro de 2019, janeiro e 

fevereiro de 2020) e repetidas em novembro e dezembro de 2020, janeiro e fevereiro 

de 2021. Os locais de amostragem compreendem propriedades particulares nos 

municípios de Quaraí, São Gabriel e Jaguarão, bem como na Estação Experimental 

Agronômica da UFRGS, no município de Eldorado do Sul. Para cada local, 

realizamos a coleta nas duas campanhas. Para a coleta dos adultos das borboletas 

frugívoras, foram usadas 70 armadilhas atrativas, separadas em áreas de mata e no 

campo nativo. Cada conjunto de cinco armadilha consiste em uma unidade amostral, 

sendo assim sete unidades em cada tipo de ambiente. Durante cada ocasião 

amostral, as armadilhas permaneceram abertas por 10 dias, sendo que todos os dias 

as armadilhas foram revisadas (troca da isca atrativa, identificação/coleta de 

indivíduos). O esforço total das coletas correspondeu a 539 horas/armadilha. 
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Foram amostrados um total de 4621 indivíduos de borboletas frugívoras, 

pertencentes a 38 espécies das quatro subfamílias conhecidas de borboletas 

frugívoras (Charaxinae, Biblidinae, Satyrinae e Nymphalinae). Com estes dados, 

estamos elaborando uma lista de espécies para a região do Pampa brasileiro, além 

de um guia ilustrado com informações, o qual será distribuído aos proprietários e 

comunidades locais de cada município. Ainda, estes dados complementam o banco 

de dados para borboletas frugívoras e que será utilizado para testar a hipótese de 

Grime sobre estratégias adaptativas. Este último será parte da tese da doutoranda 

Aline Richter. 

Um outro trabalho está em preparação, onde avaliaremos os padrões e 

mecanismos na distribuição da diversidade das borboletas frugívoras utilizando uma 

compilação de dados para o grupo em todo bioma Mata Atlântica (capítulo de tese 

da doutoranda Aline Richter). Para realização deste e do manuscrito citado no 

parágrafo anterior, está sendo construída uma base de dados com informações de 

atributos funcionais de indivíduos adultos e imaturos de borboletas frugívoras. Para 

finalizar tal banco de dados, será necessária uma visita a coleção zoológica da 

Universidade Estadual de Campinas para mensuração de atributos, inviabilizado até 

o presente momento pela pandemia. 

Relações filogenéticas entre espécies de borboletas frugívoras serão 

estabelecidas e atributos morfológicos e ecológicos que representem diferentes 

aspectos da história de vida das borboletas serão compilados e/ou medidos para o 

maior número possível de espécies pertencentes aos diferentes clados de borboletas 

frugívoras (lista preliminar de atributos na Tabela 3.2.1). As informações sobre os 

atributos serão obtidas tanto por busca em bibliografia científica quanto mensuração 

em laboratório, museus e coleções científicas, com visitas previstas para a Coleção 

Entomológica Padre Jesus Santiago Moure (DZUP) do Departamento de Zoologia da 

UFPR e para a Coleção de Lepidoptera do acervo do Museu de Zoologia (ZUEC) 

Prof. Adão José Cardoso da UNICAMP. Considerando que informações sobre 

atributos de estágios imaturos, tais como tempo de desenvolvimento e uso de planta 

hospedeira são escassas na literatura, coletas e medições de imaturos serão feitas 

quando necessário. Esse tipo de coleta envolve a busca ativa de imaturos na 

vegetação e/ou indução da oviposição das fêmeas e posterior criação em laboratório, 

de modo a permitir o acompanhamento e descrição do ciclo. Como o tema é ainda 

incipiente no grupo de estudo, a lista final de atributos deverá ser debatida entre os 

pesquisadores, com base na relevância do atributo como indicador ecológico, e na 

factibilidade na obtenção do valor do atributo de forma minimamente precisa. 
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A amostragem dos sítios no Bioma Pampa, descrita anteriormente, teve início 

na primeira fase deste projeto. Na segunda fase, pretendemos estender a 

amostragem a outras localidades, visando representar diferentes fisionomias 

existentes no Bioma Pampa. A distribuição de borboletas frugívoras em diferentes 

tipos de habitat distribuídos entre os biomas brasileiros (Amazônia, Mata Atlântica, 

Caatinga, Cerrado e Pampa) serão inicialmente compilados da literatura através de 

levantamento preliminar de dados já existentes sobre ocorrência de borboletas 

frugívoras em diferentes tipos de habitat e biomas no Brasil (ver Tabela 3.2.1). A 

Mata Atlântica é o bioma com melhor representação, no entanto Cerrado, Caatinga 

e Pampa são negligenciados quanto a amostragens de borboletas frugívoras por 

metodologia padronizada (armadilhas com iscas atrativas). Para esses últimos três 

biomas, amostragens padronizadas dos adultos durante as épocas mais favoráveis 

de atividade para borboletas serão realizadas para complementação dos dados e 

aumento da abrangência de locais de distribuição das comunidades de borboletas 

frugívoras. 

 

 

 

Atributos fenotípicos de plantas predizem a performance populacional e o 

funcionamento de comunidades em florestas tropicais? 

 

Durante 2019-2020, neste projeto continuamos as investigações do papel de 

atributos funcionais em processos ecológicos na escala de comunidades. Os 

estudos, com uma maior predominância em comunidades de plantas tropicais (e.g., 

Maracahipes et al. 2018, Bordin et al. 2021, Plaza-Jiménez & Cianciaruso 2021), se 

expandiram também para assembleias de peixes (Rocha et al. 2021) e aves marinhas 

(Plaza-Jiménez & Cianciaruso 2020). Ainda, o grupo publicou um artigo de revisão a 

respeito da inclusão de abordagens funcionais e de atributos ecológicos no âmbito 

da restauração ecológica de comunidades de plantas, visando a recuperação de 

serviços e processos ecossistêmicos (Carlucci et al. 2020). 
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Tabela 3.2.1. Lista preliminar de atributos de história de vida e morfológicos, demonstrando a relação 
com as respostas esperadas (alta ou baixa) para cada uma das estratégias adaptativas.  R – ruderais, 
C – competidores e S – tolerantes a estresse e com a breve descrição sobre as consequências de cada 
atributo sobre a performance dos organismos.  

Atributo  
Estratégia adaptativa Descrição do atributo Referências 

C S R   

Taxa de 
crescimento 
da lagarta 

Alta Baixa Alta 
Tempo até a maturidade 
reprodutiva. 

Hodgson, 1993 

Número de 
gerações 

Poucas Muitas Muitas 
Relacionada ao 
incremento na taxa de 
crescimento populacional. 

Shreeve et al., 
2001; Braby, 2002 

Tamanho da 
prole 

Grande 
Pequen
a 

Grande 

Quanto maior o distúrbio, 
menor o investimento em 
sobrevivência inicial da 
prole. 

Bink, 1992; Dennis 
et al., 2000 

Longevidade Alta Alta Baixa 
Relacionada com a 
disponibilidade de recurso/ 
baixa taxa de predação. Bink, 1992 

Plasticidade 
fenotípica 

Alta Baixa Alta 

Relação com tolerância a 
variações 
ambientais/multivoltinismo
. Kemp et al., 2006 

Tolerância as 
variações nas 
condições 
ambientais 

Baixa Alta Alta 

Organismos competidores 
(diapausa ou migração), 
organismos tolerantes ao 
estresse (diapausa) e os 
ruderais (plasticidade 
fenotípica). Bink, 1992 

Amplitude do 
campo visual 

Alta Alta Baixa 
Aumentam as chances de 
aquisição de recurso. 

Rutowski et al., 
2009 

Dispersão Baixa Baixa Alta 
Importante em habitats 
que são pouco estáveis. 

Dennis e Shreeve, 
2003; Dennis et al., 
2004 

Tamanho do 
corpo 

Grande 
Pequen
o 

Pequen
o 

Relacionada com a 
disponibilidade de recurso. Hodgson, 1993 

Massa 
abdominal 

Pequen
a 

Grande Grande 
Associada com o 
investimento em 
reprodução nas fêmeas. 

Srygley e Chai, 
1990 

Massa 
torácica 

Grande 
Pequen
a 

Grande 
Associada com 
investimento em dispersão 
ou defesa de território. 

Srygley e Chai, 
1990 

Número de 
plantas 
hospedeiras 

Poucas Poucas Muitas 

Consistente com o nível de 
distúrbio do sistema, 
plantas de curta duração e 
que estão em distintos 
ambientes são mais 
usadas por R estrategistas 

Dennis et al., 2004 

Produtividade 
do sistema 

Alta Baixa Alta 
Relacionada com as taxas 
de crescimento das larvas 

Hodgson, 1993 

Quantidade 
de recurso 
disponível 

Alta Baixa Alta 
Relacionada com o 
tamanho do indivíduo e 
requerimento nutricionais 

Braby, 2002; Curtis 
et al. 2015 

Qualidade do 
recurso 

Alta Baixa Baixa 
Relacionada com as taxas 
de crescimento das larvas. Dennis 2010 
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Tabela 3.2.1. Lista de ambientes amostrados através da metodologia padronizada de coleta de borboletas 
frugívoras para Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pampa. 

 
Bioma 

Tipo de 
Fitofisionomia 

Localidade de 
Estudo 

Autor/Ano 
Período de 
Amostragem 

Mata Atlântica 

Floresta Ombrófila 
Montana/Plantio 
eucalipto 

Reserva do Morro 
Grande (SP) 

Uehara-
Prado et al. 
2004 nov/01-mai/02 

Mata Atlântica 

Floresta Ombrófila 
Montanhosa/Área 
fragmentada 

Reserva do Morro 
Grande (SP) 

Uehara-
Prado et al. 
2005 nov/01-mai/02 

Mata Atlântica 
Floresta Estacional 
Semidecidual PE Rio Doce (MG) 

Silva et al. 
2015 jun/05-mai/06 

Mata Atlântica 
Floresta Ombrófila 
Densa 

São Luíz do 
Piraitinga (SP) 

Ribeiro et al. 
2010 jun/04-mai/05 

Mata Atlântica 
Floresta Ombrófila 
Mista/Densa 

Flona-
SFP/Maquiné (RS) 

Santos et 
al., 2011 

dez/06-abr/07; 
jan/08-dez/09 

Mata Atlântica Mata Paludosa 
Planície Costeira 
Norte (RS) 

Bellaver et 
al. 2012 

jan,mai, nov/05; 
jan,mar/11 

Mata Atlântica 
Floresta Ombrófila 
Densa 

PE Serra do 
Tabuleiro (SC) 

Corso e 
Hernandez 
2012 nov/09-ago/10 

Mata Atlântica 

Floresta Estacional 
Semidecidual/Plantio 
de café e cana Alfenas (MG) 

Brito et al. 
2014 out/11-set/12 

Mata Atlântica 

Floresta Ombrófila 
Sub-montana/Plantio 
de cana/borda 

Usina Serra 
Grande (AL) 

Filgueiras et 
al. 2016 nov/12-jan/13 

Mata Atlântica 
Floresta Estacional 
Semidecidual 

Serra da 
Bodoquena (MS) 

Araujo, 
2016 set/14-ago/15 

Mata Atlântica 

Floresta Ombrófila 
Sub-montana/Área 
agrícola/Floresta 
secundária 

Planície costeira 
(PR) 

Shuey et al. 
2017 jan, mar, abr/11 

Mata Atlântica 
Floresta Estacional 
Semidecidual Serra do Japi (SP) 

Santos et 
al., 2017 out/11-set/12 

Mata Atlântica 
Floresta Ombrófila 
Mista Flona-SFP (RS) 

Richter, 
2018 

nov/16-mar/17; 
out/17-mar/18 

Mata Atlântica Mata de Restinga Pelotas (RS) Gallo 2018 dez/14-atual 

Amazônia 

Floresta 
Tropical/Plantio de 
eucalipto/Floresta 
secundária 

Divisa entre Pará e 
Amapá (PA)(AP) 

Barlow et al. 
2007 mai/04-fev/05 

Amazônia 
Floresta tropical/Corte 
seletivo 

Precious woods 
amazon (AM) 

Ribeiro e 
Freitas 2012 jul-nov/07 

Amazônia Floresta Tropical 
Reserva Ducke 
(AM) 

Graça et al. 
2015 jun-ago/13 

Amazônia 

Floresta 
Tropical/Floresta de 
areia branca/Área 
aberta Parna Viruá (RR) 

Graça et al. 
2017 mai-jun/15 

Amazônia 

Floresta 
Tropical/Floresta de 
areia branca/Floresta 
hidromórfica 

Parna Viruá 
(RR)/PDBFF (AM)/ 
Parna Chandless 
(AC) 

Graça et al. 
2017 mai-out/15 

Amazônia Floresta tropical 
São José do 
Ribamar (MA) 

Martins et 
al. 2017 abr/12-mai/13 

Amazônia Floresta Tropical PDBFF (AM) 

Spaniol, 
2018 (não-
publicado) ago/15 e set/16 

Cerrado 

Mata de 
Galeria/Cerrado sensu 
stricto/Campo 
sucessional JBB (DF) 

Pinheiro e 
Ortiz, 1992 abr/88-mar/89 

Cerrado Mata de Galeria 
Parna Serra da 
Canastra (MG) 

Marini-Filho 
e Martins, 
2010 Mar/99-dez/00 
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Cerrado 

Campos 
rupestres/Vegetação 
ripária APE Mutuca (MG) 

Silva et al. 
2015 out/08-set/09 

Cerrado 

Mata de 
Galeria/Cerrado sensu 
stricto 

FAL/RECOR/JBB 
(DF) 

Freire JR, 
2015 jul/12-jun/13 

Caatinga 

Gradiente entre área 
arbustiva e locais com 
distúrbio PN Catimbau (PN) 

Nobre et al. 
2012 set/05-ago/06 

Caatinga 

Caatinga 
arbustiva/campos 
rupestres 

Morro do 
Chapéu/Senhor do 
Bonfim (BA) 

Zacca e 
Bravo 2012 nov/08-dez/09 

Caatinga* 

Caatinga 
arbustiva/campos 
rupestres ? 

Zikán 2018 
(não-
publicado) Atual 

Pampa 
Capão de mata no 
campo nativo 

JGR/SFA/SVS 
(RS) 

Paz et al. 
2014 jan/10-dez/11 

Pampa 
Transição Mata 
Atlântica com Pampa Santa Maria (RS) 

Spaniol e 
Morais, 
2015 out/11-mar/12 

Nota: * Corresponde a um trabalho que será desenvolvido nesse ano, mas ainda não está definida a área 
amostral. 

 

 

Maracahipes et al. (2018) identificaram atributos importantes para o 

estabelecimento e distribuição de espécies em ambientes de floresta estacional e 

savanas no Cerrado. Demonstramos que a variação intraespecífica de atributos como 

altura máxima das plantas, características estruturais e nutricionais das folhas estão 

intimamente ligadas às adaptações das espécies de árvores a estes dois ambientes 

contrastantes. Na mesma linha de pesquisa, em Bordin et al. (2021) identificamos que 

aspectos climáticos (variação anual da temperatura) e presença de árvores de grande 

porte são as características mais importantes para prever a biomassa aérea em florestas 

subtropicais na América do Sul. Finalmente, em Plaza-Jiménez & Cianciaruso (2021) 

testamos experimentalmente a importância de duas hipóteses que buscam explicar o 

papel da diversidade de atributos funcionais para processos ecossistêmicos, mostrando 

que a decomposição foliar depende dos valores nutricionais das folhas e que aumentar 

a variabilidade dos atributos não aumenta, necessariamente, a eficiência da 

decomposição. 

Em Rocha et al. (2021) avaliamos o papel de atributos de história de vida na 

sincronia populacional de espécies de peixes em um reservatório após eventos de secas 

prolongadas. Identificamos que espécies com tamanho de corpo similares apresentam 

sincronias similares e, portanto, respondem de maneira similar às perturbações ao longo 

do tempo. Em Plaza-Jiménez & Cianciaruso (2020) utilizamos dados globais de 

deposição de nitrogênio e fosforo por aves marinhas para quantificar a importância 

econômica desse processo ecológico para serviços ecossistêmicos e, portanto, a 

importância das aves marinhas e o custo econômico de sua extinção (estimado em pelo 



42 
 

menos $1,1 bilhão de dólares ao ano). Em Carlucci et al. (2020) buscamos consolidar o 

conhecimento e oferecer uma visão sintética dos avanços e desafios do uso de 

abordagens baseadas em atributos na restauração de ecossistemas. Ainda, 

identificamos e apontamos soluções para algumas lacunas do conhecimento nessa 

área.  

 

 

Desvendando os múltiplos efeitos de espécies exóticas em redes ecológicas 

O banco de dados de interações interespecíficas envolvendo espécies nativas e 

exóticas foi finalizado. O base de dados compreende redes de interações antagonísticas 

e mutualísticas envolvendo diversos grupos taxonômicos e graus de intimidade 

(interações não simbióticas, ectosimbióticas e endosimbióticas). Em setembro de 2019 

realizamos a primeira reunião presencial do subprojeto, na qual planejamos e 

desenvolvemos as análises iniciais para dois artigos, um dos quais foi posteriormente 

dividido, resultando em três artigos em andamento, dois quais dois estão em fase de 

redação com as análises já finalizadas (1: A framework for detecting species integration 

in interaction networks: a case study with exotic species; 2: The importance of 

disconnected species and abundance data for detecting topological patterns in 

ecological networks). Estes trabalhos devem ser finalizados e submetidos até outubro 

de 2021. 

Buscamos aumentar a integração entre os membros do GT por meio de reuniões 

presenciais e remotas. As últimas reuniões presenciais do GT ocorreram em setembro 

de 2019 devido à pandemia da COVID-19, as reuniões presenciais programadas a partir 

de 2020 foram canceladas e substituídas por reuniões remotas entre os membros do 

GT.  
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3.3. GT MODELOS DE NICHO ECOLÓGICO & MUDANÇA CLIMÁTICA 

Coordenadores dos projetos do GT (PIs): Levi Carina Terribile e Matheus de Souza 

Lima-Ribeiro (UFJ), Mariana Vale (UFRJ), Maria Lucia Lorini (UNIRIO) e Marinez 

Siqueira (JBRJ).  

As ações do GT em Modelos de Nicho Ecológico e Mudança Climática 

(ENM&CC)  do EECBio estão pautada nas seguintes linhas de atuação: (i) integrar as 

abordagens de calibração multitemporal em modelos correlativos com experimentação 

fisiológica em modelos mecanicistas a fim de estimar o nicho das espécies de forma 

mais completa; (ii) integrar interações bióticos, simulações demográficas, dispersão e 

uso do solo, em predições de distribuições futuras de modelos de nicho para estimar 

áreas potenciais a serem ocupadas pelas espécies no futuro de forma mais realística; 

(iii) analisar evolução de nicho e suas consequências para prever o risco de extinção 

das espécies em cenários de mudança climática; (iv) atualizar e ampliar o banco de 

dados climáticos ecoClimate e, v) dar suporte operacional a outros programas de 

pesquisa do EECBio. As principais atividades de pesquisa descritas a seguir estão 

relacionadas aos eixos gerais de pesquisa do GT, que envolvem o tema “mudança 

climática” e sua relação com a biodiversidade e os desenvolvimentos teóricos e 

metodológicos em modelagem de nicho e mudança climática. Em resumo, os principais 

resultados dos projetos do GT foram: 

 

Processamento de dados globais sobre mudanças na cobertura e uso do solo 

Os dados de uso da terra e cobertura do solo (land-use and land-cover - LULC) 

são importantes preditores da ocorrência de espécies e das ameaças à biodiversidade. 

Embora existam conjuntos de dados LULC disponíveis nas condições atuais, o formato 

dos dados nem sempre é diretamente acessível e utilizável para estudos ecológicos, e 

há uma falta de tais dados nas condições climáticas históricas e futuras. Isso dificulta, 

por exemplo, a projeção de modelos de nicho e distribuição em cenários de mudanças 

globais em diferentes cenários de tempo. Diante disso, pesquisadores do GT (Vale et 

al. 2021) utilizaram o conjunto de dados terrestres global do Projeto de Harmonização 

do Uso da Terra (LUH2) para gerar dados de uso da terra e cobertura do solo em formato 

de SIG padrão, tornando-os mais acessíveis e facilmente manipulávies para análises 

ecológicas. Assim, fornecemos dados LULC para todos os anos de 850 a 2100 em uma 

resolução temporal de 1 ano (de 850 a 2100), e espacial de 0.25o, e, a partir de 2015, o 

conjunto de dados LULC é fornecido em dois cenários climáticos (SSP2-4.5 e SSP5-

8.5). Ao todo, foram gerados mais de 17 mil arquivos, incluindo dados originais da base 
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Land-Use Harmonization Project (LUH2) agora transformados em formato tiff, e dados 

categóricos para 12 categorias de cobertura vegetal (e.x. Figura 3.3.1): floresta primária, 

cobertura primária não-florestal, cobertura secundária potencialmente florestal, 

cobertura secundária potencialmente não-florestal, pastagem de manejo, pastagem, 

área urbana, cultivares anuais C3, cultivares perenes C3, cultivares anuais C4, 

cultivares perenes C4, e cultivares C3 fixadores de N.  

  

Fig. 3.3.1. Exemplo da estrutura do dado gerado, presentado pela categoria de floresta primária 
contínua para 2020 (topo) e 2100 (abaixo) sob o cenário de gases de efeito estufa SSP5-8.5, 
obtido a partir da base Land-Use Harmonization Project (LUH2). Os valores das categorias 
variam de 0 a 1, representando aproximadamente a probabilidade de um pixel ser ocupado pela 
classe de uso da terra e cobertura do solo representada no mapa. Todos os outros arquivos 
categóricos têm a mesma estrutura. 

 

Outro aspecto relevante é que, ao se comparar os novos dados de LULC 

produzidos a partir da LUH2 com dados de referência para uso do solo Global Land 

Cover SHARE (GLC-SHARE), notou-se uma acurácia geral superior a 70% em escala 

global e também para a maioria das regiões (Tabela 3.3.1).   
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Tabela 3.3.1. Medidas de acurácia (em porcentagem) para os dados de LULC em escala global e regiões 
biogeográficas: acurácia global (OA), acurácia do produtor (PA) e acurácia do consumidor (UA). 

       Crops  forest  open areas  urban  
 OA PA UA PA UA PA UA PA UA 

 
          

Global 71.7 79.7 47.3 70.5 66.8 71.2 82.7 55.5 13.2 

Afrotropical 70,9 72.2 15.1 72.4 42.2 70.6 93.9 50.0 2.0 
Australasian 82.0 80.5 54.9 91.2 47.0 80.0 98.0 83.3 20.0 
Indomalayan 77.7 90.0 77.0 83.2 83.0 58.2 71.3 35.7 9.8 
Neartic 71.7 83.1 59.4 61.1 84.3 81.2 66.9 80.9 27.9 
Neotropical 65.4 89.5 14.8 87.3 66.9 47.7 88.3 39.2 40.7 
Afrotropical 71.4 71.3 53.1 67.7 64.7 73.5 81.2 30.3 4.0 

Afrotropical  71.4  71.3  53.1  67.7  64.7  73.5  81.2  30.3  4.0  

 

 

Uma análise comparativa do padrão de LULC ao longo do tempo indicou, por 

exemplo, uma diminuição da floresta primária e aumento de florestas secundárias e de 

áreas desflorestadas nas regiões da Amazônia, Floresta Atlântica e Bacia do Congo 

(Fig. 3.3.2).  

 

 

 

Fig. 3.3.2 Dados categóricos de LULC para 2020 e 2100 sob o cenário de emissão de gases 
SSP5-8.5, resultante da combinação, em um único mapa, das 12 classes ou categorias de uso 
do solo do projeto LUH2. 
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          Certamente, essa nova base de dados de LULC compreendendo um período 

1251 anos é de grande relevância para a Macroecologia, modelagem de nicho e 

análises de mudança global, com aplicações em ecologia e conservação. A principal 

consequência é a facilidade de uso para modelagem de nicho e predições mais realistas 

dos impactos da mudança climática sobre a biodiversidade. 

 

 

Análise comparativa das bases de dados ecoClimate e Worldclim 

Durante o Workshop sobre o ecoClimate realizado em março de 2019, foi 

discutida a necessidade de testar e comparar se o procedimento de downscaling 

(redução a escala) utilizado para gerar os dados climáticos do WorldClim 

(https://www.worldclim.org) reduz a incerteza (i.e., variância multidimensional dos dados 

climáticos) entre as projeções dos modelos de clima em relação aos dados originais, 

com relação ao procedimento de downscaling utilizado no ecoClimate 

(https://www.ecoclimate.org). Fizemos o procedimento de redução da escala dos 

modelos de clima de acordo com o procedimento padrão do ecoClimate, para os 

períodos (Holoceno médio, 2050 e 2070) e diferentes RCPs para o futuro (2.6, 4.5, 6.0, 

8.5) que eram comuns aos disponíveis pelo WorldClim e ecoClimate utilizando os 

mesmos baselines do WorldClim. Os resultados indicam que a incerteza nas projeções 

dos modelos climáticos foi reduzida nos procedimentos utilizados para realização do 

downscaling do ecoClimate e do WorldClim, mas o primeiro preservou muito mais a 

quantidade de incerteza dos dados originais em todos os conjuntos de variáveis e zonas 

climáticas para o Holoceno médio (Fig 3.3.3) e para o futuro (Fig. 3.3.4).  
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Fig. 3.3.3. Boxplot da incerteza no Holoceno médio entre os modelos de clima em cada conjunto 
de dados (CMIP, ecoClimate – EC e WorldClim - WC) em três conjuntos de variáveis (todas 
bioclimáticas, bioclimáticas derivadas da temperatura – tas e bioclimáticas derivadas da 
precipitação - pr). Na figura da direita os dados foram separados por zonas climáticas. 

 

 

Fig. 3.3.4. Boxplot da incerteza em 2070 para o RCP 8.5 entre os modelos de clima em cada 
conjunto de dados (CMIP, ecoClimate – EC e WorldClim - WC) em três conjuntos de variáveis 
(todas bioclimáticas, bioclimáticas derivadas da temperatura – tas e bioclimáticas derivadas da 
precipitação - pr). Na figura da direita os dados foram separados por zonas climáticas.  

 

           Notamos também que o padrão latitudinal da incerteza dos dados originais foi 

mantido no ecoClimate e para o WorldClim foi reduzido em todas as regiões (veja a 

aproximação dos pontos e linha de tendência em direção à zero), além do padrão ter 

sido perdido por completo para as bioclimáticas de temperatura do Holoceno (Fig. 3.3.5) 

e suavizado para o futuro (Figura 3.3.6).  
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Fig. 3.3.5. “Scatterplot” da incerteza no Holoceno médio entre os modelos de clima ao longo das 
latitudes separados por conjuntos de dados (CMIP, ecoClimate – EC e WorldClim - WC) e de 
variáveis (todas bioclimáticas – Bios 1 - 19, bioclimáticas derivadas da temperatura – Bios 1 – 11 
e bioclimáticas derivadas da precipitação – Bios 12 - 19). 

