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1. APRESENTAÇÃO 

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

o objetivo geral 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 tem realizado estudos sobre biodiversidade em diferentes 

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

utilizando métodos inovadores para a obtenção e análise de dados. Em geral, estes 

estudos buscam compreender os 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, a definição da equipe e 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 é ativamente incentivada.  
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2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DO EECBio 

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

de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), o EECBio iniciou o apoio ao 

desenvolvimento de projetos nos seus eixos temáticos. As atividades de pesquisa do 

EECBio estão estruturadas em três grandes “Eixos Temáticos” (i.e., “linhas de 

pesquisa”, na proposta original): 1) Padrões de diversidade em diferentes níveis de 

organização e escalas de tempo e espaço; 2) Adaptação, evolução do nicho ecológico 

e mudanças climáticas; 3) Planejamento em conservação e uso sustentável da 

biodiversidade. Esses eixos permeiam os diferentes projetos de pesquisa desenvolvidos 

pelo EECBio. Aspectos teóricos e metodológicos da avaliação da biodiversidade, em 

diferentes escalas e de diferentes áreas de pesquisas, são integrados com o objetivo de 

contribuir para a sua conservação.  

Considerando as diferentes especialidades dos pesquisadores da equipe do 

EECBio e as afinidades institucionais (Fig. 1), os projetos associados a cada um dos 

três grandes eixos temáticos estão sendo desenvolvidos por 8 grupos de trabalho (GTs). 

Durante esta fase, 21 projetos de pesquisa receberam apoio (bolsistas DTI e AT e 

recursos de capital e custeio). Os resultados obtidos nestes projetos são descritos em 

mais detalhes nos relatórios específicos (2019 e 2021). Esses projetos envolveram 

inicialmente cerca de 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 cerca de 85% da equipe da proposta inicial (e alguns outros acrescentados 

posteriormente pelos GTs).  

O grupo de pesquisadores do EECBio já publicou cerca de 286 artigos científicos 

em periódicos gerais de destaque (e.g., Science, Nature Communications, Proc. Nat. 

Acad. Science USA (PNAS), Proceedings of the Royal Society, Science Advances e 

Scientific Reports) e em periódicos mais específicos 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). É importante enfatizar que muitos 

destes trabalhos foram desenvolvidos por pesquisadores (incluindo bolsistas do 

EECBio) 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 
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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. 

Em função da pandemia, estes workshops continuaram remotamente em 2020 e 2021.  

 

Fig.1. Grupos de trabalho (GTs) do EECBio e instituições coordenadoras. As setas indicam as 

relações potenciais entre os projetos dos GTs, em termos de seus produtos finais. 

 

É importante destacar ainda 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 um primeiro momento, pesquisadores do EECBio em 

Goiás (i.e., Drs José Alexandre F. Diniz-Filho e Thiago Rangel) desenvolveram modelos 

de expansão da pandemia para subsidiar decisões do Governo do Estado e das 

secretarias de saúde de diversos municípios (ver www.covid.bio.br). Para tanto, a 

disponibilidade da cluster de computadores do EECBio foi fundamental. Em um segundo 

momento, a partir de 2020, o LGBio (um dos “facilities” do EECBio), 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, 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). Nos dois casos, houve, além do 

apoio à tomada de decisão nos níveis estaduais e municipais, transferência de 

http://www.covid.bio.br/
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tecnologia em termos de scripts computacionais em R e discussões com o corpo técnico 

dessas secretarias (ver http://covid19.saude.go.gov.br/), bem como participação em 

redes de pesquisa maiores, em escala nacional. Finalmente, nesse contexto houve 

muitas inserções dos dois trabalhos na mídia (jornais, rádio, TV e mídias digitais) com 

muitas referências ao INCT, EECBio e FAPEG. Os bolsistas do EECBio foram 

fundamentais para o desenvolvimento dessas atividades. 

Ainda em relação à COVID-19, 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). Mariana Vale (UFRJ) participou do artigo de Dobson et al. 