 

 

 

Fig. 3.3.6. “Scatterplot” da incerteza em 2070 no RCP 8.5 entre os modelos de clima ao longo 
das latitudes separados por conjuntos de dados (CMIP, ecoClimate – EC e WorldClim - WC) e 
de variáveis (todas bioclimáticas – Bios 1 - 19, bioclimáticas derivadas da temperatura – Bios 1 
– 11 e bioclimáticas derivadas da precipitação – Bios 12 - 19).  
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Esses resultados indicam que, em estudos que visam explorar o impacto da 

mudança climática sobre a biodiversidade a partir dos distintos cenários disponíveis, 

preservar a variância entre as predições é desejável, especialmente em estudos de 

planejamento para conservação.     

 

 

Desenvolvimento de abordagens que integrem modelos mecanísticos e correlativos 

para modelagem de nicho   

Os modelos mecanísticos, embora possam ser mais precisos para estimar o 

nicho das espécies, dependem de uma quantidade maior de informações 

(frequentemente não disponíveis para um grande conjunto de espécies), quando 

comparados aos modelos correlativos. Por outro lado, modelos correlativos são 

considerados menos precisos em suas predições. O estudo de Tourinho et al. (2021, 

Ecological Modelling 457, 109687) (e outros trabalhos em revisão), desenvolveu um 

modelo híbrido para mamíferos usando horas de atividade e horas de estresse por calor 

como variáveis mecanísticas, ajustadas usando dados macroclimáticos e aplicadas a 

modelagem correlativa convencional. Os resultados deste modelo híbrido foram 

comparados com modelos correlativos convencionais para 58 mamíferos tropicais em 

termos de precisão, incerteza e distribuição geográfica prevista sob as mudanças 

climáticas. A comparação revelou que não há diferença na acurácia preditiva de 

modelos híbridos e modelos correlativos; porém, os modelos híbridos exibiram maior 

incerteza, tanto para predições para o presente quanto para o futuro (Fig. 3.3.7), embora 

a magnitude dessa incerteza seja baixa.  
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Fig. 3.3.7. Análise comparativa da performance dos modelos híbridos e correlativos, por meio 
das métricas de TSS, AUC e Kappa, e incerteza em predições para o presente e futuro.  

 

Outro resultado relevante é que não houve diferença na magnitude de área 

perdida, adquirida ou estável, e no tamanho das extensões de ocorrência entre o 

presente e o futuro, preditas pelos modelos híbridos e correlaticos (Fig. 3.3.8). 

 

 

Fig. 3.3.8. Diferença entre modelos híbridos e correlativos de acordo com suas predições, 
quando a área que se manteve estável, perdida ou adquirida, e extensão de ocorrência.  
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Esses resultados são importantes porque refutam a premissa de que os modelos 

híbridos são mais precisos; sugerem também que a escolha da abordagem de 

modelagem preditiva pode variar de acordo com o interesse e objetivo do estudo. Ainda 

assim, os modelos híbridos podem ser recomendáveis (em detrimento de modelos ou 

mecanísticos ou correlativos separadamente) por proporcionar uma visão mais 

completa da resposta das espécies à mudança climática, uma vez que tanto aspectos 

proximais (ou causais) e distais (ambientais) são combinados nesta abordagem, e serão 

expandidos na próxima fase do EECBio (ver item 4.6).  

 

 

Áreas se estabilidade climática e resposta dos mamíferos à mudança climática 

Entender a dinâmica da distribuição das espécies diante da mudança climática 

é essencial para avaliar o risco de extinção e a proposição de estratégias 

conservacionistas. Ao analisarmos a dinâmica da distribuição geográfica dos mamíferos 

atuais em função do clima, desde o Último Máximo Glacial (LGM) até o presente, 

observamos que a mudança climática reduziu severamente a distribuição atual e a 

adequabilidade climática de espécies ameaçadas de extinção quando comparadas às 

espécies não ameaçadas (Fig. 3.3.9) (estudo publicado em Borges et al. 2019).    
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Figura 3.3.9. Porcentagem de mudança no tamanho da distribuição (ΔRange) e adequabilidade 
climática (ΔSuitability) entre o último máximo glacial e o período atual para espécies ameaçadas 
e não ameaçadas. 

 

 A partir das diferenças na adequabilidade climática e distribuição geográfica 

entre o passado e o presente, identificamos as áreas de estabilidade biótica (locais em 

que a adequabilidade se manteve estável) – Componente A, e as áreas de ganho biótico 

ou os locais que passaram a ser adequados à distribuição do passado em relação ao 

presente, e locais de perda biótica ou que deixaram de ser adequados – Componente 

B. Notamos que áreas estáveis persistiram especialmente nos trópicos; aumentos de 

hábitats adequados foram observados ao longo do Paleártico e Neártico, e perdas de 

hábitats ocorreram em regiões tropicais como bacia Amazônica, oeste da África 

equatorial e Sudeste Asiático (Fig. 3.3.10). 
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           Em outro estudo do GT, de Oliveira et al. (2021) avaliaram os impactos potenciais 

da mudança climática na distribuição da espécie rara de mamífero Chironectes minimus, 

o único marsupial semiaquático do mundo. Os resultados indicaram uma perda de área 

de distribuição em torno de 22% no futuro, além da redução da adequabilidade climática 

em sua área de ocorrência (Fig. 3.3.11 e Fig. 3.3.12). O estudo também revelou que as 

áreas estáveis poderão ser reduzidas pela ausência de áreas de floresta no futuro, o 

que poderá promover perda e fragmentação das populações (Fig. 3.3.12). 

Esses estudos reforçam a necessidade de estratégias conservacionistas que 

levem em consideração a dinâmica das distribuições das espécies ao longo do tempo, 

como a identificação de áreas de estabilidade climática. As áreas que se mantiveram 

estáveis climaticamente durante o último período glacial, que se mantem adequadas 

atualmente e que permanecerão adequadas no futuro poderão representar refúgios da 

biodiversidade, sendo importantes, portanto, em estudos de planejamento sistemático 

para conservação. Com o intuito de identificar essas áreas, mapeamos a áreas de 

adequabilidade no passado (LGM), presente e futuro (cenário climático RCP45) para 

quase 3 mil espécies de mamíferos em escala global (Fig. 3.3.13), e identificamos áreas 

de refúgio, principalmente nas regiões tropicais, no oeste da Amazônia, em boa parte 

da Mata Atlântica, e em regiões a leste da África subsaariana. Em conjunto, esses 

resultados fornecem oportunidades para a discussão de estratégias de conservação da 

biodiversidade levando em consideração a dinâmica das distribuições geográficas em 

resposta a mudança climática ao longo do tempo.  
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Fig. 3.3.10. Variação na adequabilidade climática entre o Pleistoceno e o presente; a) 
Estabilidade biótica (Componente A), a) áreas de ganho biótico, c) áreas de perda biótica (Comp. 
B), e d) perda proporcional de espécies de mamíferos ao longo do tempo. 



55 
 

Fig. 3.3.11. Magnitude de mudança no tamanho da área de ocorrência (a) na adequabilidade 
climática para Chironectes minimis ao longo do tempo. 

 

 

 

Fig. 3.3.12. Área de refúgio total predita para Chironectes minimus (a), e área de refúgio 
considerando a presença de áreas de Floresta (a). 
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Fig. 3.3.13. Padrões de riqueza de mamíferos terrestres no LGM, no presente e futuro – cenário 
RCP45, a áreas de estabilidade climática considerando os três períodos.  
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MODEL R: Novas implementações no arcabouço de modelagem de nicho ecológico 

modelR:  

o plano de trabalho deste GT previa novas implementações na plataforma de 

modelagem “modelR”. O principal avanço desde projeto foi o desenvolvimento de pacote 

complementar, denominado “plantR”, que resultou do desmembramento do módulo de 

aquisição e limpeza dos dados de ocorrência do modelR, com um script mais avançado 

quanto as suas funcionalidades. As novas funcionalidades do plantR são: (1) recuperar 

registros de ocorrência de diferentes repositórios de dados (e.g. GBIF); (2) padronizar 

campos típicos associados a registros de espécies; (3) validação de localidades, 

coordenadas geográficas, nomenclatura taxonômica e identificação de espécies; (4) 

sumarização e exportação dos registros, incluindo a elaboração de checklists de 

espécies com material testemunho (disponível em 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.04.06.437754v2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.04.06.437754v2
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3.4. GT GENÉTICA E GENÔMICA EVOLUTIVA 

Coordenadores dos projetos do GT (PIs): Mariana Pires de Campos Telles (PUC-GO e 

UFG) e Eduardo Eizirik (PUC-RS).  

Conforme definido em 2017, o GT em Genética e Genômica Evolutiva do EECBio 

foi estruturado nas seguintes linhas de pesquisa: (1) Desenvolvimento de marcadores, 

genotipagem e novas metodologias em genética e genômica evolutiva; (2) Delimitação 

taxonômica, evolutiva e identificação de barreiras entre populações e espécies; (3) 

Ecologia molecular, genética forense e conservação; (4) Conectividade funcional e 

antropização da paisagem. Além de apoiar alguns projetos associados desenvolvidos 

pela equipe a partir da infraestrutura do Laboratório de Genética e Biodiversidade 

(LGBio), o GT desenvolve dois projetos específicos, ligados à genômica evolutiva de 

populações de onça-pintada (Panthera onca) no corredor da bacia do Rio Araguaia, e a 

genômica do “Pequizeiro” (Caryocar brasiliense), uma árvore nativa do Cerrado de 

bastante importância regional. 

 

 

Genômica populacional de onça-pintada (Panthera onca), com foco no 

corredor do rio Araguaia e outras populações remanescentes do bioma 

Cerrado 

O principal objetivo desse projeto é gerar dados em escala genômica de 

populações desta espécie presentes no bioma Cerrado, especialmente em áreas que 

compõem o corredor do rio Araguaia. Serão utilizadas amostras não-invasivas (fezes) 

coletadas em campo, e metodologias de última geração para caracterizar 

simultaneamente milhares de genes, através da captura e sequenciamento de grande 

parte do exoma (conjunto completo de genes codificadores de proteínas). Espera-se 

que o projeto forneça informações criticamente relevantes para compreender a história 

evolutiva e a conectividade atual destas populações, bem como sua relação 

demográfica (e diferenças adaptativas) com relação a outros biomas, especialmente 

Pantanal e Amazônia. Desta forma, o projeto espera contribuir com informações 

abrangentes, geradas a partir de metodologias de ponta, para o delineamento e 

implementação de estratégias eficazes para a conservação desta espécie nestas 

regiões. 

O projeto gerou até o momento uma grande quantidade de dados genômicos de 

onças-pintadas amostradas em diferentes biomas, incluindo o Cerrado. A partir de 
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nosso estudo inicial, reportando o primeiro genoma completo desta espécie (Figueiró et 

al. 2017), produzimos diversos recursos genômicos de grande escala para viabilizar 

análises evolutivas, genéticas e ecológicas aprofundadas com foco na mesma. 

Inicialmente, geramos dados populacionais empregando métodos de representação 

genômica reduzida, ou seja, sequenciamento parcial de genomas de vários indivíduos, 

para avaliar seus níveis de variabilidade genética e diferenciação regional. Um dos 

estudos realizados empregou a técnica de Genotyping by Sequencing (GBS) do tipo 

Restriction-Associated DNA sequencing (RADseq), o que permitiu a identificação e 

genotipagem de mais de 50 mil polimorfismos de nucleotídeo único (Single Nucleotide 

Polymorphisms – SNPs) ao longo do genoma de múltiplos indivíduos. Isto viabilizou a 

mensuração da variabilidade genômica presente em diferentes biomas brasileiros, e os 

níveis de estruturação (diferenciação) entre eles (Fig. 3.4.1). Em paralelo, realizamos 

outro estudo empregando o sequenciamento de exomas (conjunto completo de regiões 

codificadoras de proteína), o qual inventariou a variabilidade presente em mais de 19 

mil genes e suas regiões genômicas adjacentes, viabilizando a identificação e 

genotipagem de mais de 115 mil SNPs. A comparação entre os dois métodos, com os 

mesmos 20 indivíduos, permitiu observar que o sequenciamento de exomas recupera 

níveis mais altos de variabilidade, mesmo após correção para o número diferente de 

SNPs avaliados (Fig. 3.4.1). Além disso, pudemos observar que ambos os métodos 

foram congruentes em identificar que os indivíduos da Amazônia apresentam maior 

variabilidade genética, seguidos pelo Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga. 

Resultados semelhantes foram observados com um conjunto maior de indivíduos 

(n=109) genotipados através do sequenciamento de exomas.  
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Fig. 3.4.1. Diversidade nucleotídica (Pi) estimada a partir da análise de SNPs ao longo do 
genoma de 20 indivíduos de onça-pintada amostrados em diferentes biomas brasileiros (Ama: 
Amazônia, Pan: Pantanal; Cer: Cerrado; Atl: Mata Atlântica; Cat: Caatinga). Os mesmos 20 
indivíduos foram analisados com os métodos RADseq e Sequenciamento de Exomas. As cinco 
primeiras categorias indicam diferentes métodos de filtragem e processamento dos dados de 
RADseq, enquanto as três últimas indicam três conjuntos dos dados de Exoma (completo, 
apenas os exons, e apenas os seus flancos não codificadores). 

 

Além desta avaliação da variabilidade presente nos diferentes biomas, 

analisamos o nível de diferenciação entre estes, com ambos os métodos. Observa-se 

que a diferenciação entre os biomas, de forma geral, é baixa, indicando que eles 

mantiveram altos níveis históricos de conectividade, como observado em estudos 

anteriores de nosso grupo empregando marcadores moleculares tradicionais. O bioma 

que apresentou maior diferenciação em relação aos demais, com o método RADseq, foi 

a Caatinga (Fig. 3.4.2), provavelmente devido a um processo antropogênico de 

isolamento e exacerbação da deriva genética devido ao pequeno tamanho populacional 

remanescente. Esta observação ressaltou a necessidade de estudos mais 

aprofundados da população de onças-pintadas da Caatinga, o que está ocorrendo no 

momento (ver abaixo). 

 

GBS (RADseq)                                            Exoma 
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Fig. 3.4.2. Diferenciação genômica (Fst) entre onças pintadas amostradas em diferentes biomas 
brasileiros (Ama: Amazônia, Pan: Pantanal; Cer: Cerrado; Atl: Mata Atlântica; Cat: Caatinga) 
estimada através dos dados de RADseq. 

 

Após esta fase de estudos com base em genomas parciais, passamos a utilizar 

sequências de genomas completos de onça-pintada em nossas análises populacionais. 

Nesta linha, nosso primeiro estudo empregou genomas completos de 13 indivíduos 

amostrados ao longo da distribuição da espécie (Fig. 3.4.3a). Este conjunto de dados 

permitiu a identificação e genotipagem de cerca de 9 milhões de SNPs, o que viabilizou 

a análise aprofundada de padrões genômicos de variabilidade. Análises de 

componentes principais (Fig. 3.4.3b) e de miscigenação (Admixture, Fig. 3.4.3c) 

indicaram que os maiores níveis de diferenciação ocorrem nas comparações das 

amostras da América Central (Guatemala) e América do Norte (EUA) com as amostras 

da América do Sul, o que é esperado tendo em vista a distância entre estas regiões e 

ausência de amostras intermediárias. Ao mesmo tempo, se observou altos níveis de 

diferenciação entre amostras de fragmentos de Mata Atlântica (AF048, AF052, AF395) 

e os demais indivíduos, neste caso sendo atribuídos ao processo antropogênico de 

exacerbação da deriva genética em pequenas populações isoladas. 
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Fig. 3.4.3. a) Localização de origem das amostras de onça-pintada com genoma completo 
sequenciado até o momento; b) Análise de Componentes Principais (PCA) e c) ‘Barplot’ de 
estruturação populacional baseados em uma matriz genotípica filtrada por desequilíbrio de 
ligação (LD: R2 = 0.6) contendo 35.413 SNPs de 13 onças-pintadas amostradas em vida-livre. 
As identificações individuais representam o bioma de origem na América do Sul (AF: ‘Atlantic 
Forest’ [Mata Atlântica]; PA: Pantanal; AM: Amazônia; CE: Cerrado, e CA: Caatinga), na América 
Central (MF: ‘Mayan Forest’, Guatemala) e América do Norte (MD: ‘Madrean Woodland’, Arizona, 
EUA).  

 

 

Análises de variabilidade genômica (Fig. 3.4.4) evidenciaram padrões 

congruentes, com dois dos mesmos indivíduos de Mata Atlântica exibindo níveis 

consideravelmente mais baixos de heterozigosidade. Os indivíduos do extremo norte da 

distribuição (Guatemala e EUA) também apresentaram níveis mais baixos de 

heterozigosidade, o que pode ser atribuído ao processo de colonização daquela região, 

possivelmente envolvendo uma sequência de gargalos populacionais, bem como a 

processos antropogênicos recentes induzindo declínios demográficos. 
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a)

 

b)

 

Fig. 3.4.4. a) Heterozigosidade média de onças-pintadas baseada nos sítios totais presentes em 
janelas não-sobrepostas com 200 kb de comprimento; b) Heterozigosidade média de onças-
pintadas baseada apenas nos sítios variáveis identificados ao longo dos genomas. Cada barra 
representa um indivíduo com genoma completo sequenciado; as cores indicam os seus biomas 
de origem. 

 

Análises de reconstrução demográfica mais profunda (Fig. 3.4.5) revelaram 

trajetórias altamente congruentes entre todos os indivíduos no último milhão de anos, o 

que apoia a interpretação de que a onça-pintada manteve altos níveis de conectividade 

populacional ao longo de sua distribuição neste período. A única exceção foram os 

indivíduos do extremo norte (Guatemala e EUA), que evidenciaram um declínio recente 

mais pronunciado do que os animais da América do Sul, o que corrobora a interpretação 

de gargalos populacionais inerentes ao processo de colonização daquela porção 

extrema da distribuição da espécie. 

 

Fig. 3.4.5. Reconstrução de flutuações históricas no tamanho efetivo populacional (Ne) baseada 
em dados de genomas completos de 13 onças-pintadas utilizando o método Pairwise Sequential 
Markovian coalescent (PSMC). Para maior clareza, apenas um indivíduo por bioma está incluído 
na figura, tendo em vista que a variação interindividual por bioma foi mínima. O tempo está 
indicado no eixo X (iniciando em 10 mil anos atrás e seguindo até 1 milhão de anos atrás) e o 
tamanho efetivo populacional está indicado no eixo Y. 
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Por fim, caracterizamos a quantidade, tamanho e distribuição de blocos 

homozigotos (Runs of Homozygosity [ROH]) ao longo do genoma destes indivíduos (Fig. 

3.4.6), o que possibilita avaliar processos mais recentes de gargalo populacional e 

endocruzamento em nível local. Observamos padrões contrastantes da presença de 

ROH nos genomas analisados (Fig. 3.4.7). Os indivíduos da Guatemala e EUA 

apresentaram uma proporção maior de seu genoma contido em ROH do que as onças 

sul-americanas, exceto por dois indivíduos oriundos de fragmentos populacionais de 

Mata Atlântica, novamente indicando evidências preocupantes de erosão genética 

(perda de diversidade e aumento de homozigose) devido ao processo antropogênico de 

fragmentação daquele ambiente. Estas evidências ressaltam a necessidade de estudos 

genômicos mais aprofundados das populações remanescentes de Mata Atlântica, bem 

como de ações urgentes no sentido de reconectá-los através de manejo ativo, o que já 

vem sendo discutido com parceiros de diferentes instituições de pesquisa e do ICMBio. 

 

 

 

Fig. 3.4.6. Exemplo de distribuição de heterozigosidade em um cromossomo completo de 13 
indivíduos de onça-pintada (ver Figura 3 para identificação dos indivíduos). Regiões desprovidas 
de variabilidade genética (blocos homozigotos (Runs of Homozygosity [ROH]) são indicados por 
barras escuras horizontais ao longo do eixo X. E escala do eixo X indica a posição cromossômica 
em Mb. 
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Fig. 3.4.7. Número total de blocos homozigotos (NROH) comparado à soma total de comprimento 
de ROH (SROH) nos genomas de 13 onças-pintadas amostradas em diferentes biomas (ver Figura 
3 para identificação das amostras). Populações menores, isoladas ou que sofreram processos 
atuais e/ou históricos de gargalo populacional e/ou endocruzamento evidenciam uma maior 
quantidade e tamanho de blocos homozigotos.  

 

 

No momento, as análises de genomas completos estão sendo expandidas, com 

o sequenciamento de 15 genomas adicionais, amostrados principalmente no Cerrado, 

mas também em fragmentos adicionais da Mata Atlântica e da Caatinga. Das 15 

amostras selecionadas, 11 já tiveram o seu genoma sequenciado e apresentaram boa 

qualidade de dados. Os próximos passos incluem a análise detalhada destas novas 

amostras, em conjunto com os 13 genomas gerados anteriormente, bem como a busca 

por recursos para expandir a amostragem, sequenciando genomas adicionais de onças-

pintadas amostradas nestes biomas. Com isso, esperamos construir um conjunto de 

dados em nível populacional, baseado em genomas completos, que permita realizar 

análises avançadas de história demográfica e diferenciação regional (inclusive 

dissecando padrões de adaptação local e identificando os genes envolvidos nos 

mesmos), fornecendo subsídios detalhados para embasar estratégias de conservação 

em manejo (in situ e ex situ) desta espécie. 
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Recursos genômicos de Caryocar brasiliense (Caryocaraceae): modelo para estudos de 

adaptação no Cerrado 

Caryocar brasiliense é uma espécie vegetal neotropical nativa do Cerrado 

brasileiro comumente conhecida como “pequizeiro” e possui uma grande popularidade 

sendo reconhecida como um dos símbolos da culinária do estado de Goiás. Ainda que 

C. brasiliense se apresente como um importante recurso genético do Cerrado, pouco se 

sabe sobre as composições genética e genômica dessa espécie. Nesse sentido, o 

objetivo desse projeto é obter um genoma de referência para C. brasiliense, bem como 

obter recursos genômicos importantes como um transcritoma de referência, sequências 

de elementos genômicos repetitivos e de microssatélites. Todo esse acúmulo de 

informação é de extrema importância para o desenvolvimento de trabalhos estratégicos 

envolvendo ecologia, genética/genômica da conservação e de populações e 

melhoramento genético com essa espécie. 

Até o momento foram gerados os primeiros recursos genômicos em larga escala 

de Caryocar brasiliense (e.g., Nunes et al. 2019). Nesse trabalho foi publicado o primeiro 

rascunho do genoma nuclear de C. brasiliense, além de um conjunto de primers para 

amplificação de regiões microssatélite em multiplex. Foram obtidos dados de 

sequenciamento em larga escala utilizando a plataforma Illumina Hiseq 2000 gerando 

leituras de 2 x 100 pb. O rascunho do genoma nuclear está disponível no banco de 

dados Genome do NCBI (National Center for Biotechnology Information) sob o número 

de acesso STGP00000000.1. Já os dados brutos do sequenciamento estão disponíveis 

no banco de dados SRA do NCBI sob número de acesso SRX5692978. 

 Para a montagem do rascunho do genoma nuclear de C. brasiliense foi utilizado 

o montador Platanus (PLATform for Assembling NUcleotide Sequences) v2.0 e obteve-

se um total de 55.248 contigs que juntos somam 212,17 Mb, cerca de 45,69% do 

tamanho estimado do genoma por distribuição de frequência de k-mers (464,365,380 

bp) (Tabelas 3.4.1 e 3.4.2). A identificação das regiões microssatélites foi feita usando 

o programa QDD e resultou num conjunto de 30 regiões divididas em cinco conjuntos 

multiplex. As multiplex variam de cinco a sete SSRs por conjunto e amplificam diferentes 

tamanhos de fragmento dentro de um mesmo conjunto. 
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Tabela 3.4.1. Estatísticas de montagem do genoma nuclear de Caryocar brasiliense (adaptada 

de Nunes et al., 2019) 

Métrica de montagem Valores 

Número de contigs 55.248 

Número de contigs > 1000pb 43,286 

Tamanho total 212.172.521 

Maior contig 64.707 

Menor contig 500 

N50 6.005 

N75 3.615 

L50 10.532 

L75 21.784 

%GC 34,84 

 

 

Tabela 3.4.2. Primers para amplificação em multiplex de regiões microssatélites de Caryocar 

brasiliense (adaptada de Nunes et al., 2019) 

Multiplex Primer_ID SSR_Motif 
Primer_Fowa

rd_5'-3' 

Primer_rever

se_5'_3' 
Ta CR_Frag_len 

1 
Cbr_NGS_SS

R1 
TATG 

gctacttccagtc

actagacttgt 

cacaactgctacc

atgttcgac 
62 349 

1 
Cbr_NGS_SS

R2 
CATA 

acccgccttctcc

agtgaata 

tcctcgagtttta

cagcggtat 
60 164 

1 
Cbr_NGS_SS

R3 
CT 

ctctctttgcggg

atatctcaaga 

ccatgacagtcc

agcccaata 
61 224 

1 
Cbr_NGS_SS

R4 
CT 

actctgccgaca

gctgaattta 

aaaggcaacaca

gcagatcattaa 
60 102 

1 
Cbr_NGS_SS

R5 
AG 

gtggaaatgcat

aaactgtatgcct 

cgatagctgctct

tgccaagt 
62 584 

1 
Cbr_NGS_SS

R6 
TC 

gcttctgcaaaat

cataggcaaca 

agtggtaattcac

gctggtaattta 
60 425 

1 
Cbr_NGS_SS

R7 
TTC 

gccattctcaatt

ttccagtggac 

gtgtgtgttgtaa

acattcaaggat 
60 493 

2 
Cbr_NGS_SS

R8 
AGG 

aataagatgcca

ttgcggtgtt 

tgaccgactcttt

cttattgggaa 
60 157 

2 
Cbr_NGS_SS

R9 
TC 

tacataaattgtc

ttcagcccatgt 

agcctgctcgatt

aagtgaaca 
60 278 

2 
Cbr_NGS_SS

R10 
GCA 

agagtccttgtga

cgaatcagatt 

ctcatccgagaa

cttatgcagc 
60 218 
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2 
Cbr_NGS_SS

R11 
GAT 

gccatcagcgaa

cagttctct 

caacaaattacct

gctccgagtt 
61 372 

2 
Cbr_NGS_SS

R12 
TTC 

gagttttgatgct

taagccatgac 

gccttaccagagt

ctgcaagt 
61 434 

2 
Cbr_NGS_SS

R13 
GGT 

ccactgacttatt

caatttctcgac 

ggaccctcaaca

ggacctattt 
60 513 

3 
Cbr_NGS_SS

R14 
AG 

gaactcttttccct

acagatcagaa 

catttcaggttga

gtagcttgtca 
60 270 

3 
Cbr_NGS_SS

R15 
GCT 

ggacgccatttca

caagattga 

ccctgctgtcaac

aggattct 
61 132 

3 
Cbr_NGS_SS

R16 
CTT 

aggatgcctttcc

aaagacgt 

ttttacagcaaca

tttgtgagactc 
60 331 

3 
Cbr_NGS_SS

R17 
CAA 

ttaatgatctggg

gtcacatcctt 

gtgggggcaatg

gacctaatat 
60 195 

3 
Cbr_NGS_SS

R18 
GTT 

ggagatcagacc

aagcattgct 

tgcatcattttgg

cgactacaat 
61 495 

3 
Cbr_NGS_SS

R19 
TTC 

gaggctgcatta

agcatggaaa 

aagacaaaaga

gtggatttcccac 
61 402 

4 
Cbr_NGS_SS

R20 
GAA 

aaaactggtaga

agatgcagtcaa 

gattagaatgtgc

aaaattggcagt 
60 312 

4 
Cbr_NGS_SS

R21 
CTT 

aacggggtccca

tcgtatctt 

gacacctgttaa

gcaagaacatgt 
62 251 

4 
Cbr_NGS_SS

R22 
CTT 

cggtatatggaa

gcgtacttcac 

tctgcactcgcaa

gtccaata 
60 176 

4 
Cbr_NGS_SS

R23 
GTT 

gcttttgttgtgg

agccaaattaca 

cgcgaaattcctc

atgttcaga 
60 109 

4 
Cbr_NGS_SS

R24 
GTT 

gtcattaacctga

caccattgct 

tctactgctatgtt

cggagcatatt 
61 392 

5 
Cbr_NGS_SS

R25 
GA 

tattcaggcgtgg

caccaata 

tggctcaaaactt

tgcatactgat 
61 258 

5 
Cbr_NGS_SS

R26 
GA 

ctgcttcagttcg

gagaccaa 

atctacttccaaa

gacatagtgtgc 
61 332 

5 
Cbr_NGS_SS

R27 
GA 

cgtcaaatcttcc

aacagctga 

catgtttcattga

agggccatcat 
60 180 

5 
Cbr_NGS_SS

R28 
CT 

aggtgatgtgac

cttccaagc 

agaatggggatt

cgtgttctagtt 
61 447 

5 
Cbr_NGS_SS

R29 
GA 

ctagcagtgcttc

gtcaaaactt 

ttattcagtgacc

cggttatggat 
60 111 

5 
Cbr_NGS_SS

R30 
TC 

gttcagcaaaca

ttctgctaagtc 

ttgggaacgtaa

agatcaatttcct 
60 508 
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Também foi realizado o sequenciamento do genoma completo do cloroplasto de 

C. brasiliense e nós usamos esses dados para acessar seus recursos genômicos 

usando os mesmos dados de sequenciamento de alto rendimento (Nunes et al., 2020). 

O cloroplasto do pequizeiro exibe um comprimento de genoma de 165.793 bp e a 

estrutura quadripartida de angiosperma típica com duas cópias de uma sequência de 

repetição invertida (IRa e IRb) de 34.902 bp cada, separando uma região de pequena 

cópia única (SSC) de 11.852 bp e uma grande cópia única (LSC) região de 84.137 bp. 

A análise de anotação identificou 136 genes sendo 87 codificadores de proteínas, oito 

rRNA e 37 genes de tRNA (Fig 3.4.8). Identificamos 49 elementos repetitivos de DNA e 

85 microssatélites. Uma análise filogenética bayesiana ajudou a entender relações 

anteriormente não resolvidas em Malpighiales, colocando Caryocaraceae como um 

grupo separado na ordem, com nós altamente suportados (Fig. 3.4.9). Este estudo 

sintetizou informações valiosas para estudos futuros, permitindo um melhor 

entendimento dos padrões evolutivos de genomas de cloroplasto do grupo estudado e 

fornecendo recursos para futuros programas de melhoramento. 
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Fig. 3.4.8. Mapa do genoma do cloroplasto de Caryocar brasiliense. Os genes desenhados fora 

e dentro do círculo são transcritos nas direções horário e anti-horário, respectivamente. Os genes 

foram coloridos com base em seus grupos funcionais. O círculo interno mostra a estrutura 

quadripartida do cloroplasto: cópia única pequena (SSC), cópia única grande (LSC) e um par de 

repetições invertidas (IRa e IRb). O anel cinza marca o conteúdo GC com o círculo interno 

marcando um limite de 50%. Os genes que possuem íntrons foram marcados com “*” e os 

pseudogenes foram marcados com “#”. 
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Fig. 3.4.9. Reconstrução de árvore filogenética com 52 táxons usando inferência bayesiana baseada em 

76 genes que codificam proteínas cloroplastidiais. Os números representam a probabilidade bayesiana a 

posteriori dada a cada nó. As barras à direita representam as famílias botânicas das espécies. 
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3.5. GT DIVERSIDADE FUNCIONAL E ECOSSISTEMAS 

Coordenador do projeto do GT (PIs): Valerio Pillar (UFRGS)  

O GT em Diversidade Funcional e Ecossistemas está focado em questões 

ligadas à manejo para conservação de Campos e Savanas, e desenvolve um grande 

projeto em rede cujos objetivos são: (i) Compreender e predizer os efeitos de práticas 

de manejo na biodiversidade e em serviços ecossistêmicos, com ênfase nos principais 

ecossistemas não florestais (campos e savanas de diferentes tipos) que ocorrem no 

Brasil, tendo em vista a falta de consenso no meio científico e entre gestores de 

unidades de conservação sobre os níveis de intervenção humana necessários para a 

manutenção da biodiversidade nesses ecossistemas, nos quais o fogo é um 

componente importante e, em geral, o uso pastoril é histórico; (ii) avaliar como são 

utilizadas as práticas mais generalizadas de manejo dos diferentes ecossistemas não  

florestais no Brasil; e (iii) avaliar, adotando uma abordagem de manejo adaptativo, as 

implicações do uso de práticas de manejo para a gestão de unidades de conservação, 

reservas legais, áreas de preservação permanente e outras áreas protegidas 

legalmente, e a sua integração no planejamento da conservação da biodiversidade. 

 As atividades realizadas pelo grupo de trabalho podem ser divididas em duas 

fases. Antes da pandemia de COVID-19, realizamos workshops presenciais e visitas 

técnicas, com a participação mais limitada de pesquisadores em razão dos objetivos 

iniciais e das restrições orçamentárias. Com a pandemia e a restrição dos encontros 

presenciais, buscou-se ampliar, por meio da realização de encontros virtuais regulares, 

a participação de pesquisadores com diferentes olhares (botânicos, ecólogos, 

entomólogos, agrônomos, zootecnistas) e especializados em distintos ecossistemas 

não florestais do Brasil. Assim, ampliamos a rede de pesquisa com o objetivo de 

estabelecer experimentos distribuídos nacionalmente envolvendo o manejo com fogo 

e/ou pastejo em campos e savanas, com o objetivo de avaliar seus impactos na 

biodiversidade e em serviços ecossistêmicos. Dessa forma, estamos construindo 

condições para a instalação de experimentos em parceria com outras iniciativas em 

ecossistemas não florestais, como os sítios PELD (Pesquisa Ecológica de Longa 

Duração) financiados pelo CNPq e FAPs. Assim há a perspectiva de instalar 

experimentos nos campos da depressão central e nos butiazais do bioma Pampa, nos 

campos de altitude de São Francisco de Paula/RS (PRÓ-MATA/PUC), Santa Catarina 

e Campos do Jordão/SP, em uma área de campos sujos do Parque Nacional das 

Sempre Vivas, nos campos rupestres da Serra do Cipó em Minas Gerais e outra em 

Campina Grande, no bioma Caatinga. Para dar coerência metodológica a esta rede 
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estamos em fase avançada de elaboração de um protocolo experimental comum, que 

se encontra anexo a este documento. As atividades realizadas no período de 2019 a 

2021 pelo GT Diversidade Funcional e Ecossistemas do INCT Ecologia, Evolução e 

Conservação da Biodiversidade seguem: 

O 1º workshop do GT foi realizado em Porto Alegre, na UFRGS, entre os dias 7 

e 9 de abril de 2019, com o tema “Fogo e Pastejo em Ecossistemas Não Florestais 

(ENF) Brasileiros”. Participaram da atividade 15 pesquisadores, entre membros do GT 

e convidados. A primeira atividade do encontro consistiu em uma visita à Estação 

Experimental Agronômica (EEA) da UFRGS, ao experimento “Nativão”, onde foram 

visitadas áreas experimentais de campo nativo no bioma Pampa, principalmente um 

experimento avaliando manejo pastoril com gado bovino, sob diferentes intensidades de 

pastejo, há mais de 30 anos (Fig. 3.5.1).  

 

 

Fig. 3.5.1. Visita dos pesquisadores do GT em Diversidade Funcional e Ecossistemas ao 

experimento “Nativão” (Estação Experimental Agronômica da UFRGS, Eldorado do Sul/RS) 

durante o I Workshop do GT. 
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No segundo dia os pesquisadores apresentaram sínteses do conhecimento 

acerca de fogo e pastejo em ecossistema não florestais alvos de seus estudos (Fig. 

35.2). As apresentações foram as seguintes: - Luciana Menezes: síntese para região 

dos Campos Sulinos, resultados prévios de uma revisão da literatura; - Fernando 

Furquim: apresentou resultados de sua pesquisa de doutorado envolvendo interação de 

fogo e pastejo no Pampa; - Fernando Barbosa: revisão sobre distúrbios na região 

campestre do Pantanal, aqui incluindo inundação, além de fogo e pastejo; - Alessandra 

Fidelis: apresentou resultados de experimentos de longa duração com queimadas na 

Serra do Tombador, no Cerrado; - Giselda Durigan: apresentou resultados já publicados 

sobre interação da vegetação no Cerrado com pastejo.  

        

 

 

 

 

Fig. 3.5.2. Pesquisadores do GT em Diversidade Funcional e Ecossistemas e pesquisadores 
convidados durante suas apresentações sobre sínteses do conhecimento acerca do efeito de 
distúrbios (fogo e pastejo) nos ecossistemas não-florestais estudados. 
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Durante parte do segundo e do terceiro dia de workshop trabalhamos na 

elaboração de um protocolo para uma rede de experimentos para avaliação do efeito do 

fogo e do pastejo sobre a biodiversidade, bem como processos e serviços 

ecossistêmicos associados. A demanda por esse protocolo surgiu a partir da 

observação de que no levantamento dos experimentos em andamento não encontramos 

uma padronização que permitisse a compilação dos dados brutos desses estudos para 

uma análise em conjunto. Além disso, o estabelecimento de novos experimentos é 

também parte dos objetivos do GT. 

A realização do segundo workshop do GT foi prevista para maio de 2020, devido 

à disponibilidade de agenda dos pesquisadores. O workshop ocorreria em Brasília e na 

oportunidade a equipe do GT visitaria uma área na Chapada dos Veadeiros (Fig. 3.5.3) 

que havia sido selecionada como potencial local para instalação de um experimento da 

rede. Com o avanço da pandemia, o workshop foi cancelado e o responsável pelo 

contato no local (Ênio Sosinski) mudou sua residência para o Rio Grande do Sul, onde 

instalará unidades experimentais em campos com butiazais presentes no bioma Pampa.  

    

  

Fig. 3.5.3. Reconhecimento de área potencial para instalação de experimento na Chapada dos 

Veadeiros pelo pesquisador do GT em Diversidade Funcional e Ecossistemas, Ênio Sosinski 

(Embrapa CENARGEN), em colaboração com a equipe do Centro de Avaliação da 

Biodiversidade e Conservação do Cerrado (CBC/ICMBio). 

 

Considerando as restrições impostas pela pandemia, seguimos organizando 

encontros virtuais periódicos entre os membros do GT (Fig. 3.5.4) para troca de 

experiências, fomento de iniciativas experimentais e cooperação entre os grupos de 

pesquisa. Atualmente procuramos manter uma periodicidade mensal dos encontros. A 

fim de ampliar o seu alcance e a representatividade dos ecossistemas existentes no 

Brasil, convidamos a se juntar na rede pesquisadores em ecologia e em áreas afins com 

experiência no efeito do manejo pastoril e/ou com fogo em ecossistemas não florestais. 

Assim, além dos membros do GT, ampliamos o número de participantes nos encontros, 
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incluindo pesquisadores com experiência no Pantanal (Arnildo Pott, Sandra Aparecida 

Santos), nas savanas e campos da Amazônia (Newton Lucena Costa, Anibal Moraes), 

na Caatinga (Olaf Bakke, Ivonete Bakke e José Morais) e no Cerrado e Campos 

Rupestres de MG (Eduardo Eduardo Van Der Berg e Evandro Machado). Com essa 

ampliação, o GT tem funcionado como um catalizador de iniciativas de pesquisa e ações 

em torno do manejo e conservação dos ecossistemas não florestais envolvendo mais 

de 40 pesquisadores de todo o Brasil. 

 

Fig. 3.5.4. Reunião do dia 19 de março de 2021 com a apresentação sobre o Pantanal pelo prof. 
Arnildo Pott. 

 

Com o objetivo de ampliar a divulgação científica dos grupos de pesquisa 

envolvidos no GT e disponibilizar um conjunto de trabalhos relacionados ao manejo dos 

ecossistemas não florestais do Brasil, está sendo criado um sítio do GT. O endereço 

com o conteúdo provisório está disponível no seguinte link: https://www.ufrgs.br/manejo-

campos-savanas/. Considerando a evolução da pandemia e a falta de recursos 

humanos para gerir o projeto, a instalação de um novo experimento de manejo pastoril 

e com fogo nos campos da Estação Experimental Agronômica da UFRGS está atrasada. 

Porém, em novembro de 2020 foi realizada uma visita dos pesquisadores e criada uma 

agenda para a implementação desse experimento. O bolsista Rodrigo Baggio realizou 

um mapeamento planialtimétrico da área e, nesse momento, estamos finalizando o 

planejamento do experimento e buscando fundos para sua viabilização. 
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3.6. PLANEJAMENTO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E SERVIÇOS 

ECOSSISTÊMICOS 

Coordenador do projeto do GT (PIs): Rafael D. Loyola (UFG/FBDS)  

Desde 2017, o GT de Conservação da Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos 

do EECBio tem se dedicado a dois grandes temas: (1) como ferramentas e instrumentos 

legais têm auxiliado o país em sua estratégia de conservação e, (2) o papel das 

propriedades privadas na conservação da biodiversidade brasileira. No primeiro tema, 

o GT avançou, tendo elaborado um protocolo de avaliação e inclusão de ações para a 

conservação em Planos de Ação Nacionais para a conservação (PANs) e Planos de 

Ação Territoriais para a conservação (PATs). 

Os PANs são instrumentos de conservação de espécies elaborados pelo 

governo com o objetivo de evitar a extinção de espécies ameaçadas ou, pelo menos, 

reduzir a incidência das ameaças que atuam sobre elas. No Brasil, eles são elaborados 

e coordenados por órgãos públicos como o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), para espécies animais, e pelo Centro Nacional de 

Conservação da Flora (CNCFlora/JBRJ), para espécies de plantas. Recentemente, o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) adotou a execução de PANs territoriais (e não por 

grupos taxonômicos) e passou a coordenar os mesmos. 

Os PANs no Brasil são políticas públicas, pactuadas com a sociedade, que 

identificam e orientam as ações prioritárias para combater as ameaças que põem em 

risco espécies ou algumas de suas populações e os ambientes naturais e assim 

protegê-los. Entretanto, para que os PANs sejam eficientes e garantam o alcance de 

seus objetivos, é preciso garantir que as ações neles propostas sejam objetivas e 

tenham impacto direto sobre as espécies. Entretanto, isso nem sempre acontece no 

Brasil (nem em outros lugares como Austrália e México, por exemplo). Na maioria dos 

casos, é impossível afirmar que, caso as ações listadas nos PANs sejam 

implementadas, as espécies estarão livres da extinção ou menos ameaçadas. A maioria 

dos PANs funcionam, portanto, como uma carta de intenções na qual, de fato, é 

impossível afirmar que, caso implementados, as espécies ou ecossistemas estarão 

livres da extinção ou menos ameaçadas(os). Isso gera uma contradição na qual existe 

um instrumento de conservação, mas não é possível garantir que ele seja eficaz. 

Existem protocolos definidos para a elaboração de planos de ação. Contudo, 

aparentemente esses protocolos não são seguidos à risca por diferentes razões como 
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a complexidade do protocolo, o detalhamento excessivo das ações que devem ser 

executadas - o que inviabiliza apresentar todo o protocolo em uma oficina presencial 

para elaboração de PANs, ou a inadequação do protocolo à realidade nacional ou local. 

Seja qual for o motivo, o fato é que, como mencionado acima, os PANs acabam 

padecendo de três grandes problemas, que levam a um quarto, maior ainda (Fig. 3.6.1). 

São eles: 

(1) Pouca execução, o que, normalmente, ocorre devido à má gestão do PAN. A 

falta de clareza, liderança ou disponibilidade do gestor acaba gerando pouco 

engajamento dos atores envolvidos, que já não são muito motivados pela falta de 

recursos para executar o plano (por exemplo, os PANs federais do Brasil); 

(2) Pouca eficiência, o que costuma ser resultado de ações mal elaboradas, com 

pouco realismo e sobretudo falta de foco em mudar uma condição negativa para as 

espécies e ou ecossistemas que se pretende proteger ou recuperar com o PAN; 

(3) Falha no monitoramento, que acontece porque os PANs são focados em sua 

própria execução, o que é positivo, mas não avaliam o impacto positivo que eles podem 

gerar sobre a biodiversidade. Parte do problema está em indicadores imprecisos e de 

primeiro nível, ou seja, não são capazes de permitir a avaliação do sucesso do PAN. 

Somado a isso, há uma falta de correção de curso, que deixa o plano seguir, de forma 

inercial, aumentando sua ineficiência e sua pouca execução; 

(4) Baixa garantia de sucesso, problema que é a consequência mais negativa das 

três anteriores. Em última instância ele significa que a biodiversidade continua 

ameaçada e que os recursos foram mal-empregados, gerando uma grande falta de 

credibilidade do PAN, dos gestores do plano e, principalmente, dos atores envolvidos. 
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Fig. 3.6.1. Os quatro principais problemas comumente associados a Planos de Ação para a 
Conservação e Recuperação da Biodiversidade e algumas de suas causas. 

 

 

Por isso, desenvolvemos um protocolo que consiste em seguir, para cada ação 

descrita em um plano de ação, etapas de avaliação (como um algoritmo) da pertinência 

de ações incluídas em planos para conservação e/ou restauração (Fig. 3.6.2). 
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Fig. 3.6.2. Protocolo de avaliação de ações para PANs - Planos de Ação Nacional, desenvolvido 
pela Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável - FBDS. O protocolo segue etapas 
sequenciais, que culminam com a exclusão ou classificação de cada ação como SMART 
(específica, mensurável, adequada, realista e em tempo) e direta, indireta, proximal ou distal. 

 

Assim, para cada ação constante em um plano de ação é verificado se: 

(1) a ação tinha relação material com os objetivos do plano de ação. Ações sem 

essa relação são excluídas ou readequadas; 

(2) Ações com relação material com o objetivo foram então avaliadas para saber se 

eram SMART - um acrônimo (em inglês) formado pelas palavras Specific (específica), 

Measurable (mensurável), Attainable (atingível), Realistic (realista) e Time Bound (em 

tempo). Essa ferramenta foi aplicada por ser eficiente e amplamente usada para 

elaboração de ações, metas e tarefas em vários segmentos, inclusive corporativos. 

Segundo a ferramenta, uma ação inteligente deve ser específica o suficiente para 

clarear o caminho que precisa ser percorrido para sua realização. Quanto mais 

específica for a ação, menor a chance de interpretações equivocadas surgirem. Cada 

ação deve ser mensurável, pois isso evita que qualquer resultado seja definido como 

inadequado. Assim, toda ação deve, a princípio, conter um número (um valor, uma cifra 

ou uma porcentagem) que funciona como um objetivo a ser alcançado. Além disso, criar 

ações irreais e inatingíveis só gera desmotivação e frustração, uma vez que elas não 
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são alcançáveis. Por isso, uma ação precisa ser atingível. Caso uma ação seja muito 

desafiadora, é melhor dividi-la em múltiplas ações menores. Obviamente, cada ação do 

plano deve ser realista, isto é, ela deve estar alinhada com o objetivo final do plano e 

ser exequível (que tem relação com o componente anterior). A chance de uma ação 

realista ser alcançada é muito mais alta quando comparada àquelas fora de realidade 

material do plano. Finalmente, as ações devem ter um prazo para serem realizadas de 

maneira que o plano seja concluído em tempo. Esse prazo varia de acordo com a 

complexidade de cada ação, mas como o plano da Renova tem um limite de 10 anos de 

execução, estabelecemos que todas as ações podem ser realizadas em até 10 anos. 

Ações que não são classificadas como SMART – por qualquer um dos componentes 

(específica, mensurável, atingível, realista e em tempo) – são excluídas ou readequadas 

de maneira a melhor se aproximarem destas características, tendo como critério não 

alterar o conteúdo do conjunto de ações presentes no plano; 

(3) Ações consideradas SMART são então classificadas em diretas ou indiretas e 

proximais ou distais. Ações diretas são aquelas que têm relação direta com a mudança 

no estado de conservação de uma espécie ou ecossistema (por exemplo, restaurar uma 

área de preservação permanente – APP). Ações indiretas têm, portanto, relação indireta 

com a mudança no estado de conservação de uma espécie ou ecossistema (p. ex., 

definir áreas prioritárias para conservação). Todas as ações, sejam diretas ou indiretas, 

podem gerar mudanças no estado de conservação em curto prazo (isto é, menos de 5 

anos) ou longo prazo (mais de 10 anos). Quando o fazem em curto prazo, foram 

classificadas como proximais (p. ex., reintroduzir indivíduos na natureza); quando o 

fazem em longo prazo, foram classificadas como distais (p.ex., publicar estudos) (Tabela 

3.6.1). 
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Tabela 3.6.1. Classificações de ações usadas no protocolo do GT. 

 

TIPO DE AÇÃO DEFINIÇÃO 

SMART 
É aquela ação considerada específica, mensurável, atingível, realista e em 

tempo (com prazo). 

Direta 
É aquela ação que tem relação direta com a mudança no estado de 

conservação de uma espécie ou ecossistema. 

Indireta 
É aquela ação que tem relação indireta com a mudança no estado de 

conservação de uma espécie ou ecossistema. 

Proximal 

É aquela ação que pode gerar mudanças perceptíveis no estado de 

conservação de uma espécie ou ecossistema em curto prazo, isto é, menos 

de 5 anos. 

Distal 

É aquela ação que só pode gerar mudanças perceptíveis no estado de 

conservação de uma espécie ou ecossistema a longo prazo, isto é, mais de 

10 anos. 

 

 

As ações, foram então classificadas em uma matriz que cruza as informações 

sobre quantas (e quais) ações são: 

a) diretas e proximais, isto é, ações de grande impacto; 

b) diretas e distais, isto é, ações estratégicas que merecem ser desenvolvidas 

mesmo que seu impacto seja perceptível a longo prazo; 

c) indiretas e proximais, isto é, ações que funcionam como uma aposta: não têm 

efeito direto, mas caso bem executadas, podem trazer resultados em curto prazo; 

d) indiretas e distais, isto é, ações de suporte ao plano. São ações que, na maioria 

dos casos, geram subsídios para a execução de outras ações. 

 

Nessa matriz, sugere-se que, no melhor dos casos, a porcentagem de ações 

diretas e proximais seja de, no mínimo 25%. Para as demais combinações, sugerimos 

que as ações sejam inferiores à 25%, quando possível (Fig. 3.6.3). 
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Fig. 3.6.3. Matriz de ações com as combinações possíveis das diferentes classificações e 

porcentagens sugeridas para cada uma das combinações. 

 

Esse protocolo elaborado testado em ocasiões diferentes, em especial em 

oficinas do PAT do espinhaço, conduzido pelo Ministério do Meio Ambiente e em 

oficinas de revisão do Plano de Ação para a recuperação e conservação da Bacia do 

Rio Doce, conduzido pelo Fundação Renova. Sendo assim, nesse novo ciclo, 

encerramos esse tema de trabalho e não vemos necessidade de financiamento 

específico para ele. 

No segundo tema, buscamos entender o papel das propriedades privadas em 

manter o serviço de polinização ao longo do território brasileiro. É sabido que a 

polinização desempenhada por insetos nativos melhora a qualidade e os níveis de 

produção de cultivos agrícolas, exercendo assim um papel importante para a 

manutenção da produção em larga escala e a manutenção da segurança alimentar. 

Assim, garantir a polinização natural é de extrema importância para países que têm sua 

economia dependente da agricultura, como é o caso do Brasil.  

Uma das medidas mais eficientes para se incentivar a polinização natural é a 

manutenção de vegetação nativa próxima ou no interior de áreas agrícolas. No Brasil, a 

principal lei que regula o uso do solo e a gestão de propriedades privadas é a Lei de 

Proteção da Vegetação Nativa (LPVN), que institui duas designações de proteção da 

natureza que devem ser implantadas em propriedades privadas: (i) as Áreas de 

Proteção Permanente (APPs), que têm como objetivo principal a manutenção de 
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recursos hídricos, e (ii) as Reservas Legais (RLs), que se referem a uma proporção das 

propriedades que deve ser mantida com vegetação nativa. Compreender o papel de 

APPs e RLs na polinização é de grande importância para garantir a produção em larga 

escala e a segurança alimentar e possibilita manter a vegetação nativa em paisagens 

produtivas.  

Nesse tema do GT, nosso objetivo foi o de avaliar a importância das APPs e RLs 

na provisão do serviço de polinização usando o Cerrado como estudo de caso. Geramos 

um mapa de uso de solo para o Cerrado referente ao ano de 2018 (resolução de 30m x 

30m) e amostramos 114 microbacias do Cerrado para realizar as análises. De posse 

dessas informações, iremos modelar o serviço de polinização fornecido por abelhas 

nativas para as microbacias selecionadas. Esse modelo calcula a provisão potencial de 

polinização para cada célula da área de estudo, considerando a quantidade de recursos 

florais e de nidificação para cada uso de solo, além da abundância relativa e a 

capacidade de voo de cada espécie de abelha considerada. Após quantificar a 

quantidade de vegetação nativa incluída nas APPs e RLs dentro das microbacias, além 

da declividade média dessas microbacias, poderemos utilizar análise de caminho (path 

analysis) para avaliar o efeito direto da vegetação nativa incluída em APPs, RLs e fora 

dessas designações no fornecimento de polinização, assim como o efeito indireto da 

declividade (via APPs, RLs e vegetação fora) nesse serviço. No período coberto por 

esse relatório, concluímos as seguintes etapas/produtos: 

Mapeamento do uso da terra: Utilizamos o mapa de uso de solo do Cerrado do 

ano de 2018 gerado pelo projeto MapBiomas (30m x 30m; mapbiomas.org/). Essa base 

de dados apresenta classes de uso de solo de vegetação nativa (e.g. formação florestal, 

formação savânica, formação campestre, área úmida natural não-florestal) e ambientes 

alterados (e.g. pastagem, cultura anual-perene; cultura semi-perene; mosaico 

agricultura e pastagem; floresta plantada e agricultura). Este mapa de uso da terra foi 

refinado, considerando as fisionomias nativas do Cerrado, bem como os diferentes tipos 

de agricultura. Tal refinamento foi necessário para que fosse possível mapear a provisão 

de polinização de maneira mais confiável. Para refinar as fisionomias nativas, utilizamos 

os dados espaciais do MCTi, que inclui 28 tipos de vegetação nativa. Para refinar os 

dados de agricultura, utilizamos os dados do Otimizagro para o ano de 2018 (~0.5 x 0.5 

km. Iremos considerar 12 culturas agrícolas, incluindo soja, milho, algodão, trigo, feijão, 

arroz, laranja e cana de açúcar. A partir dessa abordagem nosso mapa final contém 38 

classes de uso de solo mantendo a resolução inicial do MapBiomas (30m x 30m); 
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Seleção de microbacias: de posse do mapa final de uso do solo para o Cerrado 

(30m x 30m), selecionamos 114 microbacias para modelar a polinização. A amostragem 

por microbacias é necessária devido à grande quantidade de células para todo o 

Cerrado (~6 bilhões de células de 30 x 30m), o que torna computacionalmente inviável 

modelar a polinização para toda a região a partir do modelo do Integrated Valuation of 

Ecosystem Services and Tradeoffs (InVEST); 

Lista de espécies de abelhas nativas. Iremos considerar as espécies de abelhas 

com registros de visitação para três cultivos agrícolas do Cerrado: soja, café e feijão: 

esses cultivos agrícolas apresentam grande dependência de polinização biótica, além 

de elevada importância econômica na região do Cerrado. A lista de espécies de abelhas 

que visitam os recursos florais desses três cultivos foi construída a partir do 

conhecimento prévio da Prof. Luisa Carvalheiro e da literatura específica. Uma listagem 

lista preliminar construída pela Prof. Carvalheiro engloba 40 espécies de abelhas 

(comunicação pessoal); 

Compilação de características das espécies de abelhas: local de nidificação (e.g. 

solo ou tronco), estação com atividade de forrageamento (i.e., inverno ou verão), 

abundância relativa e distância máxima de forrageamento para cada espécie em metros. 