(2020), publicado na importante revista Science, demonstrando que um investimento 

maior na preservação das florestas tropicais e no seu monitoramento seriam 

importantes para diminuir a probabilidade de novos eventos de spillover, como o da 

COVID-19, que têm levado ao surgimento de pandemias, com muitas perdas de vidas 

e altíssimo custo em termos socioeconômicos (ver também o trabalho de Resende et 

al., em revisão, com a participação dos Drs. Fernando Resende e Leila Meyer, ex-

bolsistas DTI do EECBio, e do Dr. Rafael Loyola, na mesma linha, associando questões 

ambientais à COVID-19). Os Drs. José Alexandre F. Diniz-Filho, Geraldo W. Fernandes, 

Mariana Vale e Carlos Eduardo V Grelle, do EECBio, passaram também a desenvolver 

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. O EECBio, por meio da Dra. Mariana Vale, está participando 

também da iniciativa “Preveting Pandemics at the Source” (ver 

https://www.preventingfuturepandemics.org/).  

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 técnico dos pesquisadores em 

termos de análise genética/genômica, modelagem computacional e análise de dados 

(embora, de forma rotineira, esses pesquisadores trabalhem em uma área mais básica 

de biodiversidade). Assim, essas ações durante a pandemia mostram claramente a 

importância de investimentos em ciência e na formação de recursos humanos para 

responder às demandas da sociedade. 

Finalmente, foram realizadas nos últimos 4 anos muitas atividades mais gerais 

envolvendo muitos membros da equipe e fazendo sempre referência ao EECBio, 

incluindo seminários, cursos, palestras, reuniões e campanhas de divulgação (e.g., Pint 

http://covid19.saude.go.gov.br/
https://www.preventingfuturepandemics.org/
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of Science), além de uma série de eventos “online” em 2020, transmitidos via canal do 

YouTube do EECBio. Participamos também dos seminários do “Humboldt’s Day” em 

2020, organizados pela International Biogeography Society (IBS), transmitido pelo canal 

do EECBio. O GT de Modelos de Nicho e Mudança Climática está agora diretamente 

associado também à sub-rede de Biodiversidade da Rede CLIMA do MCTIC, que 

envolve também alguns experimentos a serem realizados na Estação Experimental da 

UEG em associação com o GT de Ecologia Aquática. Os participantes dos vários grupos 

e projetos continuam utilizando frequentemente os dois “facilities” do EECBio, ou seja, 

o “Laboratório de Genética e Biodiversidade” (LGBio) e a cluster de computadores 

associada ao “Laboratório de Ecologia Teórica & Síntese” (LETs), ambos da Instituição-

sede (UFG). O LGBio, além das colaborações acadêmicas, tem participado de diversos 

projetos com o IBAMA e com o ICMBio.  

As atividades do EECBio em 2017-2019 foram apresentadas de forma detalhada 

em um relatório enviado ao CNPq e discutidas no III Seminário de Avaliação dos INCTs, 

ocorrida em Brasília em novembro de 2019. As atividades do período 2019-2021 serão 

apresentadas de forma detalhada em relatório a ser enviado ao CNPq em outubro de 

2021. 

 

 

3. PLANOS DE TRABALHO 

3.1. Organização dos Projetos dos GTs 

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 prazo final do EECBio em novembro de 2022). Entretanto, 

em 2019, com a mudança do Governo Estadual, a gestão da 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 
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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 (ver item 5.3), 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 ocorrerá 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, ficamos cientes da 

possibilidade de que o CNPq conseguiria 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, bem como a solicitação do relatório de atividades de 2019-

2021 pelo CNPq (a ser finalizado até 15/10/2021), desencadearam a discussão sobre a 

Fase II dos projetos dos GTs, apresentada neste plano de trabalho. Na próxima seção 

apresenta-se um breve resumo dos projetos a serem desenvolvidos em cada um dos 8 

GTs nos próximos 2 anos, seguida pelo plano de atividades gerais do EECBio (item 4) 

e pelo detalhamento do orçamento solicitado (item 5). 