Tais informações foram obtidas consultando a literatura e posteriormente confirmadas 

com especialistas (listamos 15 especialistas em abelhas nativas do Cerrado que 

poderão ser consultados). Caso não haja dados suficientemente refinados para cada 

espécies de abelhas, devemos agrupar tais espécies em guildas (e.g. Buzz pollination, 

que é a polinização por zumbido característico de algumas espécies). 
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3.7. MONITORAMENTO ACÚSTICO AUTOMATIZADO EM LARGA ESCALA DE 

ANFÍBIOS ANUROS  

Coordenador do projeto do GT (PIs): Rogério Pereira Bastos (UFG)  

Em maio de 2019, realizamos a primeira reunião de trabalho, que teve como objetivo 

estabelecer os procedimentos gerais. Especificamente, os objetivos específicos foram: 

a) Apresentar o grupo de pesquisa e os objetivos do projeto; 

b) Iniciar a seleção dos potenciais localidades e espécies-alvo para realizar o 

monitoramento acústico de populações; 

c) Apresentar os procedimentos básicos para instalação dos gravadores 

autônomos, tomada de dados, armazenamento das gravações e a metodologia 

de análise; 

d) Fornecer os equipamentos necessários e instruir a forma de uso. 

 

A reunião foi realizada entre os dias 22 e 24 de maio de 2019 na Universidade 

Federal de Goiás (UFG, Fig. 3.7.1), com a presença de 22 participantes, dos quais 15 

são membros do GT. Ao final desta reunião de trabalho, distribuímos os gravadores e 

dataloggers para os participantes do grupo de trabalho que estavam presentes. Os que 

não estavam presentes, receberam os equipamentos no IX Congresso Brasileiro de 

Herpetologia, que foi realizado em Campinas (SP), em julho de 2019. Também 

finalizamos os protocolos para: (a) instalação dos gravadores e dataloggers, (b) retirada 

dos dados (gravações e valores de temperatura e umidade relativa do ar) registados e 

(c) envio dos dados para o servidor, localizado na Universidade Autônoma de Madri 

(Espanha). 
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Fig. 3.7.1. Workshop sobre “Monitoramento acústico”, EECBio, Goiânia, 22 a 24 de maio de 

2019. 

 

 Em setembro de 2019, os gravadores e dataloggers começaram a ser instalados 

em 44 locais (unidades amostrais) que estão situados em 4 biomas: Amazônia, Cerrado 

e Pantanal. Além destes pontos, estabelecemos parcerias com os pesquisadores Elodie 

Courtois e Martin Jansen para utilizarmos as informações coletadas na Guiana Francesa 

e Bolívia, respectivamente (Fig. 3.7.2). A maioria destas unidades amostrais iniciou suas 

atividades até dezembro de 2020. 
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Fig 3.5.2. Localização das unidades amostrais dos experimentos de monitoramento do GT. 

 

 

Fig. 3.5.3. Extensão temporal do registro das gravações, até o momento. 
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 A partir de março de 2020, com o agravamento da pandemia da Covid-19, a 

manutenção dos equipamentos (e.g., troca de cartões de memória e pilhas) ficou 

prejudicada. Todavia, não haverá prejuízo para o desenvolvimento do projeto, desde 

que haja uma prorrogação.  

 Em novembro de 2020, realizamos nossa segunda reunião de trabalho, agora 

no formato remoto. Nesta reunião, definimos que (a) continuaremos o registro das 

vocalizações por mais 12 meses, (b) iniciaremos o processo de detecção manual das 

vocalizações das espécies alvo, (c) produção do algoritmo de reconhecimento e (d) 

identificação automática das vocalizações pelo algoritmo. Estas novas etapas (Fig. 

3.7.4) serão realizadas ao longo do ano de 2021. O processo requer uma separação de 

cerca 400 arquivos sonoros de um total de 35.000 produzidos por cada gravador. 

Posteriormente, será realizada a identificação manual das vocalizações da intensidade 

de atividade do coro. Com as vocalizações identificadas, o algoritmo será produzido, 

quando então será realizada a identificação automática. Este é um processo demorado 

devido às características das vocalizações serem diferentes entre as diversas espécies.  

 

 

Fig 3.7.4. Etapas para a identificação das vocalizações das espécies obtidas pelos gravadores. 

 

 Devemos realizar uma nova reunião de trabalho no final do ano de 2021 para 

verificarmos como estão sendo realizadas estas novas etapas. 
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3.8. ECOLOGIA AQUÁTICA 

Coordenadores dos projetos do GT (PIs): João Carlos Nabout (UEG), Adriano S. Melo 

(UFRGS), Tadeu Siqueira (UNESP-RC).  

O grupo de trabalho em Ecologia Aquática do EECBio tem os seguintes objetivos 

gerais: (i) modelar a variação de componentes da biodiversidade aquática 

(principalmente riqueza de espécies, diversidade beta e diversidade funcional) 

considerando variáveis explanatórias mensuradas em diferentes escalas espaciais; (ii) 

testar o efeito de processos que limitam e promovem a invasão de espécies exóticas 

em ecossistemas aquáticos; (iii) testar a eficiência de estratégias que podem minimizar 

os custos dos programas de biomonitoramento de ecossistemas aquáticos; (iv) avaliar 

os efeitos de ações antrópicas (e.g., mudanças no uso do solo, eutrofização e criação 

de reservatórios) sobre a biodiversidade e funcionamento de ecossistemas aquáticos; 

(v) realizar revisões sistemáticas e meta-análises sobre diferentes temas em ecologia 

aquática. Esses objetivos serão alcançados considerando dados primários que já foram 

coletados (ou serão coletados) pelos integrantes do grupo de limnologia do 

INCT/EECBio. Esses dados englobam diferentes comunidades aquáticas (e.g., 

comunidades planctônicas, macrófitas aquáticas, macroinvertebrados e peixes), em 

diferentes tipos de ecossistemas (e.g., lagos de planícies de inundação, reservatórios e 

riachos) que estão localizados em diversos biomas do Brasil e do mundo. Para estudos 

que envolvem revisões sistemáticas e meta-análises, os dados serão compilados da 

literatura. Durante os anos de 2019 e 2020 o GT desenvolveu 4 experimentos e um 

trabalho de síntese, cujos resultados encontram-se a seguir. 

 

 

3.8.1. Sinais precoces da floração de algas em ambientes eutrofizados 

Esse trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do enriquecimento gradual de 

nutrientes em comunidades fitoplanctônicas usando um experimento em mesocosmos. 

Especificamente, investigou-se como as condições da água e as diferentes métricas de 

diversidade taxonômica (baseada nas espécies) e funcional (com base em grupos 

funcionais) do fitoplâncton foram influenciadas pela eutrofização ao longo do tempo e 

ainda quais dessas métricas são os melhores indicadores da resposta do fitoplâncton 

ao enriquecimento e podem indicar mudanças precoces no estado trófico do 

ecossistema.  
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Para o desenvolvimento do experimento foram utilizados 16 mesocosmos com 

capacidade para 500L de água. Estes foram preenchidos com 30L de água coletados 

em uma represa oligo-mesotrofica e tiveram o seu volume total completado com a água 

de um poço artesiano. Os mesocosmos receberam nutrientes em baixas concentrações 

até que atingissem valores de clorofila-a semelhantes a da represa onde foram obtidas 

as amostras. Posteriormente, os mesocosmos foram divididos aleatoriamente em dois 

níveis de nutrientes: i. controle, o qual recebeu a cada quatro dias, concentrações de 

nutrientes em quantidade semelhante a existente na represa apenas para evitar o seu 

esgotamento; e ii. eutrófico, onde foram adicionados, a cada quatro dias, nutrientes com 

uma concentração inicial de 10% superior à utilizada nos mesocosmos controle e, a 

seguir, com um aumento de 10% a cada evento de adição. A cada dois dias, foram 

realizadas amostragens para avaliação dos parâmetros limnológicos da água e coleta 

do fitoplâncton. O experimento foi acompanhado até que os mesocosmos enriquecidos 

atingissem concentrações de clorofila-a que caracterizam ambientes eutrófizados, 

totalizando 70 dias de experimento e 36 períodos de amostragem (Fig. 3.8.1). 

 

Fig. 3.8.1. Fotos da área experimental e realização do experimento. 
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De modo geral, as concentrações de clorofila-a, condutividade e turbidez 

tornaram-se maiores nos mesocosmos eutrofizados, com os tamanhos de efeito mais 

altos e com respostas relativamente precoces à eutrofização (26, 22, e 28 dias de 

experimento, respectivamente; Fig. 3.8.2). A eutrofização também levou a um aumento 

na densidade total de indivíduos e redução na diversidade de Shannon e equitabilidade 

ao longo do tempo, tanto para as espécies quanto para os grupos funcionais (Figura 3). 

Apesar dos menores tamanhos de efeito, as métricas de diversidade mostraram as 

primeiras respostas à eutrofização (16 dias). O enriquecimento não alterou a riqueza 

(Fig. 3.8.3) e composição de espécies ou grupos funcionais (Fig. 3.8.4). As espécies e 

grupos funcionais dominantes foram encontrados tanto nos mesocosmos controle como 

nos eutrofizados, e os organismos raros foram os principais responsáveis pelas 

diferenças entre os mesocosmos. Esses resultados indicam que a eutrofização pode 

não ter efeitos marcantes na composição dos organismos, mas aumenta a densidade 

das espécies inicialmente dominantes e exclui espécies e grupos funcionais raros. Além 

disso, embora com menor tamanho de efeito, as métricas de diversidade foram os 

primeiros indicadores da eutrofização. Por outro lado, os efeitos do enriquecimento de 

nutrientes nas variáveis limnológicas foram mais evidentes, mas ocorreram 

posteriormente. 

 

 

Fig. 3.8.2. Variação temporal nos tamanhos de efeito (g de Hedges) medindo as diferenças para 
variáveis limnológicas entre os tratamentos controle e eutrófico. Valores negativos indicam que 
a variável foi maior no grupo eutrófico comparada ao controle, enquanto valores positivos indicam 

que a variável foi maior no grupo controle comparado ao eutrófico.  
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Fig. 3.8.3. Variação temporal nos tamanhos de efeito (g de Hedges) medindo a diferença para 
as métricas de diversidade entre os tratamentos controle e eutrófico. H’ = Diversidade de 
Shannon, J’ = Equitabilidade de Pielou. Valores negativos indicam que a variável foi maior no 
grupo eutrófico comparada ao controle, enquanto valores positivos indicam que a variável foi 
maior no grupo controle comparado ao eutrófico.  

 

 

 

Fig. 3.8.4. Variação temporal nos tamanhos de efeito (g de Hedges) medindo a diferença para 
composição de espécies e grupos funcionais entre os tratamentos controle e eutrófico. NMDS 1 
e 2 = primeiro e segundo eixo obtidos na Análise de escalonamento Multidimensional não métrico 
baseada na densidade de espécies e grupos funcionais. Valores negativos indicam que a variável 
foi maior no grupo eutrófico comparada ao controle, enquanto valores positivos indicam que a 
variável foi maior no grupo controle comparado ao eutrófico.  
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Biomonitoramento da qualidade da água 

A partir do experimento sobre “Sinais precoces da floração de algas em 

ambientes eutrofizados” foram conduzidas duas novas pesquisas procurando investigar 

formas de otimizar o monitoramento da qualidade da água, com outras abordagens, 

descritos a seguir.  

 

Uso de Veículos Aéreos Não-Tripulados e sensores de baixo custo como ferramentas 

para monitorar a clorofila-a em mesocosmos com diferentes estados tróficos 

Este trabalho teve por objetivo incorporar novas abordagens tecnológicas de 

baixo custo para o monitoramento de ambientes aquáticos continentais. Para isso, 

procurou-se identificar a associação de índices de vegetação obtidos a partir de bandas 

do espectro visível (RGB) com a concentração de clorofila-a do fitoplâncton estimada in 

situ, por meio de VANT em ambiente experimental com mesocosmos variando quanto 

ao estado trófico. O experimento foi realizado na Área Experimental em Ecologia 

Aquática da Universidade Estadual de Goiás (UEG, 

http://mesocosm.org/mesocosm/tropical-aquatic-ecology-mesocosm/), localizada no 

campus de Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, no município de Anápolis 

Goiás, Brasil.  Foram utilizados 26 mesocosmos de polietileno. Os mesocosmos foram 

selecionados aleatoriamente para receberem diferentes concentrações de nutrientes 

em intervalos temporais distintos. Destes, oito foram selecionados para receber 

concentrações baixas de nutrientes, oito para receber concentrações médias de 

nutrientes e os outros oito para receber altas concentrações de nutrientes. Estes 

simulavam respectivamente ambientes oligotróficos, mesotróficos e eutróficos. Além 

disso, foram usados 2 mesocosmos para o controle da cor do fundo. Estes estavam 

cobertos com tampa da mesma coloração do fundo. 

As medições de clorofila-a nos mesocosmos foram feitas usando uma sonda 

multiparâmetros, da marca Eureka, modelo Manta 2, no dia 20 de novembro de 2019. 

Neste estudo foi utilizado um VANT do tipo multirotor, da marca Parrot, modelo Anafi 

Work, acoplado a uma câmera de alta resolução 4K HDR e 21 MP com sensor 1/2.4’’ 

CMOS (Figura 4b), com bandas Vermelha (R), Verde (G) e Azul (B). O voo foi realizado 

no mesmo dia das medições in situ, por volta de 13h (horário de Brasília), sob tempo 

nublado, o que favoreceu a eliminação dos efeitos de sombra que os mesocosmos 

poderiam exercer sobre a superfície da água. A duração do voo foi de aproximadamente 

6 minutos e as imagens foram captadas apenas neste momento, a uma altura de 20 m 

a partir do solo, resultando em imagens com resolução espacial de 0,642 cm (Fig. 3.8.5) 

http://mesocosm.org/mesocosm/tropical-aquatic-ecology-mesocosm/
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Fig. 3.8.5. Área Experimental em Ecologia Aquática da UEG mesocosmos utilizados no 
experimento. Ver também animação com do voo em 
https://www.youtube.com/watch?v=_VgjTWi0B9o 

 

Como resultado, foram gerados 8 índices de vegetação, o índice que apresentou 

maior relação com a clorofila-a in situ foi o NGBDI - Normalized Green Blue Difference 

Index (Fig. 3.8.6). Portanto, o presente trabalho demonstrou que o monitoramento do 

estado trófico de ambientes aquáticos por meio de VANT de baixo custo se mostrou 

eficiente e pode ser utilizado para pesquisa e gestão de ambientes aquáticos. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_VgjTWi0B9o
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Fig. 3.8.6. Valores de NGBDI obtidos por sensores acoplados no VANT (A), e a relação positiva 
entre os valores do NGBDI com a clorofila-a registrada in-situ. 
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As pessoas são capazes de detectar a perda da qualidade da água? Experimento para 

avaliar a correlação entre percepção visual e eutrofização 

Neste trabalho utilizamos um experimento para avaliar a percepção visual das 

pessoas, submetidas a ambientes aquáticos (mesocosmos) com diferentes estados 

tróficos. Esperamos que o aumento da eutrofização (indicada pela coloração 

esverdeada da água), será percebida pela população, ocasionando desinteresse das 

pessoas e consequente perda do serviço ecossistêmico cultural da água.  Foram 

selecionadas 100 pessoas voluntárias para conhecer a área experimental com os 

mesocosmos, e tiverem que responder um questionário contendo sua percepção visual 

para cada mesocosmo. Foram utilizados seis mesocosmos com diferentes estados 

tróficos (Fig. 3.8.7). O projeto foi aprovado pelo comitê de ética da UEG (CEP 8113). 

 

 

Fig. 3.8.7. Mesocosmos utilizados no experimento de percepção visual da qualidade da água.  

 

 Todos os participantes responderam seis questões sobre a qualidade água, e 

essas questões foram sintetizadas usando uma escala likert (1 até 5), no qual 1 indica 

total aprovação (p.ex. aprecia a água), até 5 que indica total desaprovação (desgosto 

com a água) (Fig. 3.8.8). A escala likert foi correlacionada com a concentração de 

clorofila-a para observar se a água com mais clorofila-a (menor qualidade de água) está 

relacionada com a percepção visual da população. 
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Fig. 3.8.8. Escala “likert” e correlação com a clorofila-a para as 100 pessoas que responderam a 
questão 01. A pergunta da questão era: “O que você sente ao ver essa água?”. A figura a 
esquerda evidencia que em mesocosmos E e F (maior clorofila-a) a percepção sobre a perda da 
qualidade da água foi maior. A figura a direita, mostra um histograma com o valores de correlação 
de Pearson, indicando que a maioria da população foi capaz de detectar perda da qualidade da 
água, e sentem desaprovação da qualidade da água em ambientes eutrofizados. 

 

 Os resultados dessa pesquisa demonstram o potencial da percepção visual das 

pessoas para o monitoramento de ambientes aquáticos impactados pela eutrofização. 

Portanto, estratégias de monitoramento de ambientes aquáticos e mensagens de alerta 

podem ser utilizados considerando a percepção das pessoas. Por exemplo, estratégias 

de ciência cidadã e o uso plataformas que integrem a sociedade e a ciência podem ser 

úteis no monitoramento de ambientes aquático.  

 

3.8.2. Efeitos da dispersão sobre a estruturação de metacomunidades 

Dispersão impede redução de riqueza de espécies por deriva ecológica, mantém por 

efeito resgate e aumenta por efeito de massa 

A dispersão de espécies é fundamental para entender a presença ou a ausência 

de uma espécie em determinados locais, pois uma espécie pode se dispersar para um 

local novo e colonizá-lo ou recolonizar um local onde a população original foi extinta. 

Como consequência, a dispersão reduz os efeitos da perda de espécies, seja por filtro 

ambiental ou estocasticidade demográfica, e aumenta a diversidade de organismos na 

comunidade. Investigamos como a dispersão molda a composição de espécies de 

zooplâncton por meio de mesocosmos aquáticos (caixas d’água 500 L; Fig. 3.8.9). O 

sistema experimental foi criado para efetivar dispersões unidirecionais controladas com 

intuito de avaliar se estas poderiam gerar efeitos de massa e resgate. Também 
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avaliamos se ausência de dispersão poderia causar deriva ecológica e consequente 

redução de riqueza de espécies.  

Criamos 10 conjuntos de quatro mesocosmos. Três mesocosmos receberam 

água de uma lagoa (A) e outro de lagoa com composição de espécies e condições 

ambientais parcialmente distintas (B). Em cada conjunto, uma das caixas que recebeu 

água da primeira lagoa e a caixa da segunda lagoa não receberam dispersores (A0 e 

B0). As outras duas caixas (AA e AB) receberam dispersores vindos de caixa com a 

mesma origem de água (A0) ou de outra origem (B0). Foram feitas amostragens antes 

e após três eventos de dispersão (transferência de 5 L de água) ao longo de 3 meses. 

As amostras obtidas nas duas coletas iniciais, antes do evento de dispersão, 

mostraram que as faunas das duas lagoas eram distintas em composição e abundância 

relativa (Fig. 3.8.2). Conforme o esperado, as caixas com água da lagoa A e que 

receberam dispersores de caixa com água da lagoa B (AB) tenderam a semelhança 

intermediária com suas fontes originais (Fig. 3.8.10). Caixas que não receberam 

dispersores tenderam a perder espécies com o tempo (deriva ecológica em caixas A0 e 

B0; Fig. 3.8.11). Caixas que receberam dispersores da mesma origem deixaram de 

perder espécies após os eventos de dispersão (efeito resgate em caixas AA), enquanto 

aquelas que receberam dispersores de outra origem passaram a acumular mais 

espécies (efeito de massa; em caixas AB; Fig. 3.8.11). Em relação à dissimilaridade 

entre caixas com o mesmo tratamento, aquelas que não receberam dispersores 

tenderam a ficar cada vez mais diferentes devido à extinção diferencial em cada caixa 

(Fig. 3.8.12). A dissimilaridade foi mantida em caixas que receberam migrantes.  

 Nossos resultados demonstram claramente o efeito de dispersão sobre a 

estruturação de comunidades. Comunidades isoladas tendem a perder espécies com o 

tempo. Entretanto, diferentes espécies são perdidas em cada caixa (deriva ecológica) 

fazendo com que as comunidades se diferenciam no tempo (aumento de diversidade 

beta). Caixas que receberam dispersores da mesma fonte da comunidade deixaram de 

perder espécies, indicando que espécies extintas ou com tendência de extinção no local 

podem ser repostas por dispersão (efeito resgate). Finalmente, dispersão originária de 

outra fonte de espécies incluem espécies não presentes originalmente, aumentando a 

riqueza de espécies. Mesmo que tais espécies sejam pouco adaptadas às condições 

locais, o contínuo fluxo de dispersores é capaz de manter tais espécies no local (efeito 

de massa). 
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Fig. 3.8.9. Sistema experimental do EECBio com 80 caixas d’agua de 500 L instaladas no 
campus da Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. As caixas foram soterradas para 
evitar aquecimento. As caixas estão recobertas com tela para impedir entrada de animais e 
proliferação de mosquitos. Os canos postos verticalmente ao lado de caixa são usados para 
mistura da água e ressuspensão do plâncton. O experimento utilizou 40 caixas. 
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Fig. 3.8.10. Análise de Coordenadas Principais (PCoA) com dados de presença/ausência e de 
abundância de zooplâncton nos cinco eventos de coleta em caixas d’água. A análise foi feita com 
dados de todos os eventos de coleta, mas são mostradas separadamente para facilitar a 
compreensão. Caixas A0 e B0 não receberam dispersores. Caixas AA receberam dispersores 
de caixas A0 e ambas receberam água e zooplâncton da mesma origem (lagoa). Caixas AB 
foram preenchidas inicialmente com água e zooplâncton de uma lagoa e posteriormente 
receberam dispersores de caixas preenchidas com água de outra origem (caixas B0). 
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Fig. 3.8.11. Riqueza de espécies de zooplâncton ao longo do tempo em caixas com e sem 
dispersão. Setas indicam eventos de dispersão, feitos imediatamente após a coleta. Tratamentos 
A0, B0, AA e AB são descritos na legenda da Fig. 3.8.2. 

 

 

Fig. 3.8.12. Dissimilaridade em composição (a) e abundância relativa (b) entre caixas dentro do 

mesmo tratamento. Tratamentos A0, B0, AA e AB são descritos na legenda da Fig. 3.8.2. 
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3.8.3. Síntese: Limiares de biodiversidade de água doce em resposta à perda de 

vegetação ripária na região Neotropical  

Dala-Corte et al. (2020) exploraram questões relacionadas ao tamanho de 

vegetação ripária, no entorno dos cursos d’água, necessária para evitar a perda de 

biodiversidade aquática no Brasil. A pergunta principal do estudo foi: “Existem padrões 

consistentes no tamanho de vegetação ripária ao longo de grandes regiões e entre 

grupos aquáticos que podem maximizar a proteção da biodiversidade, ao mesmo tempo 

que permitam o uso do solo no restante da paisagem?” Foram enfocadas comunidades 

de invertebrados aquáticos e peixes em ambientes de riachos. Estes dados primários 

foram fornecidos por 50 pesquisadores, autores do artigo, abrangendo a maioria dos 

biomas brasileiros (Figs 3.8.13 e 3.8.14). A estimativa da quantidade de vegetação 

ripária nativa no entorno dos cursos d’água foi feita a partir de imagens de satélite, nas 

escalas de 50, 100, 200 e 500 metros no entorno de cada ponto amostrado. Para 

detectar mudanças nas comunidades aquáticas, foi utilizada uma abordagem de estimar 

pontos abruptos de alterações da biota (limiares), baseados em bioindicadores, em 

resposta ao tamanho da vegetação ripária. 

Em média, os limiares (porcentagem) de perda de vegetação ripária que levam 

a declínios abruptos na biodiversidade aquática foram altamente variáveis, 

principalmente para peixes (Fig. 3.8.15). Isso sugere que não existe um valor único de 

largura de vegetação ripária que possa garantir que os ecossistemas aquáticos não irão 

sofrer mudanças abruptas de biodiversidade devido às pressões de uso do solo. “Não 

existe um número mágico”. Esse resultado tem implicações sobre o manejo de reservas 

ripárias (Área de Proteção Permanente - APP). Utilizar um tamanho único de 30 m de 

APP, como na lei ambiental do Brasil (Lei de Proteção a Vegetação Nativa, nº 

12.651/2012), sem levar em consideração particularidades regionais ou o tipo de 

atividade antrópica, não será suficiente para evitar a perda de biodiversidade aquática 

em todo território Nacional. 

Contudo, avaliando invertebrados aquáticos, os dados mostram claramente que 

quanto maior as reservas ripárias, menor é o risco de ultrapassar os limiares que levam 

a declínios abruptos de biodiversidade aquática. Dentro do menor tamanho ripário 

avaliado (50 m), em média a perda de apenas 6,5% de vegetação nativa ripária, já foi 

suficiente para alcançar declínios acentuados de invertebrados aquáticos, para os 

distintos biomas. Quando um tamanho ripário maior foi avaliado (500 metros), em média, 

uma porcentagem quatro vezes maior de perda de vegetação nativa foi necessária para 

ultrapassar os limiares. Isso significa que a sensibilidade às mudanças na faixa ripária 
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aumenta à medida que nos aproximamos dos riachos e que quase qualquer alteração 

na área de 50 metros no entorno dos riachos já é suficiente para desencadear grandes 

mudanças na biodiversidade aquática. Além disso, os resultados sugerem que 

invertebrados aquáticos podem ser organismos mais adequados para utilizar em 

biomonitoramento de alterações da mata ripária. 

Os resultados do estudo sugerem que as APPs no Brasil deveriam ser no mínimo 

de 50 metros (maior que os 30 metros obrigatórios atuais para riachos de pequeno 

porte). Contudo, dado a elevada variação encontrada, esforços regionais para 

implementar APPs maiores do que a lei exige são necessários. Leis municipais podem 

ser úteis nesse sentido. Além disso, iniciativas como pagamento por serviços 

ecossistêmicos, para proprietários que preservam grandes áreas ripárias, devem ser 

encorajados, visto que as maiores áreas do Brasil então em terras particulares. 

 

 

Figura 3.8.13. Locais de amostragem nos diferentes Biomas Brasileiros. Fonte: Dala-Corte et al. 
(2020). 
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Fig 3.8.14. Riachos representativos dos quatro biomas abrangidos no estudo: Amazônia, acima-
esquerda (foto Renato T. Martins); Cerrado, acima-direita (foto Frederico Salles); Pampa, abaixo-
esquerda (foto Fernando G. Becker); Mata Atlântica, abaixo-direita (foto Carina Vogel). 
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Fig. 3.8.15. Variação na porcentagem de vegetação nativa perdida, nos buffers de 50, 100, 200 

e 500 m no entorno dos cursos d’água, que levam a declínios abruptos nas comunidades de 

peixes (Fish), invertebrados aquáticos (Aquatic invertebrates), e um subgrupo de insetos 

aquáticos - EPTOD (ordens Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Odonada e Diptera). 

Perceber que na faixa de 50-m, tanto para invertebrados aquáticos, quanto para EPTOD, os 

valores de porcentagem de perda de vegetação ripária são congruentes e baixos (em média 

6,5% para invertebrados aquáticos).  
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4.Atividades Gerais do EECBio 

4.1. ATIVIDADES DO EECBio NA PANDEMIA DA COVID-19 

É importante destacar que, embora alguns dos projetos tenham sido 

parcialmente prejudicados devido a dificuldades ou impossibilidades de trabalhos de 

campo ou nos laboratórios durante a pandemia em 2020 e 2021, o EECBio teve um 

papel importante no apoio à tomada de decisões relacionadas à mitigação do impacto 

da pandemia da COVID-19, em diferentes momentos e envolvendo diferentes grupos 

de pesquisa. 

 

4.1.1. Macroecologia e Modelagem de Expansão da Pandemia em Goiás 

Inicialmente, em um contexto mais acadêmico, o workshop sobre 

“Macroecologia Humana”, realizado no final de 2018, foi a base para desenvolver, logo 

no início da pandemia, um trabalho sobre os fatores envolvidos na expansão da COVID-

19 em escala global, envolvendo vários pesquisadores e dois bolsistas DTI do EECBio 

(Coelho et al. 2020). Conforme discutido em mais detalhes nos resultados do GT em 

macroecologia humana (ver seção 3.1), esse trabalho veio como um trabalho em 

preprint que, a partir de uma análise utilizando modelos de nicho ecológico, sugeriu que 

a pandemia não iria realmente chegar aos países tropicais, como o Brasil. Nossos 

resultados mostraram que de fato não havia efeitos muito fortes do clima sobre as taxas 

de crescimento em nível de país e que a melhor explicação para a expansão inicial da 

COVID-19 eram as conexões aéreas. Desse modo, insistimos que seria sim preciso se 

preparar para um forte impacto da pandemia (o que de fato ocorreu, como é de amplo 

conhecimento). Participaram desse trabalho dois bolsistas DTI do EECBio, Drs. Fabricio 

Rodrigues e Anderson Medina. É interessante também notar que a postagem sobre os 

resultados do trabalho no blog “Ciência, Universidade e outras Ideias”, do Prof. José 

Alexandre Diniz Filho (www.blogalexdiniz.com), publicado em abril de 2020, possui 8488 

visualizações (até 15/02/2021).  

Esse trabalho contou também com a colaboração do Dr. Paulo Scalco, da 

Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade da UFG, e que auxiliou com os 

dados socioeconômicos globais e que, à época trabalhava na secretaria de finanças do 

Estado de Goiás. A partir disso, o Dr. Scalco convidou os Profs. José Alexandre e Thiago 

Rangel do EECBio a participarem de um grupo de professores da UFG e técnicos das 

secretarias de finanças e de saúde do Estado de Goiás que estavam discutindo 

estratégias de modelagem e análise de dados da COVID-19 que pudesse subsidiar as 
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tomadas de decisão no Estado.  Assim, depois de algumas discussões, desenvolvemos 

e apresentamos ao grupo um da classe modelo SIR (Suscetiveis, Infectados e 

Recuperados), mas baseado em uma estratégia de simulação baseado no indivíduo 

(Individual-Based Models, IBM), similar à utilizada nos modelos de evolução em ilhas do 

GT do EECBio (ver acima). O SIR foi elaborado a fim de projetar a expansão da COVID-

19 e o seu impacto no sistema de saúde (em termos de número de hospitalizações e 

óbitos), sendo, portanto, extremamente importante em termos de apoio à tomada de 

decisão. O Prof. José Alexandre fez uma primeira implementação do IBM em R, 

calibrado com a ajuda da Profa. Cristiana Toscano do Instituto de Patologia Tropical 

(IPTSP) da UFG, que também fazia parte do grupo inicial, e o modelo foi utilizado como 

base para as primeiras decisões sobre a implementação da quarentena e depois 

organização das atividades essenciais em Goiás (Fig. 4.1). Essas análises fazem parte 

do anexo do Decreto Nº 9.653, de 19 de abril de 2020, que “dispõe sobre a decretação 

de situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, em razão da 

disseminação do novo coronavírus”. 

 

 

Fig. 4.1. Exemplo de resultados do SIR-IBM COVID-GO II, escrito para a plataforma R e que 
serviu de base para as primeiras tomadas de decisão sobre estratégias para conter a pandemia 
da COVID-19 em Goiás, incluindo a variação no número de casos, número de hospitalizações 
(leitos clínicos) e UTIs necessárias, e óbitos (no sentido horário), para os primeiros meses da 
pandemia. 
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Em seguida, o grupo se expandiu pela incorporação do Prof. Thiago Rangel, que 

expandiu o modelo IBM-SIR original a fim de incorporar a estrutura etária da população 

e realizar as análises em um contexto meta-populacional e espacialmente explícito, para 

os diferentes municípios do Estado de Goiás. A implementação e aplicação desse 

modelo bem mais complexo (Fig. 4.2) só foi possível graças à cluster do EECBio. A 

partir de maio o grupo começou a publicar notas técnicas no website www.covid.bio.br, 

inicialmente fazendo projeções da expansão no espaço e no tempo para o Estado de 

Goiás e para alguns casos específicos, solicitados pela secretaria estadual de saúde 

(e.g., para municípios turísticos). Em um segundo momento, a partir do momento em 

que os dados locais e regionais sobre a pandemia começavam a se acumular, os 

modelos tipo SIR de longo prazo foram substituídos por análises estatísticas e modelos 

empíricos de curto prazo (embora o SIR tenha sido utilizado ainda para projetar o 

impacto da 2ª. onda, na última NT). Até dezembro de 2020, o grupo já havia publicado 

10 notas técnicas (NTs) e duas atualizações. O bolsista DTI do EECBio Lucas Jardim, 

bem como outros alunos de pós-graduação do PPG em Ecologia e Evolução, auxiliaram 

na confecção e análise de algumas dessas NTs (Fig. 4.3). 

 

Fig. 4.2. Esquema ilustrando os principais parâmetros utilizados no SIR/IBM COVID-GO II e III, 
em termos dos eventos desde a infecção dos indivíduos na população até os eventos finais de 
recuperação ou óbito. Cada etapa foi parametrizada pela literatura internacional e por dados 
locais, à medida que informações mais específicas sobre hospitalização e óbitos eram 
repassadas pelas autoridades de saúde do Estado. 

 

http://www.covid.bio.br/
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Fig. 4.3. Exemplo de resultados do SIR-IBM COVID-GO III, rodado na cluster do EECBio, 
mostrando a trajetória esperada para o número acumulado de óbitos até agosto de 2020 sob um 
cenário de controle parcial da pandemia por medidas de isolamento social e rastreamento de 
contatos, bem como o dado empírico final (observado hoje), embora à época, em 31/08/2021, as 
estimativas estivessem abaixo do intervalo de confiança inferior. Abaixo, ilustração dos 
resultados esperados para as regiões de saúde do Estado, em termos de demandas por leitos 
clínicos e UTIs. 

 

De modo geral, essas notas técnicas foram previamente apresentadas ao 

Comitê de Operações Emergenciais (COE) do Estado e dos municípios envolvidos, 

auxiliando os gestores nas discussões e em sua tomada de decisão. Em alguns casos 

(i.e., modelo SIR original, NT01 e NT03), os dados foram apresentados diretamente pelo 

grupo ao Governador do Estado, Ronaldo Caiado, e alguns secretários de Estado. Ao 
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mesmo tempo, ao longo de 2020 e em particular após a publicação dessas notas 

técnicas, houve uma grande repercussão na mídia, com os membros do grupo dando 

muitas entrevistas para TVs, rádios e jornais, alcançando assim grande visibilidade, bem 

como a apresentação de muitos seminários, mesas-redondas, palestras, “lives” e 

workshops. Os registros da UFG (disponíveis em https://ufg.br/p/32450-ufg-na-midia), 

mostram dezenas de inserções nas diferentes mídias.  

Principalmente a partir de 2021, houve, além do apoio à tomada de decisão nos 

níveis estaduais e municipais, algo como “transferência de tecnologia” em termos de 

scripts computacionais em R que foram repassados e discutidos em workshops com o 

corpo técnico dessas secretarias (SES de Goiás e SMS de Goiânia). Com base nisso, 

o número reprodutivo efetivo, Re, estimado a partir de correções estatísticas do número 

de casos pelo padrão de notificação (nowcasting), passou a compor o painel de 

indicadores que geram o mapa de risco do Estado (ver http://covid19.saude.go.gov.br/).  

O grupo também atuou fortemente em cooperação com os técnicos da secretaria 

municipal de saúde de Goiânia, auxiliando nas campanhas de testagem em massa com 

análises espaciais e estimativas de Re para diferentes regiões da cidade, em 

cooperação com o grupo do Laboratório de Geoprocessamento da UFG (LAPIG), 

coordenado pelos Profs. Manuel Ferreira e Laerte Ferreira, que desenvolveram um 

portal para apresentar os dados primários. Em escala nacional, o grupo recebeu apoio 

do CNPq, em um projeto coordenado pela Profa. Cristiana Toscano e aprovado no edital 

emergencial desta agência, para desenvolver modelos e análises de dados em 

diferentes Estados do Brasil (DF, São Paulo e UFRGS) e apoiar as políticas públicas 

em cada um deles, e envolvendo pesquisadores de diferentes instituições brasileiras. 

 

4.1.2. Genética e Genômica 

Em um segundo momento, a partir de 2020, o outro “facility” do EECBio, o 

Laboratório em Genética & Biodiversidade (LGBio), coordenado pela Dra. Mariana 

Telles, do GT de “Genética e Genômica Evolutiva”, passou a realizar as análises 

genômicas a fim de detectar as novas variantes do SARS-COV-2 no Estado, utilizando 

a infraestrutura física e envolvendo os diversos bolsistas e alunos associados ao 

EECBio nessa atividade (com apoio de um projeto emergencial aprovado na FAPEG 

apenas para aquisição de reagentes e outros itens de custeio) (Fig 4.4). Os dados 

obtidos com o projeto trouxeram um panorama relevante quanto à dinâmica da epidemia 

do vírus SARS-CoV-2 no estado de Goiás e em Goiânia, contribuindo com informações 

não só na escala regional, mas nacional.  

http://covid19.saude.go.gov.br/
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Fig. 4.4. Profa. Mariana Telles do LGBio/UFG e Ramilla dos Santos (bolsista DTI-A EECBio), 
realizando sequenciamento do SARs-COV2 para apoiar as tomadas de decisão junto à SES de 
Goiás e SMS de Goiânia. 

 

As etapas metodológicas e laboratoriais foram com um conjunto de 17 amostras, 

cedidas em parcerias com laboratórios privados para a otimização das etapas desde a 

extração de RNA ao preparo da biblioteca genômica e sequenciamento por NGS na 

plataforma MiSeq. Assim, a execução do projeto permitiu realizar 10 rodadas de 

sequenciamento, totalizando 414 amostras de SARS-CoV-2 sequenciadas. Desta 

amostragem, 194 amostras são provenientes de Goiânia e 220 dos municípios de Goiás, 

que foram obtidas em parceria com as secretarias de saúde do estado e do município 

de Goiânia, por meio do LACEN-GO e dos laboratórios conveniados da Prefeitura de 

Goiânia, respectivamente. Além da capital Goiânia, foram avaliadas amostras de 82 

municípios goianos, abrangendo grande parte do Estado.  

Com as sequências genômicas obtidas (disponibilizadas no GISAID, ver 

https://www.gisaid.org/) foi possível identificar, utilizando o banco de dados PANGOLIN, 

16 linhagens virais e pelo Nextclade, quatro variantes, que englobam tanto variantes de 

preocupação e de interesse epidemiológico circulantes no estado de Goiás (Fig. 4.5), 

realizadas pelo Dr. Rhewter Nunes, bolsista DTI-A do EECBio, junto com outros 

https://www.gisaid.org/
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docentes do Depto. De Genética. Segundo os dados do Nextclade, dentre as variantes 

circulantes, foi identificado que a variante Gamma é predominante no estado de Goiás, 

atribuída a 336 amostras (81,6%), seguida pela 20B com 61 amostras (14,7%), Delta 

com nove amostras (2,2%) e Alpha com oito amostras (1,9%). Todas as variantes são 

de grande preocupação epidemiológica, devido sua alta transmissibilidade em todo o 

mundo. A variante Delta, altamente preocupante em todo mundo, foi identificada em 

Goiânia pela primeira vez em amostra coletada no final de abril de 2021. Os tipos de 

mutações encontradas nas amostras sequenciadas envolvem substituições e deleções 

nucleotídicas e são informações importantes para alertar sobre a transmissibilidade e 

gravidade dos casos em relação à cada linhagem. Vale ressaltar, que a análise temporal 

envolve amostras coletadas nos meses de nov/2020 (1 amostra), dez/2020 (23 

amostras), jan-ago/2021 (390 amostras), abrangendo os picos mais altos da pandemia 

no estado de Goiás. Dessa forma, a execução deste projeto permitiu investigar a 

evolução do SARS-CoV-2 no estado de Goiás, relacionando as principais variantes 

circulantes com os picos de transmissibilidade. Além disso, o conhecimento destas 

variantes foi útil para o planejamento de retomada, manutenção e controle de medidas 

preventivas e de distanciamento. Adicionalmente, a descrição das variantes auxilia 

diretamente às secretarias de saúde na determinação de planos de controle e 

vacinação, denotando a necessidade de uma vigilância, intensificação das medidas de 

distanciamento social e uso de máscaras.  
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Fig. 4.5. Classificação das amostras de SARs-COV2 de Goiàs em suas variantes, ao 
longo do tempo (acima), e sua alocação na filogenia geral, com base em dados do 
GISAD. 
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Um artigo de divulgação sobre o tema, intitulado “Evolução em ação: lições de 

uma pandemia”, liderado pelo bolsista DTI do EECBio, Rhewter Nunes, está “no prelo” 

na “Genética na Escola”, revista de ensino e divulgação científica da Sociedade 

Brasileira de Genética, mostrando para os professores de ensino fundamental e médio 

como é possível usar os eventos durante a pandemia para ensinar evolução a partir de 

um caso mais concreto (Nunes et al. 2021). 

 

4.1.3. Pandemia e Ambiente 

Em um contexto mais amplo, a comunidade científica já vinha alertando há anos 

sobre o aumento da emergência de epidemias de origem zoonótica. Portanto, a 

pandemia da COVID-19 pode ser considerada uma “tragédia anunciada”. A pandemia 

sensibilizou os tomadores de decisão sobre o assunto, mas a resposta tem focado 

fortemente na preparação para futuras pandemias e muito pouco na sua prevenção. O 

EECBio vem, portanto, atuando na produção e divulgação de conhecimento sobre a 

prevenção de pandemias a partir de ação ambiental. Sabemos que a degradação 

ambiental, incluindo o desmatamento e o tráfico de animais silvestres, aumenta o 

contato entre as pessoas e animais silvestres possivelmente portadores de vírus, 

estando associado ao aumento da emergência de doenças com potencial pandêmico. 

O EECBio participou da publicação de um importante artigo na revista Science que 

quantificou o custo da prevenção de pandemias em escala global através de ações 

ambientais, que incluem o controle do desmatamento e tráfico de animais (Dobson et 

al. 2020). As ações são tecnicamente simples e seu custo é irrisório no contexto da 

economia global e, sobretudo, se comparado aos custos da Covid-19 e outras 

pandemias de origem zoonóticas como HIV/Aids, por exemplo. O ECCBio também 

participou de um white paper que faz essa avaliação no contexto da Amazônia (Vale et 

al. 2021), apresentado ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, e de uma 

publicação que explora o papel das áreas protegidas na prevenção e pandemias 

(Ferreira e tal. 2021). Essas ações levaram o EECBio a ser convidado a participar do 

“Preveting Pandemics at the Source”, uma coalisão internacional de cientistas e 

gestores da área de saúde e meio ambiente com o objetivo de sensibilizar tomadores 

de decisão sobre a importância e benefícios socioeconômicos da prevenção de 

pandemias através de ação ambiental. A Dra. Mariana Vale ministrou uma das palestras 

nos eventos de 2020 e pode ser visualizada no canal do YouTube do EECBio (em 

https://www.youtube.com/watch?v=LQc6XnBFE4Q&t=3877s).  

https://www.preventingfuturepandemics.org/
https://www.youtube.com/watch?v=LQc6XnBFE4Q&t=3877s
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Em um contexto similar, em termos de interface entre pandemias e questões 

ambientais, outros trabalhos estão sendo desenvolvidos, inclusive um deles liderado 

pelo Drs. Fernando Resende, ex-bolsista DTI do EECBio, com a participação de Leila 

Meyer, também ex-bolsistas DTI do EECBio, ligado ao laboratório do Dr. Rafael Loyola. 

Os Drs. José Alexandre F. Diniz-Filho, Rafael Loyola, Geraldo W. Fernandes, Mariana 

Vale e Carlos Eduardo V Grelle, do EECBio, passaram também a desenvolver ao longo 

de 2020-2021 outros trabalhos em parceria com o grupo de pesquisa do Dr. Sérvio P. 

Ribeiro da UFOP, que trabalha na interface entre saúde e ecologia, em diferentes 

questões envolvendo a COVID-19.  

Assim, o envolvimento de diversos pesquisadores do EECBio, em vários 

trabalhos durante a pandemia da COVID-19, mostra a capacidade da equipe de 

subsidiar políticas públicas, principalmente em função do perfil dos pesquisadores em 

termos de análise genética/genômica, modelagem computacional e análise de dados. 

Mesmo considerando que esses pesquisadores, na sua rotina, trabalhem em uma área 

mais básica e mais ampla de biodiversidade, a elevada capacidade técnica e cientifica 

permitiu que eles fossem capazes de responder rapidamente às demandas durante a 

pandemia e apoiar as tomadas de decisão dos órgãos públicos. Essas ações mostram 

claramente a importância de investimentos em ciência e na formação de recursos 

humanos em todas as áreas (incluindo em áreas básicas) a fim de responder às 

demandas da sociedade. 

 

4.2. GITHUB 

Entre as metas estabelecidas pelo EECBio está a criação de repositório de 

scripts e pacotes computacionais para a análise e avaliação da biodiversidade. Definiu-

se, a partir de 2020, construir um repositório de códigos computacionais na plataforma 

GitHub (https://github.com/INCT-EECBio), a qual permite a disponibilização dos 

códigos, o trabalho colaborativo, a implementação de testes e o controle das versões 

dos códigos disponibilizados. Dentro do GitHub foi criada uma organização com 

subdivisões que representam cada um dos 8 GTs do EECBio. Cada colaborador do 

EECBio será ligado ao seu respectivo GTs e poderá gerir seus repositórios na 

plataforma (Fig. 4.6). 
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Fig. 4.6. Apresentação do EECBio na plataforma GitHub. A apresentação dos repositórios já 

disponíveis e os colaboradores já adicionados. Cada um dos repositórios está relacionado aos 

GTs do EECBio.   

 

 Há três possibilidades de inclusão de repositórios na organização EECBio no 

GitHub: (1) pela criação de um repositório novo pelo colaborador; (2) pela cópia de um 

repositório já existente na conta do colaborador (fork), ou; (3) a transferência de 

repositório já existente na conta do colaborador para a conta do EECBio. Todas as 

possibilidades tornam o acesso aos repositórios ligados ao EECBio centralizados e 

disponíveis ao público geral. Para exemplificar, na Fig. 4.6 está apresentada a 

organização EECBio com os repositórios e colaboradores adicionados. Os repositórios 

FishPhyloMaker e imputation_evolutionary_biology foram copiados de colaboradores do 

EECBio (forked), permitindo a sua disponibilização mesmo com a ausência da 

administração do repositório pela organização. Por outro lado, os repositórios 

Hominid_brain_evolution e Jersey_Cervus são repositórios criados por colaboradores 

dentro da organização do INCT-EECBio e são, portanto, administrados pela 

organização. 

 Cada repositórios está ligado ao GT do EECBio (Fig. 4.7) que o projeto compõe 

e onde os códigos são depositados. Isso permite uma hierarquização e gestão do 

repositório que facilita a navegação e busca por códigos pelos usuários e a gestão e 

limitação de acessos e colaborações para os membros de cada GT.     
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Fig. 4.7. Organização do EECBio no GitHub com subdivisões por GT, cada um deles podendo 
ser gerido independentemente quando aos participantes e repositórios pertencentes a eles. 

 

Os repositórios presentes em cada GT possuem todo o conteúdo do projeto 

desenvolvido, garantindo a sua reprodutividade (Fig. 4.8). Os repositórios possuem 

layouts de diretórios que separam as pastas por conteúdos (ex. dados, códigos, figuras), 

facilitando o acesso e interpretação por novos usuários. Há também uma breve 

apresentação do repositório, uma descrição da sua estrutura, um glossário dos arquivos 

e uma apresentação do financiamento. Garantindo assim uma fácil compreensão dos 

usuários sobre o conteúdo que está sendo acessado e utilizado. 

 Desta forma, os repositórios do INCT-EECBio garantirão maior transparência 

nos produtos computacionais produzidos pelo INCT-EECBio, servindo como fonte de 

consulta, estudo e colaboração. Uma próxima etapa no desenvolvimento dos 

repositórios é a expansão do conteúdo para compreender mais projetos e a 

disponibilização de conteúdos didáticos para a difusão de conhecimento técnico-

científico para o público em geral.    
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Fig. 4.8. Exemplo de um repositório de um artigo científico publicado pelo GT de Macroecologia 
e Macroevolução. Há a disponibilização de todos os arquivos do projeto, uma descrição do 
repositório, a apresentação da sua estrutura, um glossário de arquivos e apresentação de 

financiamento.  

 

 

4.3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

A página do ECBio na UFG (www.eecbio.ufg.br) tem sido utilizada com 

regularidade a fim de comunicar eventos e outras informações mais gerais do projeto, 

com destaque para as “oficinas”, além de apresentar chamadas e resultados das bolsas 

DTI de vários GTs. O facebook, por outro lado, é utilizado para uma comunicação mais 

rápida sobre os eventos do EECBio e para compartilhar informações relevantes na área 

de biodiversidade. 

A partir de 2020 não foram realizados muitos eventos em função da pandemia, 

mas cada um dos GTs realizou diversas reuniões remotas a fim de dar continuidade às 

atividades possíveis, conforme descrito na seção 3. Em termos mais amplos, o EECBio 

promoveu um ciclo de palestras ao longo de 2020 que podem ser acessados no canal 

do Youtube do EECBio (Fig. 4.9).  

http://www.eecbio.ufg.br/
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Fig. 4.9. Canal do Youtube do EECBio ((https://www.youtube.com/c/INCTEECBio/videos) 

Além disso, os membros da equipe do EECBio participaram de inúmeras lives e 

eventos online, como se tornou padrão a partir do início da pandemia. Em um contexto 

de divulgação científica, vale destacar a publicação, especialmente pela equipe do GT 

de Genética & Genômica Molecular, de diversos artigos na “Genética na Escola”, da 

Sociedade Brasileira de Genética (ver seções 4.1. e 7), com destaque para um artigo 

recente mostrando como os professores podem usar exemplos da pandemia para 

ensinar evolução (abaixo). 

 

https://www.youtube.com/c/INCTEECBio/videos
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4.4. “FACILITIES” 

4.4.1. Cluster de Computadores (Laboratório de Ecologia Teórica & Síntese - LETS) 

Na proposta original do EECBio foram propostos dois “centros” de apoio geral, 

que poderiam ser definidos como “facilities” a serem utilizadas por diversos GTs ou 

pesquisadores individuais do GT e laboratórios associados.  

Uma das facilities do EECBio é a cluster de computadores do Laboratório de 

Ecologia Teórica & Síntese (LETS) do Departamento de Ecologia da UFG. Essa cluster 

tem atendido demandas de processamento de alto desempenho de computação 

científica de pesquisadores de diversas instituições vinculadas ao INCT. Dentre essas 

instituições, além da UFG, a cluster tem processado análises de pesquisadores das 

seguintes universidades: UFS, UFSM, UFRJ, UEG e UFRGS. Essas análises têm sido 

processadas por diferentes serviços disponibilizados pela cluster como o portal para 

desenvolvimento de scripts em linguagem R usando RStudio (disponível em: 

cluster.eco.br), o acesso do ambiente UNIX via protocolos SSH e sFTP (para uso de 

programas específicos desenvolvidos para sistemas Linux) e o acesso ao ambiente 

“Windows via Remote Desktop Connection” (para uso de programas específicos 

desenvolvidos para sistemas Windows). A manutenção da cluster é realizada por um 

dos bolsistas DTI-B do EECBio, Rhewter Nunes. 

Em 2018, houve uma expansão dos recursos computacionais da cluster do 

LETS. Foi implementado um sistema de “counteiners”, que funcionam como máquinas 

virtuais mais leves. Esse tipo de sistema permite uma rápida reprodução e implantação 

dos softwares atualmente utilizados pelos usuários, além de facilitar a incorporação de 

novas máquinas ao sistema. Em 2019, também foram incluídos nos recursos 

computacionais da cluster um servidor de arquivos NAS que conta com oito discos 

rígidos de 10 Tb cada. A cluster atualmente atende a um total de 110 usuários por um 

período integral (sete vezes por semana e 24 horas por dia). 