 

3.2. Planos de Trabalho dos GTs (2021-2024) 

Os 24 projetos de pesquisa e workshops listados abaixo para cada um dos GTs 

deverão desenvolver 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 estão numerados 

sequencialmente a fim de facilitar a associação com o financiamento solicitado ao 

CNPq, especialmente em termos de novos bolsistas (ver Tabela 3, item 5.3). Esses 
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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 80 

pesquisadores do Brasil e 15 do exterior. Dos 24 projetos, 13 são continuações da Fase 

I e foram descritos detalhadamente no relatório 2019 (ver também 

https://www.eecbio.ufg.br/p/20871-grupos-de-trabalho-2017). Outros 11 projetos são 

novos, elaborados especificamente para a Fase II, e estão descritos a seguir com mais 

detalhes. Outros 5 projetos (não listados a seguir) foram considerados “finalizados”, 

apenas aguardando as publicações dos seus resultados, além de defesas de teses e 

dissertações.  

 

GT MACROECOLOGIA & MACROEVOLUÇÃO 

Continuidade da Fase I 

1) Resgate evolutivo e respostas adaptativas das espécies às mudanças climáticas 

(Coordenação: José Alexandre F. Diniz Filho, UFG) – 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 

baseados em 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 e, deste modo, 

realizar predições mais precisas sobre os riscos de extinção em escala global. No 

workshop realizado no início de 2018 o grupo estabeleceu um protocolo para análise 

macroecológica do resgate evolutivo, combinando modelos de nicho e dinâmica 

populacional em escala da distribuição geográfica das espécies, em uma integração 

com o GT de Modelos de Nicho e Mudança Climática (i.e., Diniz-Filho et al. 2019). Ao 

mesmo tempo, os modelos elaborados para avaliar o resgate foram utilizados no artigo 

de Rangel et al (2018) publicados na Science, que avaliou por meio de simulações 

computacionais, como diferentes processos ecológicos e evolutivos – incluindo o 

resgate evolutivo das regiões de colapso das distribuições. Na fase II, pretende-se 

desenvolver modelos de seleção multivariados, particularmente importantes no contexto 

https://www.eecbio.ufg.br/p/20871-grupos-de-trabalho-2017
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de nicho. Propõe-se também avançar e aplicar esses protocolos em um contexto 

explicitamente macroecológico, avaliando como o resgate evolutivo afeta padrões 

emergentes de diversidade ao longo do tempo (i.e., riqueza, diversidade filogenética e 

diversidade funcional), bem como combinar modelos mecanísticos de adaptação no 

nível populacional com modelos macroevolutivos de evolução do envelope bioclimático 

(nicho Grinelliano).  

 

2) Macroecologia Humana – buscando entender os padrões socioecológicos em 

múltiplas escalas (coordenação: Ricardo Dobrovolski, UFBA) - A macroecologia 

humana tem contribuído para entender processos chave que determinam padrões 

observáveis na distribuição espacial de traços morfológicos, traços culturais e 

socioeconômicos nas populações humanas (Burnside et al. 2012). Essa pesquisa tem 

contribuído para aprimorar o entendimento da humanidade e sua história, bem como 

tem buscado influenciar seu desenvolvimento futuro (Burnside et al. 2012; Kavanagh et 

al. 2018; Burger et al. 2011; Pörtner et al. 2021). Nessa pesquisa destacam-se o 

entendimento das grandes transições que marcaram o desenvolvimento humano 

incluindo a revolução agrícola (Kavanagh et al. 2018) e a revolução industrial (Burger et 

al. 2011). Como sabemos, essas transições marcaram a trajetória da humanidade ao 

aumentarem a produtividade do trabalho humano. Essas transições, no entanto, ao 

permitirem uma manipulação mais intensa do ambiente no qual essas populações estão 

inseridas, também abriram a possibilidade de que essas alterações causassem a 

degradação das condições necessárias para a manutenção dessas populações e 

conduzindo a diversos episódios de colapsos locais. Com o aumento da população 

humana, sua dispersão e integração, as crises ambientais decorrentes das atividades 