Além da cluster do LETS, em 2020, foi instalado um servidor de alta capacidade 

de processamento sob responsabilidade do Laboratório de Genética & Biodiversidade 

(LGBio; a seguir) do Departamento de Genética da UFG. Esse servidor tem atendido 

demandas de pesquisa de diversos pesquisadores do EECBio, mas principalmente aos 

vinculados ao Grupo de Trabalho de Genética e Genômica Evolutiva, em análises de 

bioinformática. O servidor em questão possui 144 threads de processamento, memória 

RAM de 1,48 Tb e oito discos rígidos de 1,8 Tb cada. Atualmente, esse servidor atende 

demandas de pesquisa de 41 pesquisadores. 
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4.4.2. Laboratório de Genética & Biodiversidade (LGBio) 

O segundo “facility” é o Laboratório de Genética & Biodiversidade (LGBio), que 

apoia os demais GTs em termos de análises moleculares. O LGBio dispõe de uma boa 

estrutura física e de equipamentos que permitem realizar diversas metodologias e 

utilizar diferentes ferramentas da área de Genética e Biologia Molecular que podem ser 

utilizadas nos diferentes GTs do EECBio. De fato, desde 2018 a estrutura do LGBio 

proporcionou parcerias produtivas em experimentos de sequenciamento de DNA e 

genotipagem com outras instituições como PUC Goiás, UFRGS, UNIFESP, UNAERP e 

JBRJ, no contexto do EECBio.  

Um aspecto importante é que essas atividades só são possíveis porque o INCT 

disponibiliza para o LGBio um bolsista DTI-A e um bolsista DTI-C que estão dedicados 

no suporte e colaboração com as seguintes atividades: a) Gerenciamento de estoque e 

compras de insumos e material para as práticas moleculares; b) Preparo de soluções 

para uso em experimentos moleculares; c) Coordenação do centro de genotipagem e 

sequenciamento clássico e de alto rendimento; d) Otimização dos protocolos de preparo 

de biblioteca genômica para uso no MiSeq/Illumina; e) Condução dos experimentos para 

a prestação de serviços moleculares para multiusuários da plataforma de 

sequenciamento Sanger ABI 3500 e Illumina; f) Monitoramento e manutenção de 

equipamentos gerais do LGBio; e g) capacitação de novos usuários dos equipamentos. 

Com isso, dentro da estrutura em funcionamento é possível utilizar diferentes 

estratégias e metodologias para a extração de ácidos nucléicos e os principais 

equipamentos disponíveis estão listados a seguir: macerador automático, cubas de 

eletroforese horizontal e vertical, Termocicladores convencionais, PCR Quantitativo (em 

tempo Real), sistema de eletroforese em chip (Bioanalyzer, Agilent), Analisador genético 

de DNA ABI3500 Applied Biosystems (eletroforese capilar) para genotipagem de 

fragmentos (por exemplo marcadores microssatélites) e sequenciamento clássico 

(Sanger). Além disso, o laboratório conta com a plataforma MiSeq (Illumina) que é um 

equipamento de sequenciamento de DNA de segunda geração (next generation 

sequencing). A estrutura e os equipamentos do LGBio vêm sendo constantemente 

ampliada, a partir da sua implantação durante o projeto GENPAC da rede de pesquisa 

do edital Pro-Centro-Oeste (tendo sido apoiada também por outros projetos do CNPq e 

CAPES e FAPEG). Em 2018 o Laboratório de Genética & Biodiversidade (LGBio) 

continuou funcionando como uma “facility” que apoia os GTs em termos de análises 

moleculares. 
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Além disso, o LGBio tem apoiado de forma intensa os trabalhos desenvolvidos 

pelos estudantes vinculados às pesquisadoras do INCT: Daniela de Melo e Silva, 

Mariana Pires de Campos Telles, Rosane Garcia Collevatti e Thannya Nacimento 

Soares, que atuam no GT em Genética e Genômica Evolutiva do INCT. Além disso, 

existe parceria com os GTs de ecologia aquática e de comunidades. Desde 2018 foi 

possível analisar cerca de 9300 amostras de marcadores microssatélites e cerca de 

7200 amostras de DNA foram sequenciadas (Sanger) para análises filogeográficas e de 

filogenia. A PCR em tempo real foi utilizada tanto para quantificar as bibliotecas 

preparadas para sequenciamento do MiSeq (cerca de 15 espécies já foram 

sequenciadas), mas também para análise de expressão gênica (mais de 2000 amostras. 

A partir de 2018 foi possível aprimorar as metodologias e os experimentos para análises 

de metabarcoding e eDNA (DNA ambiental). Em março de 2018, foram gerados os 

primeiros dados com essa nova abordagem, em parceria com o grupo de ecologia 

aquática. Durante o ano, foram planejados mais três grandes experimentos, utilizando 

a mesma técnica, para serem executados em 2019. Os experimentos de metabarcoding 

têm envolvido pesquisadores do GT de Genética e Genômica Evolutiva e outros 

pesquisadores vinculados ao INCT. Foi realizado um trabalho envolvendo 

pesquisadores da UFG, da UNIFESP e do JBRJ para coleta de dado no LGBio de um 

estudo de ecologia molecular que visa a identificação de espécies de 

microinvertebrados a partir do uso de metabarcoding com Rodolitos.  

Uma ação importante que está sendo desenvolvida em parceria com o 

CETAS/IBAMA de Goiânia é a padronização de ferramentas moleculares para auxiliar 

na conservação e no combate ao tráfico de animais silvestres. A coleta de dados 

moleculares do projeto “Núcleo de Excelência em Ecologia molecular, genética forense 

e conservação (BioEMFoCo)”, coordenado pela Dra. Mariana Pires de Campos Telles, 

e do projeto “Marcadores genéticos como subsídio para reintrodução de Sporophila 

maximiliani na Região de Cerrado no estado de Goiás”, coordenado pela equipe do 

CETAS, estão sendo todas realizadas no LGBio.  

Além disso, novas parcerias estão sendo estabelecidas com pesquisadores da 

área de nutrição animal, com pesquisadores vinculados ao ICB da UFG e à Escola de 

Zootecnia e Veterinária da UFG, além do envolvimento da empresa Koneksi Inovação 

Agro LTDA, incubada na UFG. Nos últimos anos, uma vez que a estrutura está montada 

e com manutenções periódicas financiadas pelo INCT, também foi possível atender 

demandas esporádicas de sequenciamento Sanger e genotipagem de microssatélites, 

oriundos de projetos coordenados por professores do IPTSP/UFG e da EVZ/UFG.  
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Em março de 2020, no início da pandemia, as atividades presencias foram 

suspensas no LGBio em função das notas técnicas da SMS e dos decretos das 

entidades de saúde. Todavia, como o LGBio dispõe de toda essa estrutura de 

laboratório e corpo técnico, atualmente mantida pelo INCT, a Dra. Mariana Pires de 

Campos Telles, juntamente com outros pesquisadores participaram de um edital 

emergencial da FAPEG para enfrentamento da pandemia em Goiás e aprovaram um 

recurso de custeio para mapear as variantes genéticas do coronavírus em Goiás (ver 

seção 4.1 acima). Assim, as atividades do laboratório (LGBio) retornaram em agosto de 

2020, exclusivamente para a condução dos experimentos do projeto do sequenciamento 

do SARA-CoV-2. É importante ressaltar que isso só foi possível porque a estrutura física 

e de pessoal qualificado já existia e estava sendo mantida pelo INCT. Com isso, a equipe 

do INCT em colaboração com outros pesquisadores da UFG e bolsistas do INCT utilizou 

essa estrutura de laboratório e de análise de bioinformática para sequenciar mais de 

500 amostras de pacientes de coronavírus que estavam circulando em Goiás, 

contribuindo de forma efetiva para as políticas públicas de combate à pandemia no 

estado. 

 

 

4.5. AVALIAÇÃO DA EQUIPE E PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

Um dos objetivos do EECBio é avaliar a produção científica e capacidade de 

formação de recursos humanos da equipe (metas 5 e 9). Além de permitir uma avaliação 

posterior do impacto do EECBio, as avaliações cienciométricas podem ser pensadas 

em um contexto sociológico mais amplo e, de fato, constituem uma linha de pesquisa 

própria.   

Os protocolos automatizados para análises dos XML dos Lattes, que estavam 

em finalização no relatório anterior, terão que ser repensados e adaptados em função 

de problemas na obtenção dos arquivos da base do CNPq pelo CERCOMP/UFG. Uma 

nova abordagem baseada em “scripts” do R será aplicada posteriormente, mas de 

qualquer é possível fazer algumas avaliações com base na lista de artigos publicados 

pela equipe que incluem agradecimentos ou referência ao INCT, sendo, portanto, 

produtos mais diretos do projeto (ver seção 7; esses números estão provavelmente 

subestimados, mas um maior esforço para compilação dos artigos será realizado para 

o relatório final do projeto). Além do número absoluto, o EECBio também considera 

fundamental a análise da mudança das estruturas de coautoria e no estabelecimento de 

novas redes de pesquisa nacionais e internacionais. 
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Do total de 277 artigos publicados pela equipe entre 2017 e 2021 (este último 

ano ainda parcial), 50% inclui 2 ou mais pesquisadores do EECBio como autores, valor 

que sobe para 68% se consideradas as coautorias com bolsistas DTI associados ao 

projeto. Várias dessas parcerias foram estabelecidas nos últimos 3-4 anos, como 

consequência explícita dos projetos em andamento no EECBio. Este resultado 

demonstra a efetividade do EECBio na criação de parcerias. Do total de artigos, 42% 

incluem os bolsistas DTI (especialmente os bolsistas DTI-A e DTI-B) como autores ou 

coautores, relevando a importância desses bolsistas para as atividades de pesquisa 

desenvolvidas no escopo do EECBio.  

Do total de artigos, cerca de 60% foram publicados em periódicos A1 ou A2 na 

área de Biodiversidade, a maior parte deles em periódicos com IF > 4.0. Em um sentido 

mais geral, há 2 publicações na Science e 3 publicações no PNAS mais diretamente 

ligadas ao EECBio, além de outras publicações em periódicos gerais de destaque (e.g., 

Nature Communications, Proceedings of the Royal Society, Science Advances e 

Scientific Reports) e nos melhores periódicos de alto impacto na área de Ecologia, 

Evolução e Conservação (e.g., Trends in Ecology and Evolution, Ecology Letters, Global 

Ecology and Biogeography, Ecography, Journal of Biogeography, Journal of Applied 

Ecology, Biological Conservation, Global Change Biology, Ecological Indicators, Biology 

Letters e Biological Reviews, dentre outros). Como destacado anteriormente, é 

importante enfatizar que muitos destes trabalhos foram desenvolvidos por 

pesquisadores que não cooperavam até então e as coautorias foram estabelecidas em 

função das participações nos projetos e workshops desenvolvidos no escopo do EECBio 

(e.g., Rangel et al. 2018; Coelho et al. 2020; Dala-Corte et al. 2020; Machado et al. 2019; 

Diniz-Filho et al. 2019, 2021; Vale et al. 2021). A publicação destes trabalhos demonstra 

assim a efetividade da rede de pesquisa que se desenvolveu a partir dos GTs. Muitos 

dos trabalhos já são resultados direto dos 12 workshops realizados entre 2017 e 2019. 

Os trabalhos publicados até agora envolvem um total de 75 pesquisadores (65 

brasileiros e 10 estrangeiros), representando cerca de 50% dos pesquisadores 

envolvidos nas equipes dos projetos. A distribuição dos artigos entre esses 

pesquisadores é assimétrica à direita, o que é usual (com alguns poucos pesquisadores 

com muitas contribuições). A mediana foi igual a 3 artigos por pesquisador, com 15 

pesquisadores tendo participado em 10 artigos ou mais, havendo um total de 512 

autorias no conjunto, de modo que há basicamente dois pesquisadores do EECBio por 

artigo, em média. Em relação aos bolsistas DTI, há 32 autores (em geral os bolsistas 

DTI-A e DTI-B), alguns deles com mais de 8 autorias ou coautorias no período da bolsa, 

com um total de 136 autorias em 114 artigos. Dos bolsistas DTI-A ou DTI-B, cerca de 
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75% já participaram de algum dos artigos, sendo que 5 deles tiveram participação em 

mais de 10 artigos do EECBio. 

Considerando a atuação dos pesquisadores de forma mais ampla, a equipe do 

EECBio (ver Anexo 1) conta atualmente com 125 pesquisadores nacionais (sediados 

em 42 instituições) e 37 internacionais (em 31 instituições em diversos países: Espanha, 

México, EUA, Canada, Alemanha, França, Itália, Inglaterra, Finlândia, Dinamarca, 

Argentina, Colômbia, Suíça, África do Sul, Australia e Holanda). Essa composição “a 

priori” foi definida principalmente em 2014, quando do envio do projeto, mas diversos 

outros participantes (cerca de 22% do total da equipe) foram incorporados à medida que 

os projetos e GTs foram sendo desenhados, especialmente a partir de 2018. Ao mesmo 

tempo, por se tratar de uma equipe bastante grande e heterogênea, é preciso considerar 

que, por diversas razões, o nível de envolvimento “a posteriori” com o EECBio foi 

bastante variável. 

Desse modo, aproveitamos a avaliação da Fase I (este relatório) e a discussão 

sobre os projetos da Fase II (desencadeada pela liberação de novos recursos da 

FAPEG em 2021 e pela possibilidade de prorrogação/refinanciamento pelo CNPq; ver 

item 4.6 a seguir), para classificar a equipe em 3 níveis de envolvimento com as 

atividades de pesquisa. Temos os pesquisadores que são coordenadores dos projetos 

propostos e aprovados pelo CG, que são considerados Pesquisadores Principais 

(“Principal Investigators”; PI). Outros pesquisadores estão participando ativamente dos 

projetos e oficinas, e/ou participando com mais frequências das publicações 

relacionadas diretamente ao EECBio, considerados assim como “Participantes” (P). 

Finalmente, temos outros pesquisadores que, por diferentes razões, possuem uma 

participação mais eventual ou não se envolveram nos projetos, mas que podem 

potencialmente ainda contribuir e estavam na equipe original ou esporadicamente 

aparecem nas publicações dos grupos, sendo considerados como “Colaboradores” (C) 

(ver lista detalhada no Anexo I).  

Considerando a classificação acima, para os pesquisadores brasileiros, temos, 

do total de 125 pesquisadores, 28 Pesquisadores Principais (PI), 63 participantes (P) e 

34 colaboradores (C). Os PI estão sediados em 15 instituições diferentes. Em relação à 

participação dos 37 pesquisadores estrangeiros, entendemos que há uma participação 

mais efetiva até o momento de 11 pesquisadores (4 PI e 11 P), sediados na Espanha 

(5), México (2), EUA (1), Itália (1), Colômbia (1) e Finlândia (1). Os projetos da Fase II 

estão prevendo uma maior participação de pesquisadores estrangeiros. 
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4.6. PREPARAÇÃO PARA A FASE II DO EECBIO 

Conforme descrito detalhadamente no relatório anterior (2017-2019), com a 

liberação inicial de recursos do CNPq em 2017 e, posteriormente, de capital e custeio 

pela FAPEG (em meados de 2018), o EECBio assumiu a sua configuração atual em 

termos de GTs e realizou uma discussão sobre os projetos que seriam desenvolvidos 

no que foi chamada de “Fase I”, após aprovação pelo Conselho Gestor (CG). Os 

projetos e GTs começaram a receber recursos de capital (para os projetos de Goiás), 

custeio (com recursos da FAPEG) e bolsistas (DTI-A ou DTI-B). A ideia geral é que os 

resultados e o andamento desses projetos seriam avaliados em meados de 2020, para 

uma nova rodada de discussões e financiamento em uma “Fase II” (com manutenção 

dos projetos iniciais e/ou apresentação de novos projetos por mais 2 anos em cada GT, 

até o encerramento do projeto, em novembro de 2022). Entretanto, em 2019, a FAPEG 

comunicou que não seria possível efetivar o pagamento da segunda parcela, de modo 

que se decidiu que os projetos da Fase I seriam prorrogados até que houvesse novo 

financiamento. A bolsas do CNPq continuaram sendo implementadas normalmente de 

acordo com o planejado. Foram discutidas com a FAPEG outras possibilidades de apoio 

indireto ao EECBio por meio de outros projetos e editais mais articulados com o Estado 

de Goiás. 

Entretanto, em junho de 2021, a FAPEG comunicou à coordenação do EECBio 

que o problema dos “restos a pagar” havia sido resolvido, e que a fundação priorizou a 

liberação de recursos adicionais da ordem de R$ 1.500.000,00 para capital e custeio. 

Solicitamos que a FAPEG permitisse converter parte do custeio em bolsas, dada a 

grande demanda dos GTs, mas isso foi considerado inviável juridicamente e 

operacionalmente pela fundação. A FAPEG, entretanto, tentou apoiar o EECBio nesse 

sentido e lançou um edital de bolsas de pós-doutorado específicas para os INCTs do 

Estado. O edital foi lançado em julho e a contratação de 4 bolsistas para trabalhar nos 

projetos do EECBio está ocorrendo em outubro de 2021 (a seleção ocorreu em agosto 

de 2021, com uma comissão formada por 3 pesquisadores do EECBio externos ao 

Estado de Goiás, a Profa. Rosana Tidon (UnB), o Prof. Ricardo Dobrovolski (UFBA) e o 

Prof. Leandro Duarte (UFRGS)). De qualquer modo, só foi possível contemplar no edital 

os grupos de pesquisa sediados no Estado de Goiás. Logo em seguida, a coordenação 

do EECBio foi comunicada sobre a possibilidade de o CNPq conseguir aportar mais 

recursos e prorrogar a vigência dos processos dos INCTs, sinalização concretizada pelo 

Ofício nº 14851/2021/COAPI/CGNAC/DCOI de 3 de setembro de 2021.  

Esses dois eventos desencadearam a discussão sobre a Fase II dos projetos 

dos GTs, que foi apresentada em um plano de trabalho enviado ao COAPI/CNPq no 
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início de outubro de 2021. Para essa nova fase, são propostos 24 projetos de pesquisa 

e workshops associados aos 8 GTs. Estes desenvolverão suas atividades na Fase II 

nos próximos 2-3 anos (assumindo prorrogação de 2 anos dos INCTs até novembro de 

2024), basicamente utilizando os recursos ainda disponíveis da FAPEG para novas 

reuniões de trabalho (workshops) e/ou trabalho experimental e observacional, 

incorporando novos bolsistas, de acordo com os planos apresentados para a Fase II. 

Esses projetos são coordenados por 27 pesquisadores do EECBio atuando em 14 

instituições (UFG, UFBA, UFS, MNCN, UFRGSUFJ, UFRJ, UNIRIO, PUC-RS, PUC-

GO, UEG, UFPR, UFMS e UnB). As equipes desses projetos incluem pelo menos 70 

pesquisadores do Brasil e 15 do exterior. Dos 24 projetos, 13 são continuações da Fase 

I e foram descritos detalhadamente no relatório 2019 e no item 3 acima (ver também 

https://www.eecbio.ufg.br/p/20871-grupos-de-trabalho-2017). Outros 11 projetos são 

novos e estão sendo elaborados especificamente para a Fase II.  

 

  

https://www.eecbio.ufg.br/p/20871-grupos-de-trabalho-2017
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5. SÍNTESE DE OBJETIVOS E METAS ALCANÇADOS ATÉ 2021 

A partir das descrições apresentadas acima, é possível avaliar de forma positiva 

os resultados alcançados pelo EECBio em meados de 2021, mesmo considerando que 

os recursos da FAPEG para o projeto começaram a ser distribuídos efetivamente 

apenas a partir de agosto de 2018, que houve a pandemia da COVID-19 e que a 

segunda parcela de recursos da FAPEG só foi depositada há poucos meses (em 

meados de 2021). Entende-se que cada um dos objetivos e metas deve ser avaliado 

anualmente e devem ser cumpridos gradualmente ao longo dos 6 anos de duração do 

EECBio.  

Em 2021, do total de 15 metas reorganizadas (ver seção 2.2), 8 foram cumpridas 

de forma integral e outras 3 foram cumpridas parcialmente (Tabela 5.1). Em relação ao 

último relatório, entendemos que as metas 4 e 6 de internacionalização foram 

alcançadas, tanto pela vinda de mais pesquisadores internacionais em 2019 (inclusive 

coordenando 2 “workshops”) quanto pela participação em eventos remotos. Ao mesmo 

tempo, há claramente um aumento da internacionalização da produção científica e em 

periódicos de maior impacto, que já incluem 2 artigos na Science e 3 no PNAS, dentre 

outras revistas em Ecologia e Evolução de alta impacto (incluindo TREE, Ecology 

Letters, Global Ecology and Biogeography, Bioscience, Current Biology, dentre outras). 

Novas análises cienciométricas (meta 5) detalhadas deverão ser realizadas nos 

próximos dois anos para dar maior sustentação a esses pontos.  

Em relação às 3 metas não alcançadas integralmente, havia um plano de 

retomar as disciplinas integradas em 2020, mas este foi frustrado pela pandemia. Agora 

estuda-se uma nova alternativa, via remota e envolvendo os bolsistas da Fase II do 

EECBio (caso o CNPq aprove a restauração dos recursos). É preciso continuar 

investindo em artigos de divulgação e ensino, a despeito do aumento que ocorreu desde 

2019. Em relação à meta 15 (produção de livros), diversos potenciais autores da equipe 

do EECBio já começaram a trabalhar no material, mas por outro lado a montagem do 

GITHUB do EECBio (atendendo plenamente à meta 11) pode em parte substituir as 

primeiras ideias sobre os livros, devendo haver uma rediscussão sobre o perfil desses 

livros. 
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Tabela 5.1. Objetivos e metas do EECBio em 2021, definidos como alcançados integralmente 

(I), parcialmente (P) ou não-alcançados (N). 

Objetivo Meta 2019 

1 1 I 

 2 I 

2 3 I 

3 4 I 

4 5 I 

 6 I 

5 7 I 

 8 I 

6 9 I 

 10 N 

7 11 I 

 12 I 

 13 I 

8 14 P 

 15 N 
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6. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E BOLSAS 

6.1. CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 

(CNPQ) 

O CNPq concedeu até o momento um total de R$ R$ 500.927,00 de recursos 

financeiros para custeio. Destes, no ano de 2019 foram gastos R$50.847,53; no ano de 

2020 o valor gasto foi de R$70.343,71; e no ano de 2021, até o presente momento, o 

valor gasto foi de R$ R$18.481,56. Assim, durante os três últimos anos de projeto, foi 

utilizado o valor de R$139.672,80 do recurso destinado para custeio.  

O recurso financeiro utilizado no ano de 2019 foi destinado principalmente para 

o pagamento de diárias para membros da equipe do EECBio (R$29.500,80) e para a 

contratação de serviços de terceiros de pessoa jurídica (R$21.346,73), conforme 

demonstrado na Tabela 6.1. 

 

Tabela 6.1. Itens de despesas do INCT/EECBio durante o ano de 2019, usando os recursos 

financeiros de custeio provenientes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). 

Rúbrica Itens de despesas Valor (R$) 

Diárias Diárias para pesquisadores e bolsistas do INCT em eventos e/ou cursos 
e/ou reuniões dos grupos de trabalho 

R$ 27.580,80 

 
Diárias para membros da equipe INCT para trabalho em campo R$ 1.920,00 

Serviços de 
Terceiros 

Passagens aéreas aos membros da equipe e bolsistas do INCT para a 
participação de eventos e/ou reuniões de trabalho e/ou colaborações 
científicas 

R$ 12.744,12 

 
Envio de Hd da Cluster do INCT para conserto, via correios R$ 68,60 

 
Confecção de placas para a Área Experimental de Limnologia da UEG e 
para a Casa de Vegetação na UFG 

R$ 645,00 

 
Publicação de artigo científico R$ 7.889,01 

TOTAL   R$50.847,53 

 

 

Em 2020, considerando o agravamento da pandemia, o desenvolvimento de 

muitos projetos vinculados ao EECBio foi prejudicado, tendo suas atividades diminuídas 

ou até suspensas (campo e laboratório). O uso do recurso financeiro deste ano foi 

destinado à contratação de alguns serviços de terceiros de pessoas jurídicas 

(R$9.063,08) e, principalmente, para a compra de materiais de consumo (R$ 61.280,63), 

conforme demonstrado na Tabela 6.2. Isso porque o EECBio também começou a apoiar, 
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com a compra emergencial de alguns insumos, o projeto de pesquisa “Mapeamento das 

variações genéticas do Coronavírus (SARS-COV-2) em Goiás”, projeto aprovado em 

chamada emergencial da FAPEG (Chamada 06/2020), coordenado pela Dra. Mariana 

Pires de Campos Telles, que também coordena o grupo de Genética & Genômica do 

EECBio.   

 

Tabela 6.2. Itens de despesas do EECBio durante o ano de 2020, usando os recursos financeiros 

de custeio provenientes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). 

Rúbrica Itens de despesas Valor 

Material de 
Consumo 

Reagentes ABI3500 R$ 532,35 

 
Kit de extração viral R$ 948,15 

 
Kit de purificação de DNA R$ 59.800,13 

Serviços de 
Terceiros 

Conserto do Workstation do Laboratório de Ecologia Teórica 
e Síntese da UFG 

R$ 840,00 

 
Serviço de assinatura de software Google Drive Delphin R$ 435,54 

 
Serviço de instalação do servidor do INCT R$ 6.798,80 

  Passagem aérea para membro da equipe INCT, para a 
participação em evento 

R$ 988,74 

TOTAL   R$ 70.343,71 

 

 

A passagem que foi comprada em fevereiro de 2020, citada na Tabela 2, foi para 

a participação de um bolsista do EECBio em um evento, que aconteceria em Petrópolis-

RJ. Porém, devido a pandemia pelo novo coronavírus, o evento foi cancelado após a 

compra da passagem. Assim, foi solicitado o ressarcimento integral da passagem para 

a companhia aérea envolvida, e o ressarcimento do valor da passagem (R$ 988,74) foi 

feito somente em abril de 2021.  

É importante ressaltar também que, entre os meses de fevereiro de março de 

2020, o cartão BB Pesquisa, usado para a movimentação financeira do recurso do 

CNPq, foi clonado. Imediatamente após descobrir a clonagem, no dia 28 de fevereiro de 

2020, foi aberto junto ao Banco do Brasil a ocorrência de número 14.504.433 para 

informar a clonagem do cartão, contestar as transações em dólar não autorizadas pelo 

titular do cartão, solicitar o cancelamento do cartão clonado e a emissão de um novo 

cartão. Posteriormente, no dia 14 de março de 2020, foi enviado um e-mail para o Banco 

do Brasil (cartao.doc@bb.com.br), com uma declaração do titular do cartão de que não 
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havia conhecimento ou envolvimento com os lançamentos em questão, realizados em 

fevereiro de 2020.  

O novo cartão chegou em meados de abril de 2020 e em junho de 2020 foi 

realizada a primeira movimentação financeira reconhecida pelo beneficiário, e também 

foi retirado novo extrato bancário, onde foram observados novos lançamentos 

provenientes da clonagem, mesmo após o pedido de cancelamento do cartão anterior. 

Em 15 de junho de 2020 foi enviado novo e-mail para o Banco do Brasil, informando 

sobre estes novos lançamentos realizados em março de 2020, provenientes ainda pela 

clonagem. Também foi informado neste e-mail, uma inconsistência no valor do limite 

utilizado do cartão, entre o informado pelo extrato bancário retirado na época com o que 

de fato havia sido usado pelo pesquisador, e foram solicitadas informações de como 

proceder diante dos acontecimentos. E conforme instruções repassadas pelo gerente 

da agência do Banco do Brasil (Sr. Wesley), onde o beneficiário (coordenador do 

EECBio) tem conta pessoal, foi enviado também, no dia 16 de março de 2020, um Ofício 

para solicitar formalmente um esclarecimento por parte do Banco do Brasil para a 

inconsistência dos limites disponíveis do cartão BB Pesquisa; mas não obtivemos 

respostas.  

Em 2021, as atividades dos projetos vinculados ao EECBio ainda permaneceram 

reduzidas e o uso do recurso financeiro do CNPq foi destinado, até o momento, para a 

compra de materiais de consumo (R$7.569,60) e para a contratação de serviço de 

terceiros de pessoa jurídica (R$ 10.911,96), conforme demonstrado na Tabela 6.3.  

 

Tabela 6.3. Itens de despesas do EECBio durante o ano de 2021 (até o mês de setembro de 

2021), usando os recursos financeiros de custeio provenientes do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

Rúbrica Itens de despesas Valor 

Material de Consumo Divisórias para laboratório na UFG R$ 387,60 
 

Kit de extração de RNA R$ 7.182,00 

Serviço de Terceiro Renovação do Stream Yard R$ 1.318,90 
 

Publicação de artigo – GT Ecologia de Comunidades R$ 9.593,06 

TOTAL   R$ 18.481,56 

 

Em resumo, do recurso total repassado pelo CNPq ao EECBio, foi utilizado o 

valor total de R$295.156,23 durante os cinco anos de duração do projeto (entre os anos 
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de 2017 e 2021). Até o presente momento (setembro de 2021), fechamos este relatório 

financeiro com um saldo do recurso financeiro de custeio do CNPq no valor de R$ 

205.770,77, para serem usados nos próximos anos de execução do projeto EECBio. 

Ressaltamos que, o valor do ressarcimento da passagem aérea que foi comprada em 

2020, ainda não foi somado ao saldo total disponível e informado neste relatório. E ainda 

há algumas inconsistências entre o limite utilizado do recurso financeiro, apresentado 

atualmente nos extratos bancários, com o valor real utilizado pelo beneficiário do 

recurso, que precisam ser resolvidas com o Banco do Brasil. 

 

 

6.2. FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS (FAPEG) 

 

O recurso financeiro total aprovado pela FAPEG para o EECBio foi de R$ 

3.502.128,65, sendo R$ 1.500.000,00 para capital e R$ 2.002.128,65 para custeio. Em 

2018 foram depositados R$2.000.000,00 na conta do projeto, sendo que o restante do 

recurso, no valor de R$1.502,128,00, foi depositado em junho/julho de 2021.  

 

 

6.2.1. Recurso Financeiro para Custeio – INCT/FAPEG 

 

No ano de 2019 foram gastos R$ 262.476,03 do recurso financeiro destinado 

para custeio, proveniente da FAPEG, conforme demonstrado na Tabela 6.4. Deste 

montante, a maior parte foi destinada à contratação de diversos serviços de terceiros 

pessoa jurídica (R$ 137.747,75), seguido pela compra de insumos laboratoriais e/ou 

materiais diversos (R$ 72.488,28) e de gastos com diárias para membros da equipe do 

projeto (R$ 52.240,00). 
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Tabela 6.4. Itens de despesas do INCT/EECBio durante o ano de 2019, usando os recursos 

financeiros de custeio provenientes da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás 

(FAPEG). 

Rúbrica Itens de despesas Valor (R$) 

Diárias Diárias para pesquisadores e bolsistas do INCT em eventos 
e/ou cursos e/ou reuniões dos grupos de trabalho 

R$ 44.640,00 

 
Diárias para membros da equipe INCT para trabalho em 
campo 

R$ 7.600,00 

Material de Consumo Insumos laboratoriais R$ 65.993,76  
Materiais para coleta e/ou materiais diversos R$ 6.494,52 

Serviço de Terceiro Manutenção e/ou conserto de equipamentos R$ 54.962,41  
Readequação de espaço físico R$ 16.017,40  
Passagens aéreas para membros da equipe do INCT, para a 
participação de eventos e/ou reuniões de trabalho e/ou 
colaborações científicas 

R$ 66.767,94 

TOTAL   R$ 262.476,03 

 

 

Durante o ano de 2020, foi usado um total de R$ R$ 99.138,34 do recurso de 

custeio da FAPEG, sendo a maior parte usado para a contratação de serviços de pessoa 

jurídica (R$63.685,45), seguido pelo pagamento de diárias aos pesquisadores da 

equipe do EECBio (R$25.920,00), e para a compra de insumos laboratoriais e/ou 

materiais diversos (R$9.532,89), conforme demonstrado na Tabela 6.5.  

 

Tabela 6.5. Itens de despesas do EECBio durante o ano de 2020, usando os recursos financeiros 

de custeio provenientes da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG). 

Rúbrica Itens de despesas Valor (R$) 

Diárias Diárias para pesquisadores e bolsistas do INCT em eventos 
e/ou cursos e/ou reuniões dos grupos de trabalho 

R$ 480,00 

 
Diárias para membros da equipe INCT para trabalho em 
campo 

R$ 25.440,00 

Material de Consumo Insumos laboratoriais R$ 7.625,35  
Materiais para coleta e/ou materiais diversos R$ 1.907,54 

Serviço de Terceiro Manutenção e/ou conserto de equipamentos R$ 42.185,45  
Readequação de espaço físico R$ 19.000,00  
Locação de veículos R$ 2.500,00 

TOTAL   R$ 99.138,34 
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Assim como aconteceu com o cartão BB Pesquisa do INCT/CNPq, o cartão BB 

Pesquisa FAPEG, de número 4674819003571817, usado para a movimentação 

financeira do recurso do FAPEG, também foi clonado no ano de 2020. Imediatamente 

após descobrir a clonagem, foi aberto junto ao Banco do Brasil a ocorrência de número 

NR. 16.053.112 para informar a clonagem do cartão, contestar as transações em dólar 

não autorizadas pelo titular do cartão, solicitar o cancelamento do cartão clonado e a 

emissão de um novo cartão. No dia 13 de março de 2020 foi enviado um e-mail para o 

Banco do Brasil (cartao.doc@bb.com.br) com uma declaração do titular do cartão de 

que não havia conhecimento ou envolvimento com os lançamentos em questão, 

realizados em março de 2020. E em 22 de abril de 2020, a FAPEG foi comunicada por 

e-mail sobre esta clonagem do cartão. 

Em 2021, foi usado o valor total de R$ 283.114,67 do recurso financeiro para 

custeio da FAPEG, sendo que a grande parte deste recurso foi usado para a compra de 

insumos laboratoriais e/ou materiais diversos (R$ 120.476,35), seguido da contratação 

de serviços de terceiros - pessoa jurídica (R$ 106.758,32), da contratação de serviços 

de terceiros de pessoa física (R$45.000,00) e para o pagamento de diárias aos 

pesquisadores da equipe do EECBio (R$10.880,00), conforme descrito na Tabela 6.6. 

Em geral, os GTs utilizaram 42% dos recursos previstos para a Fase I, de modo que há, 

depois do depósito da FAPEG em junho/julho de 2021, recursos para serem utilizados 

sem maiores problemas nos projetos que continuam e nos novos projetos de cada GT 

(ver item 4.6).  

 

Tabela 6.6. Itens de despesas do EECBio durante o ano de 2021, usando os recursos financeiros 

de custeio provenientes da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG). 

Rúbrica Itens de despesas Valor (R$) 

Diárias Diárias para membros da equipe INCT para trabalho 
em campo 

R$ 10.880,00 

Material de Consumo Insumos laboratoriais R$ 115.707,16  
Materiais para coleta e/ou materiais diversos R$ 4.769,19 

Serviço de Terceiro – PJ* Manutenção e/ou conserto de equipamentos R$ 63.071,19 

Sequenciamento de amostras de DNA R$ 43.687,13 

Serviço de Terceiro – PF** Contratação de serviço especializado - pessoa física R$ 45.000,00 

TOTAL   R$ 283.114,67 

*PJ = Pessoa Jurídica; **PF = Pessoa Física 
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Vale ressaltar que, dentro do montante gasto com a contratação de serviços de 

terceiros  - pessoa jurídica, está sendo contabilizado o valor usado para uma tentativa 

de contratação de serviço de sequenciamento de amostras de DNA no exterior, via 

Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE). Após tentar a contratação deste serviço pela 

FUNAPE, desde o ano de 2020, a verba do serviço prestado chegou a ser repassada 

para a FUNAPE mas, diante da impossibilidade em realizar a importação do serviço 

ainda no ano de 2021, o contrato com a FUNAPE foi desfeito e o valor pago para a 

Fundação foi estornado para a conta bancária do projeto FAPEG.  

Infelizmente, devido a clonagem do cartão e as devoluções de saldos residuais 

de contratos com a FUNAPE, o limite do cartão BB Pesquisa FAPEG foi se alterando, 

fazendo com que houvesse inconsistência entre o limite utilizado do recurso financeiro, 

apresentado atualmente nos extratos bancários, com o valor real utilizado pelo 

beneficiário do recurso, que precisam ser obviamente resolvidas. 

Em resumo, durante os quatro últimos anos de execução do projeto EECBio 

(entre os anos de 2018 e 2021), com base nos gastos realmente efetuados pelo 

beneficiário, foi utilizado o valor total de R$759.396,28 do recurso financeiro destinado 

para custeio, proveniente da FAPEG. Até o presente momento (outubro de 2021), 

fechamos este relatório financeiro com um saldo do recurso financeiro de custeio da 

FAPEG no valor de R$1.242.731,72 para serem usados nos próximos anos de execução 

do projeto EECBio (uma vez que a FAPEG só repassou a 2ª. Parcela em meados de 

2021). Ressaltamos que, o valor do ressarcimento citado acima, realizado pela FUNAPE 

sobre o distrato para a contratação de serviço de sequenciamento de amostras no 

exterior, ainda não está somado ao saldo disponível total. 

 

 

6.2.2. Recurso Financeiro para Capital – INCT/FAPEG 

Em 2018, a FAPEG liberou para o projeto EECBio o valor de R$1.000.000,00 

para serem gastos com a compra de Bens Duráveis para o projeto. Em 2021, foi liberado 

o restante do recurso aprovado para a rubrica, no valor de R$500.000,00, totalizando 

R$1.500.00,00. 

 Nos três últimos anos de execução do projeto foi gasto o valor total de R$ R$ 

480.939,46 nas aquisições de Bens Duráveis ao projeto EECBio, sendo que em 2019 o 

valor usado foi de R$271.912,00 e em 2020 o valor foi de R$209.027,46, conforme 

especificado abaixo na Tabela 6.7. 
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Tabela 6.7. Equipamentos adquiridos pelo projeto EECBio, durante os anos de 2019 e 2020, 

usando o recurso financeiro destinado para capital, proveniente da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG). 

Ano Qntd. Equipamento Valor Total (R$) 

2019 60 Gravadores automáticos de sons Song Meter SM4 da Wildlife 
Acoustics, Inc, + despesas com a importação 

R$ 212.290,00 

 
1 Deionizador Otico 3500 Bivolt Evolution R$ 1.722,00 

 
1 Balança de Precisão PIONEER PA3102P CAP.3100G Resol. 0,01G R$ 5.659,00 

 
1 Autoclave vertical analogica 18L R$ 6.200,00 

 
1 Vortex multifuncional 0 - 3300RPM 220V R$ 1.623,00 

 
1 Cubeta em Quartzo ES 2 faces polidas passo 50 MM Volume 17,5mL R$ 390,00 

 
1 Cubeta em Quartzo ES 4 faces polidas passo 10 MM Volume 3,5mL R$ 325,00 

 
1 Forno MUFLA Microprocessado 1200°C R$ 5.190,00 

 
1 Centrifuga de Bancada sem rotor, velocidade 0-4000RPM, Bivolt R$ 3.241,00 

 
1 Rotor de Ângulo fixo 12x15mL, para centrífuga K14-4.000 R$ 714,00 

 
1 Barrilhete em PVC Rígido 100% para Água Destilada, dentre outros R$ 360,00 

 
1 ESPECTROFOTOMETRO DR3900 VISIVEL BIVOLT (Marca: HACH) R$ 28.500,00 

 
4 Baterias para NoBreak R$ 1.800,00 

 
1 Caixa D'água Casa de Vegetação da UFG R$ 780,00 

 
1 NoBreak ABI3500 R$ 1.918,00 

 
3 Lousas para as salas dos Pós-Doutorandos em Ecologia da UFG R$ 1.200,00 

2020 1 Servidor Computacional do INCT/EECBio R$ 209.027,46 

    TOTAL       R$ 480.939,46 

 

Vale ressaltar que os registradores automáticos listados na Tabela 6.7 foram 

adquiridos em 2020 via importação, por intermédio da FUNAPE. E desta compra, houve 

um saldo residual no valor de R$ 33.430,00, que foi devolvido para a conta bancária do 

projeto INCT/FAPEG, mas que ainda não foi somado ao saldo total disponível do 

projeto. Em 2020, a compra do Servidor Computacional do EECBio também aconteceu 

por intermédio da FUNAPE, mas neste caso, não houve saldo residual. 

Para finalizar este relatório, com relação ao recurso destinado para capital, dos 

R$ 1.500.000,00 aprovados e repassados pela FAPEG ao projeto EECBio, foi utilizado 

até o presente momento (setembro de 2021) o valor total de R$ 936.147,06, desde 2018. 

Assim, o projeto ainda tem disponível o valor de R$ 563.852,94 para ser utilizados em 
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aquisições de equipamentos listados no plano de trabalho do projeto, aprovado pela 

FAPEG, pelos próximos anos de execução dos projetos de pesquisa do EECBio. 

 

 

6.3. UTILIZAÇÃO DA COTA DE BOLSAS DO CNPQ 

Definiu-se inicialmente que os GT teriam uma ou duas cotas de bolsa DTI-B ou 

DTI-C por 48 meses, que poderiam eventualmente ser convertidas em DTI-A 

respeitando-se o total de recursos de cada uma dessas cotas. As bolsas DTI-C estão 

sendo destinadas principalmente ao apoio das subcoordenações e eventualmente aos 

GTs que não possuem trabalhos mais específicos que poderiam ser efetuados com 

bolsas DTI-C. Os dois “facilities” (LGBIO e LETs – “Cluster”) e a coordenação da UFG 

receberam também cotas independentes de bolsas DTI-A ou B, e AT-NM e AT-NS para 

sua manutenção. Bolsistas DTI-C foram também alocados no laboratório multiusuário 

de Ecologia Aquática/Limnologia. 

Desde 2017 já foram implementadas 99 cotas de bolsas DTI-A, DTI-B, DTI-C, 

AT-NS e AT-NM, para um total de 85 estudantes/pesquisadores (algumas cotas foram 

implementadas por 1 ano, e renovadas com novo plano de trabalho ou seleção, alguns 

bolsistas mudaram de nível) (Tabela 6.8). Esses planos de trabalho foram 

supervisionados por um total de 33 pesquisadores da equipe do EECBio, de um total de 

13 instituições (UFG, UFJ, UFS, UFRJ, UFRGS, UFPR, UFBA, UEG, PUC-RS, PUC-

GO, JBRJ, IFG, MNCN/UFMG). Atualmente – em outubro de 2021 - 8 bolsistas no 

EECBio estão ativos, com mais algumas implementações devendo ocorrer nos 

próximos 2-3 meses. Alguns bolsistas DTI são estudantes de mestrado ou doutorado e 

seus trabalhos (dissertações e teses) estão intimamente ligados aos objetivos do 

EECBio. 

Até o momento, em outubro de 2021, considerando o total de bolsas 

implementadas desde dezembro de 2016, já foram utilizados ~97,5% do valor total 

destinado às bolsas (cerca de R$ 3.000.000,00), com um saldo de R$ 69.800,00 para 

implementar novas bolsas e com algumas das bolsas atuais se encerrando até o final 

da vigência do projeto, em novembro de 2022. 
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Tabela 6.8. Bolsistas DTI e AT do EECBio, incluindo o nome do bolsista, supervisor, grupo / GT e IES, a modalidade de bolsa, o número total de meses 

efetivados para a bolsa e status atual (ATIVO, ou Finalizado (FIN)/Cancelado (CAN). 

id Bolsista Processo CNPq Supervisor Grupo IES bolsa Inicio Meses Utilizados Status 

1 Vinnicius de Oliveira Campagnuci 380031/2017-5 Cleomar Rocha MEDIALAB UFG DTI-B jan/17 7 FIN/CAN 

2 Renato de Paula Mesquita 380032/2017-1 Cleomar Rocha MEDIALAB UFG DTI-C jan/17 2 FIN/CAN 

3 Cintia P T A Brito 382226/2016-0 Mariana Telles GEN UFG DTI-A dez/16 12 FIN/CAN 

4 Luciana Oliveira Barateli 374353/2016-6 Mariana Telles LGBIO UFG AT-NS dez/16 3 FIN/CAN 

5 Maurivan Vaz Ribeiro 370175/2017-4 Mariana Telles LGBIO UFG AT-NS jan/17 2 FIN/CAN 

6 Caroline Turchetto 380033/2017-8 Loreta Freitas LGBIO UFRGS DTI-B jan/17 3 FIN/CAN 

7 Cristian de Sales Dambros 380004/2017-8 Thiago Rangel CLUSTER UFG DTI-A jan/17 3 FIN/CAN 

8 Roniel Freitas de Oliveira 380261/2017-0 Levi Carina Terribile COORD PESQ UFJ DTI-C fev/17 12 FIN/CAN 

9 Rodrigo Scarton Bergamin 380365/2017-0 Leandro Duarte COMUNIDADES UFRGS DTI-B mar/17 24 FIN/CAN 

10 Vanessa Guimarães Lopes  380369/2017-6 Luis Mauricio Bini ECOL AQUATICA UFG DTI-C mar/17 9 FIN/CAN 

11 Adriana Antunes 380368/2017-0 Mariana Telles LGBIO UFG DTI-B mar/17 5 FIN/CAN 

12 Isaac Trindade dos Santos 380379/2017-1 Sidney Gouveia MACROECOLOGIA UFS DTI-C mar/17 12 FIN/CAN 

13 Bruno Bittar 370770/2017-0 William Vaz CEPB PUC-GO AT-NS mar/17 7 FIN/CAN 

14 Eloá Augusta Ribeiro 380467/2017-8 Cleomar Rocha MEDIALAB UFG DTI-C abr/17 4 FIN/CAN 

15 Kelly da Silva Souza 380466/2017-1 José Alexandre  LETS UFG DTI-C abr/17 9 FIN/CAN 

16 Alice B Rosa 465610/2014-5 Loreta Freitas GEN UFRGS DTI-B abr/17 24 FIN/CAN 

17 Felipe Cito 380552/2017-5 Eduardo Arcoverde MACRO/COMUM UFRJ DTI-B abr/17 12 FIN/CAN 

18 Thatyane Almeida 465610/2014-5 Fabricio Teresa ECOL AQUATICA UEG DTI-C abr/17 24 FIN/CAN 

19 Evandro Carrijo 380690/2017-9 Thiago Rangel CLUSTER UFG DTI-B abr/17 0 FIN/CAN 

20 Rodrigo Baggio  380707/2017-9 Valerio Pillar DIV FUNC UFRGS DTI-B mai/17 9 FIN/CAN 

21 Fernando Landa Sobral 380709/2017-1 Marcus Cianciaruso COMUNIDADES UFG DTI-B mai/17 11 FIN/CAN 

22 Carolina Emília dos Santos 380710/2017-0 Alessandro Moraes ANFIBIOS IF DTI-C mai/17 10 FIN/CAN 

23 João Fabricio Mota Rodrigues 380759/2017-9 José Alexandre  MACROECOLOGIA UFG DTI-A mai/17 18 FIN/CAN 
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24 Davi Melo Crescente Alves 380733/2017-0 Sidney Gouveia MACROECOLOGIA UFS DTI-B mai/17 24 FIN/CAN 

25 Taina Rocha 381045/2017-0 Mariana Vale ENMS & MC UFRJ DTI-B ago/17 24 FIN/CAN 

26 Ueric José Borges de Souza 381066/2017-7 Mariana Telles LGBIO UFG DTI-B ago/17 6 FIN/CAN 

27 Fernanda Bruum 381106/2017-9 Rafael Loyola CONSERV UFG DTI-A ago/17 7 FIN/CAN 

28 Kelly Isadora de Oliveira Correa 381107/2017-5 Sid Gouveia MACROECOLOGIA UFBA DTI-C ago/17 6 FIN/CAN 

29 Elismara Ribeiro de Araujo 372643/2017-5 William Vaz CEPB PUC-GO AT-NS out/17 12 FIN/CAN 

30 Gisele Regina Winck 381247/2017-1 Carlos Grelle MACROECOLOGIA UFRJ DTI-B out/17 9 FIN/CAN 

31 Cintia P T A Brito 381373/2017-7 Mariana Telles GEN UFG DTI-A dez/17 12 FIN/CAN 

32 Rafaela Silva 381395/2017-0 Rafael Loyola CONSERV UFG DTI-B dez/17 12 FIN/CAN 

33 Fernanda A da S. Cassemiro 381414/2017-5 Adriano Melo ECOL AQUATICA UFG DTI-B dez/17 12 FIN/CAN 

34 Felícia Miranda Fischer 380186/2018-7 Valerio Pillar DIV FUNC UFG DTI-A fev/18 2 FIN/CAN 

35 Roniel Freitas de Oliveira 380218/2018-6 Levi Carina Terribile ENMS & MC UFJ DTI-C fev/18 12 FIN/CAN 

36 Ueric José Borges de Souza 380219/2018-2 Mariana Telles LGBIO UFG DTI-B fev/18 12 FIN/CAN 

37 Vinnicius Guerra Batista 380320/2018-5 Rogerio Pereira Bastos ANFIBIOS UFG DTI-B mar/18 24 FIN/CAN 

38 Lucas L Caldas Zanini Jardim 380362/2018-0 José Alexandre  MACROECOLOGIA UFG DTI-B mar/18 12 FIN/CAN 

39 Rejane Santos da Silva   380379/2018-0 Ricardo Dobrovolski  MACROECOLOGIA UFBA DTI-C mar/18 12 FIN/CAN 

40 Felícia Miranda Fischer 380487/2018-7 Valerio Pillar DIV FUNC UFG DTI-A abr/18 26 FIN/CAN 

41 
Aryanny Irene D de Oliveira 

370953/2018-5 Thannya Soares 
GEN 

UFG AT-NS mar/18 12 FIN/CAN 

42 Henrique Figueiró 380509/2018-0 Eduardo Eizirik GEN PUC-RS DTI-A abr/18 24 FIN/CAN 

43 Jordana Gontijo Fernandes 371411/2018-1 Thannya Soares GEN UFG AT-NM mai/18 12 FIN/CAN 

44 Jacqueline de Souza Lima 380651/2018-1 Leandro Duarte COMUNIDADES/LGBIO URFGS DTI-B mai/18 24 FIN/CAN 

45 Mateus Freitas 380552/2018-8 Thiago Rangel CLUSTER UFG DTI-B mai/18 6 FIN/CAN 

46 Rhewter Nunes 380653/2018-4 Thiago Rangel CLUSTER UFG DTI-B mai/18 19 FIN/CAN 

47 Fernando de Moura Resende 380674/2018-1 Rafael Loyola CONSERV UFG DTI-A mai/18 12 FIN/CAN 

48 Marco Guimarães Antunes 380748/2018-5 Marinez Siqueira ENMS & MC JBRJ DTI-C jun/18 12 FIN/CAN 

49 Gisele dos Santos Moraes 380874/2018-0 Claudio Carvalho MACROECOLOGIA UFPR DTI-C jun/18 10 FIN/CAN 

http://efomento.cnpq.br/efomento/contrato/indicacaoBolsista.do
http://efomento.cnpq.br/efomento/contrato/indicacaoBolsista.do?acao=paginar&codigoSolicitacao=4278284&d-625122-p=3&codigoProcesso=20144656105
http://efomento.cnpq.br/efomento/contrato/indicacaoBolsista.do?acao=paginar&codigoSolicitacao=4278284&codigoProcesso=20144656105&d-625122-p=3
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50 Eline Martins 380980/2018-5 Rafael Loyola CONSERV UFG DTI-A ago/18 6 FIN/CAN 

51 André Rangel Nascimento 380986/2018-3 Mario Almeida Neto COMUNIDADES UFG DTI-B ago/18 24 FIN/CAN 

52 Maxwell Souza Silveira 380989/2018-2 Sidney Gouveia MACROECOLOGIA UFS DTI-C ago/18 12 FIN/CAN 

53 Felícia Miranda Fischer 381154/2018-1 Valerio Pillar DIV FUNC UFG DTI-A set/18 1 FIN/CAN 

54 João Gabriel Silva Fernandes 372159/2018-4 Thiago Rangel CLUSTER UFG AT-NM set/18 12 FIN/CAN 

55 Frederico A. M. V. Faleiro  381285/2018-9 Levi Carina Terribile ENMS & MC UFJ DTI-B out/18 12 FIN/CAN 

56 Leila Meyer 381391/2018-3 José Alexandre / Hortal  MACROECOLOGIA UFG DTI-B nov/18 8 FIN/CAN 

57 Luciana Menezes 381392/2018-0 Valerio Pillar DIV FUNC UFRGS DTI-A nov/18 13 FIN/CAN 

58 Mateus Freitas 381393/2018-6 Thiago Rangel CLUSTER UFG DTI-B nov/18 6 FIN/CAN 

59 Elismara Ribeiro de Araujo 372603/2018-1 William Vaz CEPB PUC-GO AT-NS nov/18 4 FIN/CAN 

60 Cintia P T A Brito 381490/2018-1 Mariana Telles GEN UFG DTI-A dez/18 12 FIN/CAN 

61 Rafaela Silva 381489/2018-3 Rafael Loyola CONSERV UFG DTI-B dez/18 3 FIN/CAN 

62 Barbara Freire Ribeiro Rocha 381491/2018-8 José Alexandre/Thannya COORD EXTENSÃO UFG DTI-C dez/18 2 FIN/CAN 

63 Hugo Bampst 380167/2019-0 Matheus Ribeiro MACRO/ENM UFJ DTI-C fev/19 12 FIN/CAN 

64 Karine Machado Borges 380171/2019-8 João Carlos Nabout ECOL AQUATICA UEG DTI-B fev/19 12 ATIVO 

65 Rilquer Mascarenhas da Silva 380211/2019-0 Ricardo Dobrovolski  MACROECOLOGIA UFBA DTI-C fev/19 6 FIN/CAN 

66 Rafaela Silva 3814892018-3 Rafael Loyola CONSERV UFG DTI-A mar/19 5 FIN/CAN 

67 Nayala Etina F Santos 370906/2019-5 William Vaz CEPB PUC-GO AT-NS mar/19 9 FIN/CAN 

68 Rodrigo Scarton Bergamin 380364/2019-0 Leandro Duarte COMUNIDADES UFRGS DTI-B mar/19 24 FIN/CAN 

69 Lucas L Caldas Zanini Jardim 380363/2019-4 José Alexandre  MACROECOLOGIA UFG DTI-B mar/19 12 FIN/CAN 

70 Aryanny Irene D de Oliveira 3709052019-9 Thannya Soares GEN UFG AT-NS mar/19 12 FIN/CAN 

71 Cleiber Cintra Moraes 380405/2019-9 João Carlos Nabout/Priscilla ECOL AQUATICA UEG/UFG DTI-C mar/19 24 FIN/CAN 

71 Thais Araujo 371117/2019-4 José Alexandre  MACROECOLOGIA UFG AT-NM mar/19 4 FIN/CAN 

72 Aline Tedesco 380557/2019-3 Priscilla de Carvalho ECOL AQUATICA UFG DTI-C abr/19 13 FIN/CAN 

73 Luisa Urtiaga 380601/2019-2 Ricardo Dobrovolski  MACROECOLOGIA UFBA DTI-B abr/19 12 FIN/CAN 

74 Jordana Gontijo Fernandes 372054/2019-6 Thannya Soares GEN UFG AT-NM mai/19 9 FIN/CAN 

75 Fernanda Braga 372207/2019-7 LGBIO/Rosane Collevatti LGBIO UFG AT-NS mai/19 12 ATIVO 

http://efomento.cnpq.br/efomento/contrato/indicacaoBolsista.do
http://efomento.cnpq.br/efomento/contrato/indicacaoBolsista.do?acao=paginar&codigoSolicitacao=4278284&codigoProcesso=20144656105&d-625122-p=3
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76 Ramilla Braga 380774/2019-4 Mariana Telles LGBIO UFG DTI-A jun/19 36 ATIVO 