humanas tornaram-se problemas globais e seu entendimento e superação devem 

ocorrer nessa escala. Assim, a macroecologia tem se dedicado também ao 

entendimento da transição para a sustentabilidade e, além disso, o aprofundamento da 

crise ambiental global tem demandado o desenvolvimento de abordagens 

macroecológicas integrativas. Por exemplo, as mudanças de uso do solo e as mudanças 

climáticas são, ao mesmo tempo, causa de perda de biodiversidade, causa de perda de 

processos ecossistêmicos chave e causa de emergência de novas doenças (Pörtner et 

al. 2021). Conceitualmente, a partir da literatura médica, o conceito de sindemia vem 

surgindo e ganhando destaque ao integrar abordagens ecológicas e abordagens 

médicas no entendimento dos problemas globais (Singer et al. 2017). Tais abordagens 

conceituais vêm, por sua vez acompanhadas de abordagens que, por um lado permitem 

o entendimento de processos causais intrincados (Grace et al. 2016) e por outro lado o 
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controle de variáveis de confusão com o objetivo de controlar variáveis de confusão em 

abordagens “quasi-experimentais” (Ribas et al. 2020; Gonçalves-Souza et al. 2021). 

Assim, nosso objetivo nessa nova fase do projeto de macroecologia humana é integrar 

essas abordagens conceituais e analíticas para entender os principais padrões 

associados à “sindemia global” e seus diferentes aspectos, respondendo às seguintes 

grandes perguntas: 1) Quais são os padrões de distribuição dos principais aspectos da 

crise global (sanitário, ambiental, econômico)?  2) Quais são as causas (ambientais, 

ecológicas e socioeconômicas) desses padrões? 3) Esses padrões são coincidentes e 

suas causas são integradas? 

 

3) Integrando mecanismos fisiológicos a padrões geográficos da biodiversidade 

(coordenação: Sidney Gouveia, UFS) – 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. 

Em um primeiro momento, o projeto focou em: 1) distribuição espacial das espécies; 2) 

padrões de diversidade; 3) padrões de atributos funcionais, particularmente de tamanho 

e forma. Dentre os diversos produtos gerados naquela fase, destacamos os estudos 

que desenvolveram modelos baseados em processos biofísicos de balanço térmico e 

hídrico de animais e suas consequências para os padrões geográficos da biodiversidade 

e.g., Gouveia et al. 2019; Rubalcaba et al. 2019a, b; Navas et al. 2021). Na fase II do 

projeto, pretendemos abordar novas questões que emergiram dos estudos anteriores e 

que se mostram promissoras para o avanço das pesquisas em biodiversidade. Essas 

novas abordagens estão centradas em duas questões gerais, mas que poderão ser 

abordadas em diferentes estudos individuais: 1) elucidação dos mecanismos biofísicos 

e fisiológicos subjacentes aos gradientes fenotípicos e 2) consequências 

macroecológicas desses mecanismos para padrões da biodiversidade. Em estudo 

recente, a partir de equações que relacionam propriedades biofísicas e fisiológicas de 

anfíbios, Gouveia et al. (2019) revelaram um papel crítico de um atributo morfológico 

desses organismos – a resistência cutânea – nos padrões de variação e distribuição 

desses organismos. Por outro lado, sabe-se que as pressões abióticas sobre os 

organismos, mediadas por suas propriedades biofísicas e fisiológicas, determinam 

grande parte das adaptações desses organismos ao meio (Furusawa & Irie 2020). Uma 

outra consequência dessas pressões do meio físico sobre os organismos pode estar 

relacionada, portanto, à variedade possível de atributos compatíveis com essas 
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condições. Esse resultado, inclusive, deriva do estudo recente deste grupo (Rubalcaba 

et al. 2019a, b; Rubalcaba et al. em revisão). Ou seja, é plausível pensar que, sob certas 

condições ambientais haja um número maior de combinações possíveis de atributos 

que permitam os organismos manterem seus balanços energéticos e hídricos (i.e., 

homeostáticos) comparado a outras condições. Nesta fase do projeto, pretendemos 

também investigar, para diferentes grupos biológicos e utilizando modelos mecanísticos 

baseados em atributos biofísicos e fisiológicos, como os gradientes ambientais 

determinam a diversidade fenotípica de diferentes grupos animais (e.g., Gouveia e 

Correa 2019), e como essa “diversidade fenotípica esperada” está relacionada aos 

padrões de diversidade observados. 

 

Projeto(s) da Fase II 

4) Novas abordagens para avaliar lacunas de conhecimento de biodiversidade 

(coordenação: Joaquin Hortal, MNCN-Madri, e José Alexandre Felizola Diniz Filho UFG 

e Leila Meyer, PNPD UFMG) - Inevitavelmente trabalhamos com dados incompletos 

sobre biodiversidade (Hortal et al. 2015). Quando essas incompletudes não são 

devidamente consideradas nos estudos, elas podem gerar vieses no entendimento de 

padrões e processos ecológicos e evolutivos, assim como prejudicar a eficiência de 

estratégias de conservação da biodiversidade. Dependendo da natureza do estudo e 

dos dados utilizados, podemos ter de uma a sete lacunas de conhecimento sobre a 

biodiversidade, que vão desde a deficiência de dados relacionada à identidade das 

espécies até a falta de informação sobre a distribuição geográfica e demográfica, 

história evolutiva, funções ecológicas e características bióticas e abióticas das espécies.  

Além do reconhecimento que dados de biodiversidade são deficientes e da 

formalização conceitual das lacunas de conhecimento, o próximo passo é o 

desenvolvimento de métodos analíticos que permitam caracterizar as lacunas de 

conhecimento e quantificar incertezas geradas pela deficiência de dados, de modo que 

as incertezas possam ser consideradas em predições de padrões e processos 

biológicos e em decisões conservacionistas. Além disso, a caracterização das lacunas 

também pode ser útil para direcionar esforços futuros de amostragem para táxons e 

locais que apresentam deficiência de dados.  

Os mapas de ignorância biogeográfica são uma abordagem interessante para 

representar incertezas associadas à deficiência de dados. Tais mapas permitem 

representar, ao longo do espaço geográfico, incertezas na confiabilidade dos dados ao 

considerar (i) a insuficiência no esforço amostral, (ii) o decaimento da qualidade da 
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informação biológica com o distanciamento geográfico e/ou ambiental de locais bem 

amostrados, e (iii) o decaimento da qualidade dos dados com o passar do tempo. Além 

disso, outras fontes de incerteza também podem ser incluídas nos mapas, como, por 

exemplo, a incerteza associada à taxonomia das espécies. Além da visualização da 

distribuição de incertezas ao longo do espaço geográfico, os mapas de ignorância 

também possibilitam considerar as incertezas na modelagem da biodiversidade 

(Tessarolo et al. 2021). Apesar dos avanços na formalização teórica dos mapas de 

ignorância, a operacionalização desta abordagem ainda está começando. 

O projeto busca desenvolver ferramentas, análises e protocolos para estimar as 

sete lacunas de conhecimento sobre a biodiversidade, de maneira que tais estimativas 

possam ser (i) incluídas como variáveis na construção de mapas de ignorância 

biogeográfica, e (ii) incorporadas como medida de incerteza em modelos 

macroecológicos. Inicialmente, trabalharemos com a lacuna Linneana, que é a primeira 

lacuna que precisa ser resolvida para que as demais lacunas de conhecimento possam 

ser preenchidas, ou seja, precisamos conhecer a identidade das espécies para que 

depois outras características possam ser catalogadas e associadas àqueles táxons. 

Além de descrever espécies ainda desconhecidas, também é necessário revisar e 

certificar as espécies descritas anteriormente, uma vez que a delimitação confiável e 

estável das espécies é fundamental para se obter listagens de espécies robustas para 

subsidiar estudos ecológicos e o planejamento de estratégias de conservação. Como 

revisões taxonômicas demandam grandes esforços, outra possibilidade seria quantificar 

a incerteza relacionada a delimitação taxonômica das espécies. Neste sentido, 

buscamos: (i) identificar quais variáveis (e.g. número de espécimes avaliados, 

caracteres morfológicos avaliados, técnicas usadas, etc.) representam ganho de 

qualidade na descrição de espécies e nas revisões taxonômicas, (ii) construir um índice 

que mensure incerteza taxonômica (i.e. a probabilidade de uma espécie atualmente 

aceita deixar de ser aceita no futuro), que englobará os descritores de qualidade das 

descrições e revisões taxonômicas e o número de revisões taxonômicas realizadas ao 

longo do tempo, e (iii) incorporar as estimativas do índice de incerteza taxonômica na 

construção de mapas de ignorância biogeográfica e em modelos macroecológios 

(acoplando assim a lacuna Linneana e Wallaceana; ver Bini et al. 2006). Posteriormente 

serão investigadas outras lacunas, explorando especialmente a relação entre a lacuna 

Linneana e Wallaceana (Diniz-Filho et al. 2013).  

O foco inicial na lacuna Linneana também se justifica pelos avanços na 

elaboração do Índice de Incerteza Taxonômica alcançados com o workshop de Lacunas 

de Conhecimento sobre a Biodiversidade, realizado em 2019 no contexto do grupo de 
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trabalho em “Macroecologia & Macroevolução” do EECBio. Outro catalizador de 

esforços para elaboração do Índice foi o estabelecimento da 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 Taxon-time tem uma grande 

congruência com nosso projeto, uma vez que busca entender como esforços 

taxonômicos influenciam o conhecimento sobre a Biodiversidade ao longo tempo. 

 

 

GT AVANÇOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS EM ECOLOGIA DE COMUNIDADES 

Continuidade da Fase I 

5) Evolução de estratégias adaptativas em borboletas frugívoras: testando a hipótese 

de Grime (coordenação: Leandro S. Duarte, UFRGS) - Este projeto visa avaliar a 

consistência na evolução de estratégias adaptativas associadas ao uso do habitat 

predita pela hipótese das estratégias adaptativas de Phillip Grime, usando borboletas 

frugívoras ocorrentes no Bioma Pampa como sistema de estudo. A hipótese prediz que 

espécies de diferentes grupos taxonômicos são selecionadas por pressões adaptativas 

relacionadas com competição, disponibilidade de recursos e distúrbios. Se processos 

evolutivos geram padrões adaptativos nítidos, espera-se que espécies apresentando 

atributos indicadores de uma determinada estratégia adaptativa sejam correlacionadas 

fenotipicamente entre si, e pouco associadas a espécies apresentando outras 

estratégias. Espera-se ainda que padrões de correlação fenotípica se tornem mais 

nítidos em nós filogenéticos mais recentes. Finalmente, espera-se encontrar 

congruência entre a distribuição de espécies de borboletas frugívoras em diferentes 

habitats no Bioma Pampa e suas respectivas estratégias adaptativas. Ao final do projeto, 

será possível avaliar a consistência e generalidade na hipótese de Grime para o 

entendimento de relações entre ambiente e fenótipo. Nesta Fase II, propõe-se avançar 

na caracterização de assembleias de borboletas frugívoras no Bioma Pampa. A 

proposta é original, pois até o momento a diversidade de borboletas naquele bioma é 

em grande parte desconhecida. Além disso, pretendemos realizar workshops 

envolvendo os pesquisadores do grupo, a fim de avaliar a possibilidade de estender as 

análises para outros biomas a partir de compilações de dados já existentes. A proposta 

metodológica e empírica apresentada neste projeto se enquadra no perfil teórico-

metodológico do EECBio, por propor avaliar numericamente a hipótese das estratégias 

adaptativas de Grime. 
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6) Atributos fenotípicos de plantas predizem a performance populacional e o 

funcionamento de comunidades em florestas tropicais? (coordenação: Leandro Duarte 

e Sandra