77 Gabriel Nakamura de Souza 380830/2019-1 Leandro Duarte COMUNIDADES UFRGS DTI-B jun/19 12 FIN/CAN 

78 Joyce Beatriz 372298/2019-2 Jose Alexandre LETS  UFG AT-NM jun/19 12 FIN/CAN 

79 Marco Guimarães Antunes 3810772019-5 Marinez Siqueira ENMS & MC JBRJ DTI-C ago/19 12 FIN/CAN 

80 Camila Maria R Silva Filha 372634/2019-2 Mariana Telles LGBIO UFG ATP-B ago/19 18 FIN/CAN 

81 Bruna Caroline de Oliveira 381234/2019-3 Rogerio Pereira Bastos ANFIBIOS UFG DTI-C ago/21 24 FIN/CAN 

82 Murilo dos Santos Silva 381227/2019-7 Rogerio Pereira Bastos ANFIBIOS UFG DTI-C ago/21 24 FIN/CAN 

83 Danilo Fortunato 381337/2019-7 José Alexandre  MACROECOLOGIA UFG DTI-C out/21 4 FIN/CAN 

84 Rhewter Nunes 381530/2019-1 Thiago Rangel/M. Telles CLUSTER UFG DTI-B mai/18 36 FIN/CAN 

85 Lucas L Caldas Zanini Jardim 381529/2019-3 José Alexandre  MACROECOLOGIA UFG DTI-B mar/19 12 FIN/CAN 

86 Aryane Rosa Gonçalves 381531/2019-8 Mariana Telles LGBIO UFG DTI-C dez/19 12 FIN/CAN 

87 Patrick Menezes 370062/2020-5 Luisa Carvalheiro COMUNIDADES UFG ATNM jan/20 4 FIN/CAN 

88 Alice F Nogueira Gonzaga 380108/2020-8 Thiago Rangel MACROECOLOGIA UFG DTI-B jan/20 12 FIN/CAN 

83 Danilo Fortunato 380298/2020-1 José Alexandre  MACROECOLOGIA UFG DTI-B fev/20 12 FIN/CAN 

84 Anderson Medina 380317/2020-6 Ricardo Dobrovolski  MACROECOLOGIA UFBA DTI-B fev/20 12 FIN/CAN  

85 Daisy Jorge 380570/2020-3 José Alexandre MACROECOLOGIA UFG DTI-C mar/20 12 FIN/CAN 

86 Elisa Barreto 372097/2020-0 Thiago Rangel MACROECOLOGIA UFG ATNM ago/20 4 FIN/CAN 

87 Luiz Guilherme Ribas 380802/2020-1  Luis Mauricio Bini ECOL AQUATICA UFG DTI-A mai/20 24 ATIVO 

88 Fernando Ricardo Vieira Lopes  380752/2020-4  Sandro Bonato GEN PUC-RS DTI-A abr/20 12 FIN/CAN 

89 Rodrigo Baggio  380910/2020-9  Valerio Pillar DIV FUNC UFRGS DTI-B mai/20 12 FIN/CAN 

90 Victória Borges Albernaz  380912/2020-1  Thannya Soares GEN UFG DTI-C mai/20 8 FIN/CAN 

91 Gabriel Nakamura de Souza 381020/2020-7  Leandro Duarte COMUNIDADES UFRGS DTI-B jun/20 12 FIN/CAN 

92 Danilo Fortunato 380419/2021-1  José Alexandre  MACROECOLOGIA UFG DTI-B fev/21 6 FIN/CAN 

93 Ricardina M L Trindade 372097/2020-0 Jasciele Bortolini ECOL AQUATICA UFG ATNM ago/20 12 FIN/CAN 

94 Thais Guimarães Castro 373218/2020-6  Mariana Telles/Jose Alexandre LGBIO UFG AT-NS out/20 36 ATIVO 

95 Camila Maria R Silva Filha 372634/2019-2 Mariana Telles/Jose Alexandre LGBIO UFG DTI-C ago/19 9 FIN/CAN 

http://efomento.cnpq.br/efomento/contrato/indicacaoBolsista.do?acao=paginar&codigoSolicitacao=4278284&codigoProcesso=20144656105&d-625122-p=3
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96 Juliana Akie Shimoda  371140/2021-8  Luisa Carvalheiro COMUNIDADES UFG AT-NM abr/21 4 FIN/CAN 

97 Bruno Ferreira Marques 373800/2020-7 Luisa Carvalheiro COMUNIDADES UFG AT-NM dez/20 8 FIN/CAN 

98 João Fabricio Mota Rodrigues 381234/2021-5 José Alexandre  MACROECOLOGIA UFG DTI-A jun/21 12 ATIVO 

99 Frederico Cerbino de Jesus 372401/2021-0 Luisa Carvalheiro COMUNIDADES UFG AT-NM out/21 12 ATIVO 

100 Ariany Rosa Guimarães 382137/2021-3 Mariana Telles LGBIO UFG DTI-B out/21 12 ATIVO 
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7. PUBLICAÇÕES DO EECBio 

Embora o EECBio tenha sido formalmente aprovado no final de 2016/início de 

2017, em 17 trabalhos já aparece uma contextualização da afiliação/agradecimento ao 

EECBio pelos pesquisadores. Em 2018, o número total aumentou consideravelmente, 

tendo sido registrado um total de 69 artigos com agradecimentos explícitos ao EECBio. 

Em 2019, esse número reduziu um pouco, para 60 artigos, e voltou em 2020 ao patamar 

próximo a 2018, com 66 artigos em 2020. Em 2021, já são contabilizados 59 artigos 

(parcial, e mais 6 no “prelo”), listados a seguir.  

Já temos, portanto, um total de 277 artigos com agradecimentos e/ou referência 

explícita ao CNPq, denotando apoio aos GTs, projetos ou laboratórios. Mais detalhes 

em termos de qualidade dos periódicos, padrões de coautoria, atuação dos bolsistas 

DTI e envolvimento da equipe encontram-se na seção 4.5. Na lista abaixo, entre os 

autores, membros da equipe do EECBio aparecem em negrito e os nomes dos bolsistas 

DTI associados do EECBio estão destacados em vermelho. 
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Genetic diversity and fine-scale genetic structure in Hancornia speciosa Gomes 
(Apocynaceae). Biochemical Systematics and Ecology, 72: 63-67. 

Diniz-Filho, J.A.F. and Raia, P. (2017). Island rule, quantitative genetics and brain-body size 
evolution in Homo floresiensis. Proc. R. Soc. B, 284: 20171065. 

Duarte, L.D.S., Debastiani, V.J., Carlucci, M.B., and Diniz-Filho, J.A.F. (2017). Analyzing 
community-weighted trait means across environmental gradients: should phylogeny stay or 
should it go? Ecology, 99(2), 385-398. 
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Loyola, R., and Davidson, A.D. (2017). Global priorities for conservation across multiple 
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Guimarães, R.A., Telles, M.P.C., Antunes, A.M., Correa, K.M., Ribeiro, C.V.G., Coelho, A.S.G. 
and Soares, T.N. (2017). Discovery and characterization of new microsatellite loci in Dipteryx 
alata Vogel (Fabaceae) using next-generation sequencing data. Genetics and Molecular 
Research, 16, 1-6. 

Lima-Ribeiro, M.S.; Moreno, A.K.M.; Terribile, L.C.; Caten, C., Loyola, R., Rangel, T.F. and 
Diniz-Filho, J.A.F. (2017). Fossil record improves biodiversity risk assessment under future 
climate change scenarios. Diversity & Distributions 23: 922-933. 
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Lopes, V.G., Branco, C.W.C., Kozlowsky-Suzuki, B., Sousa-Filho, I.F., Souza, L.C. and Bini, 
L.M. (2017). Predicting temporal variation in zooplankton beta diversity is challenging. PloS 
One, 12(11), p.e0187499. 

Machado, K.B., Teresa, F.B. and Nabout, J.C. (2017). Assessing the spatial variation of 
functional diversity estimates based on dendrograms in phytoplankton communities. Acta 
Botanica Brasilica, 571-582. 
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ecologists. Scientometrics,113: 1539-1550. 

Roa, F., and Telles, M.P.C. (2017). The Cerrado (Brazil) plant cytogenetics database. 
Comparative Cytogenetics, 11: 285-297. 

Rocha, M.P., Bini, L.M., Siqueira, T., Hjort, J., Grönroos, M., Lindholm, M., Karjalainen, S.M. 
and Heino, J. (2017). Predicting occupancy and abundance by niche position, niche breadth 
and body size in stream organisms. Oecologia, 1-12. 

Rodrigues, J.F.M. and Diniz-Filho, J.A.F. (2017). Dispersal is more important than climate in 
structuring turtle communities across different biogeographical realms. Journal of 
Biogeography, 44: 2109-2120. 

Vieira, M.C., Bini, L.M., Velho, L.F.M., Gomes, L.F., Nabout, J.C. and Vieira, L.C.G., 
(2017). Biodiversity shortcuts in biomonitoring of novel ecosystems. Ecological Indicators, 82, 
505-512. 

Vieira, R.R.S.V., Ribeiro, B.R., Resende, F.M., Brum, F.T., Machado, N., Sales, L.P., Macedo, 
L., Soares-Filho, B. and Loyola, R. (2017). Compliance to Brazil’s Forest Code will not protect 
biodiversity and ecosystem services. Diversity and Distributions, 24: 434-438. 

Vitória, R.S., Vizentin-Bugoni, J., and Duarte, L.S. (2017). Evolutionary history as a driver of 
ecological networks: a case study of plant-hummingbird interactions. Oikos, 127(4), 561-569. 

Nori, J., Leynaud, G. C., Volante, J., Abdala, C. S., Scrocchi, G. J., Rodríguez-Soto, C., … 
Loyola, R. (2017). Reptile species persistence under climate change and direct human threats 
in north-western Argentina. Environmental Conservation, 45(01), 83-89. 

 

 

2018 

Almeida-Júnior, E.B., Collevatti, R.G., Telles, M.P.C., Chaves, L.J., Neres, D.F., and Soares, 
T.N. (2018). Short-distance pollen dispersal in a protogynous Annonaceae tree species from 
the Brazilian Cerrado. Plant Syst Evol, 304, 1091-1099. 

Alves, D.M.C.C., Diniz-Filho, J.A.F., Souza, K.S., Gouveia, S.F., and Villalobos, F. (2018). 
Geographic variation in the relationship between large-scale environmental determinants and 
bat species richness. Basic and Applied Ecology, 27, 1-8. 

Andreu, M.T.C., Arlé, C.E., Minsky, E.M.C., Laut, L., Fortes, R.R., Lorini, M.L., and Figueiredo, 
M.S.L. (2018) Thermoregulation or habitat selection? Environmental predictors of the body 
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Barros, M.J.F., Diniz-Filho, J.A.F., Freitas, L.R. (2018). Ecological drivers of plant genetic 
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region. Genetics and Molecular Biology, 41, 318-326. 
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Além disso, é importante destacar que os diversos pesquisadores, 

especialmente os PIs dos GTs, têm colocado sua afiliação ao EECBio e apresentado a 

marca do projeto em diversas palestras, mesas redondas em eventos, cursos e outras 

reuniões cientificas em todo o Brasil. 

 



165 
 

ANEXO 1 

 

Tabela S1 – Equipe do EECBio, originalmente enviada ao CNPq (O) e incorporando novos pesquisadores a partir de 2018 (N), do Brasil e do Exterior, até 

outubro de 2021). Os pesquisadores estão classificados como Pesquisadores Principais (PI), Participantes (P) e Colaboradores (C) (ver item 4.5 para detalhes). 

      
Equipe Pais Nome completo Instituição ESTADO Pesq 

O BR André Victor Lucci Freitas UNICAMP SP P 

O BR Arthur Angelo Bisco de Oliveira UFG GO C 

O BR Carlos Eduardo de Viveiros Grelle UFRJ RJ P 

O BR Eduardo Arcoverde de Mattos UFRJ RJ C 

O BR Erich Arnold Fischer UFMS MS C 

O BR Leandro da Silva Duarte UFRGS RS PI 

O BR Leonor Patricia Morelato UNESP SP P 

N BR Luisa Mafalda Gigante Rodrigues Carvalheiro UFG GO P 

O BR Marcus Vinicius Cianciaruso UFG GO PI 

O BR Mário Almeida Neto UFG GO PI 

O BR Paulo Roberto Guimarães Junior USP SP P 

O BR Rodrigo Damasco Daud UFG GO C 

O BR Thomas Michael Lewinsohn UNICAMP SP P 

N BR Marcos Bergmann Carlucci UFPR PR P 

O BR Daniel de Brito Candido da Silva UFG GO C 

O BR Fabiano Rodrigues de Melo UFG GO P 

O BR Jean Paul Walter Metzger USP SP C 

O BR Milton Cezar Ribeiro UNESP SP P 

O BR Natália Mundim Tôrres UFU MG P 

O BR Rafael Dias Loyola UFG GO PI 
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O BR Rogério Parentoni Martins UFC MG C 

O BR Alessandra Tomaselli Fidelis UNESP SP P 

O BR Cristiano Agra Iserhard UFPel RS P 

O BR Enio Egon Sosinski Júnior Embrapa RS P 

O BR Fernando Luiz Ferreira de Quadros UFSM MS P 

O BR Geraldo Wilson Afonso Fernandes UFMG MG P 

O BR Gerhard Ernst Overbeck UFRGS RS P 

O BR José Pedro Pereira Trindade EMBRAPA RS P 

O BR Sandra Cristina Müller UFRGS RS PI 

O BR Valério De Patta Pillar UFRGS RS PI 

N BR Ricardo Ribeiro de Castro Solar UFMG MG P 

N BR Giselda Durigan IFSP SP P 

O BR Adriano Sanches Melo UFG GO PI 

O BR Alexandre Schiavetti UESC BA C 

O BR André Andrian Padial UFPR PR PI 

O BR Dilermando Pereira Lima Junior UFMT MT P 

O BR Fabio de Oliveira Roque UFMS MS PI 

O BR Fabrício Barreto Teresa UEG GO PI 

O BR Joao Carlos Nabout UEG GO PI 

O BR Ludgero Cardoso Galli Vieira UnB DF PI 

O BR Luis Mauricio Bini UFG GO PI 

O BR Miguel Petrere Jr. UNISANTA SP C 

N BR Murilo Sversut Dias UnB DF P 

O BR Priscilla de Carvalho UFG GO P 

O BR Roger Paulo Mormul UEM PR C 

O BR Sidinei Magela Thomaz UEM PR P 

O BR Tadeu de Siqueira Barros UNESP SP PI 

O BR Victor Lemes Landeiro UFMT MT P 
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O BR Leandro Juen UFPA PA C 

N BR Jascieli Carla Bortolini UFG GO PI 

O BR Alexandre Siqueira Guedes Coelho UFG GO C 

O BR Aline Pedroso Lorenz Lemke UFMS MS C 

O BR Ana Clara de Oliveira Ferraz Barbosa IFG GO C 

O BR Ana Maria Soares Pereira UNAERP SP P 

O BR Bianca Waleria Bertoni UNAERP SP P 

O BR Daniela de Melo e Silva UFG GO C 

O BR Edesio Fialho UFG GO C 

O BR Eduardo Eizirik PUCRS RS PI 

O BR Evandro Novaes UFG GO C 

O BR Lázaro José Chaves UFG GO P 

O BR Loreta Brandão de Freitas UFRGS RS P 

O BR Marcos José da Silva UFG GO C 

O BR Mariana Pires de Campos Telles UFG GO PI 

N BR Rafaela Campostrini Forzza JBRJ RJ C 

O BR Rosane Garcia Collevatti UFG GO P 

O BR Sandro Luis Bonatto PUCRS RS P 

O BR Thales Renato Ochotorena de Freitas UFRGS RS C 

O BR Thannya Nascimento Soares UFG GO PI 

N BR Vidal Mansano JBRJ RJ C 

O BR Maria Emilia Machado Telles Walter UNB DF P 

O BR Maristela Terto de Holanda UnB DF C 

O BR Fernanda Lima UnB DF C 

O BR Claudio José Barros de Carvalho UFPR PR P 

N BR Cristian de Sales Dambros UFSM RS C 

O BR Glauco Machado USP-SP SP C 

O BR José Alexandre Felizola Diniz Filho UFG GO PI 
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O BR Lúcia Garcez Lohmann USP SP P 

O BR Marcio Pie UFPR PR P 

O BR Mauricio Moura UFPR PR C 

O BR Mauro Galetti Rodrigues UNESP SP C 

N BR Pablo Ariel Martinez UFS SE P 

N BR Peter Lowenberg Neto UNILA PR P 

O BR Ricardo Dobrovolski UFBA BA PI 

O BR Sidney Feitosa Gouveia UFS SE PI 

O BR Thiago Fernando L. V. B. Rangel UFG GO PI 

O BR Tiago Bosisio Quental USP SP C 

N BR Ariovaldo P Cruz-Neto UNESP SP P 

O BR Rosana Tidon  UnB DF P 

N BR Bruno Vilela de Moraes e Silva UFBA BA PI 

N BR Leandro Rabelo Monteiro UENF RJ C 

N BR Vanessa Graziele Staggemeier UFRN RN P 

O BR Carlos Arturo Navas Iannini IB-USP SP P 

O BR Alessandro Ribeiro de Morais IF Goiano Rio Verde GO P 

O BR Fausto Nomura UFG GO P 

O BR Franco Leandro de Souza UFMS MS P 

O BR José Perez Pombal Júnior UFRJ RJ P 

O BR Luciana Barreto Nascimento PUC Minas MG P 

N BR Luis Felipe de Toledo Ramos Pereira UNICAMP SP P 

O BR Mirco Solé Kienle UESC BA P 

O BR Natan Medeiros Maciel UFG GO P 

N BR Paulo Christiano de Anchietta Garcia UFMG MG P 

O BR Rodrigo Lingnau UTFPR PR P 

O BR Rogerio Pereira Bastos UFG GO P 

N BR Selvino Neckel de Oliveira UFSC SC P 
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O BR Wilian Vaz Silva PUC Goiás GO P 

N BR Rodrigo Barbosa Ferreira UFES ES P 

N BR Liliana Piati UFMS MS P 

N BR Geraldo Jorge B. de Moura UFRPE PE P 

N BR Gleomar Fabiano Maschio UFPA PA P 

N BR Moacir Santos Tinoco UCSAL BA P 

N BR Marina Henriques Lage Duarte PUC MG MG P 

O BR Daniel de Paiva Silva IFG GO C 

O BR Fernando Ribeiro Gomes IB/USP SP C 

O BR Frederico Augusto Guimarães Guilherme UFJ GO C 

O BR Guilherme de Oliveira UFRB BA P 

O BR Lazaro Luiz Mattos Laut UNIRIO RJ C 

O BR Levi Carina Terribile UFJ GO PI 

O BR Maria Lucia Lorini UNIRIO RJ PI 

O BR Mariana Moncassim Vale UFRJ RJ PI 

N BR Marinez Ferreira de Siqueira JBRJ RJ PI 

O BR Marlon Zortea UFJ GO C 

O BR Matheus de Souza Lima Ribeiro UFJ GO PI 

O BR Nelson Jorge da Silva Jr PUC Goiás GO P 

O BR Paulo De Marco Júnior UFG GO P 

N BR Wellington Hannibal Lopes UEG GO P 

O Espanha Miguel Rodriguez A. Fernandez University of Alcalá (UAH)  C 

O Portugal Rafael Ignacio M. M. de Orense MNCN/CSIC  C 

O USA A. Townsend Peterson Kansa University  P 

O Espanha Ana Margarida Coelho dos Santos Univ. Autonoma Madri  PI 

O França Sandra Lavorel Université Joseph Fourier  C 

O USA Matias Kirst University of Florida  C 
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O Alemanha Helge Bruelheide (ou 14) University Halle-Wittenberg  C 

O Espanha Miguel Ángel Olalla Tárraga Universidad Rey Juan Carlos  P 

O Holanda Karl Cottenie University of Guelph  C 

O Argentina Adriana Ruggiero Universidad Nacional del Comahue   C 

O USA Bradford A. Hawkins University of California  C 

O Espanha Sara Varela Charles University  P 

O Finlandia Jani Heino Finnish Environmental Institute  P 

O Espanha Joaquín Hortal MNCN/CSIC  PI 

O Portugal Paulo Alexandre M. Marques Universidade do Minho   C 

O Canada Pedro Peres Neto University of Concordia  C 

O Argentino Ramiro Logares  Institute of Marine Sciences  C 

O Africa do Sul David Mark Richardson Stellenbosch University  C 

O Dinamarca Carsten Rahbek Universidade da Dinamarca/CMEC  C 

O Espanha David Nogués-Bravo Universidade da Dinamarca/CMEC  C 

O Suiça Helene H. Wagner Universidade de Toronto  C 

O Canada Marie-Josée Fortin Universidade de Toronto  C 

O Portugal Miguel Araujo Imperial College  C 

O Australia Hugh Possigham University of Queensland  C 

O Australia Robert Pressey James Cook University  C 

O Espanha Jorge Lobo MNCN/CSIC  C 

O USA Robert K Colwell University of Connecticut  C 

O USA Stuart Pimm University of Duke  C 

N Italia Pasquale Raia Università di Napoli Federico II  P 

N Mexico Fabricio Villalobos Instituto de Ecologia  P 

N Espanha Diego Llusia Univ. Autonoma Madri  PI 

N UK Neil R. Edwards The Open University  C 
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N UK Philip B. Holden The Open University  C 

N USA Ana Carolina Carnaval City College of New York  C 

N Spain Francesco de Bello CSIC Valencia  C 

N Mexico Larissa Sayuri Moreira Sugai UNAM  PI 

N Colombia Juan Sebastian Ulloa Instituto de Investigación de RB Humboldt   P 
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ANEXO 2 

Declaração Conjunta dos INCTs sobre corte de recursos do CNPq 

 

O Programa dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, INCTs, foi iniciado através 

do Edital Nº 15/2008 – Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia – INCT.  O 

Programa é financiado pelo FNDCT, em parceria com as fundações de amparo à pesquisa dos 

estados, configuram redes inter-regionais de colaboração com abrangência nacional e 

desempenho acadêmico, científico e tecnológico compatível com os melhores programas 

internacionais.   

A maioria dos 122 INCTs pioneiros foi formada por grupos de pesquisa de diversas regiões do 

país, e em seus projetos trabalham em conjunto tanto grupos já bem estabelecidos quanto grupos 

emergentes. Os grupos emergentes, em geral, estão localizados em novas universidades que foram 

criadas recentemente ou estabelecidas, que se encontram afastadas dos centros mais 

desenvolvidos. Esse efeito integrador contribui para difundir e fomentar a pesquisa científica em 

todas as regiões do país, ajudando, assim, a diminuir assimetrias e desequilíbrios no 

desenvolvimento do Brasil. 

O quadro a seguir apresenta resumidamente, o grande sucesso da primeira fase do Programa, 

registrando, em números, os grandes avanços com relação a: i) Integração e Interação Nacional; 

ii) Cooperação Internacional; Formação de Recursos Humanos; e Produção Científica, 

Tecnológica e de Inovação. Em resumo, um Programa de grande impacto e importância! 

 

 

 

 

A segunda fase dos INCTs foi iniciada em 2014 e somente formalizada em 2016, com liberação 

de recursos em dezembro de 2016, com um corte inicial, inusitado de 30% dos recursos 

solicitados, linearmente e para todos os Projetos aprovados! 
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 Atualmente, são 104 INCTs com presença em todas as regiões do País atuando em áreas 

altamente estratégicas tais como: Saúde, Ecologia e Meio Ambiente, Ciências Exatas e Naturais, 

Ciências Humanas e Sociais, Ciências Agrárias, Engenharia e Tecnologia da Informação, Energia 

e Nanotecnologia. 

Em Setembro de 2021, quando o CNPq, acertadamente, iniciou uma nova etapa de Avaliação do 

Programa INCT e através do Processo SEI no: 01300.007504/2021-7, sinalizou com a 

recomposição orçamentária relativa `a recomposição dos 30% dos recursos indevidamente 

cortados, o CNPq solicitou que:  

…tendo em vista a possibilidade de o CNPq receber recursos orçamentários complementares, 

solicitamos o envio de um Plano de Trabalho e um Plano de Aplicação para esses recursos - 

estimados em cerca de 30% do valor do projeto original - detalhando a destinação nas rubricas 

de capital, custeio e bolsas…  

Porém, na sequência, ocorreu um golpe tenebroso! Na quinta-feira, 7 de outubro, o Ministério 

da Economia enviou à comissão mista de orçamento do Congresso Nacional, oficio  solicitando 

alterações de última hora num projeto de lei (PLN 16/2021) que previa a liberação de R$ 690 

milhões em créditos suplementares para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), 

dos quais 95% (R$ 655,4 milhões) viriam de recursos contingenciados do FNDCT. A expectativa 

era de que a maior parte desses recursos fosse para o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), para apoiar Programas de Alta Relevância, dentre estes, os 

INCTs e o Edital Universal.  

Estes cortes inviabilizam, além dos INCTs, vários outros Programas e, em essência, o próprio 

CNPq. Neste momento, várias entidades representativas, lideradas pela Academia Brasileira de 

Ciências (ABC) e a Sociedade Brasileira de Ciências (SBPC), estão empenhadas em reverter o 

danoso PL 16/2021, como forma de garantir a sobrevivência do CNPq e da Ciência, Tecnologia 

e Inovação em nosso País.   

O CNPq, nestes 70 anos de existência, merece parabéns por apoiar continuamente o 

desenvolvimento científico e tecnológico do país!  Não ações que visem o seu enfraquecimento 

e, possível, desmonte!  

Nesse sentido as(os) Coordenadoras e Coordenadores de INCTs decidiram por colocar este texto 

em seus relatórios que estão sendo submetidos ao CNPq, como forma de destacar a importância 

do CNPq e registrar o nosso apoio incondicional ao CNPq e aos seus Gestores, com a esperança 

de reverter as ações nocivas, ora em curso.  

 

Coordenadores de INCTs, outubro de 2021 

 

 


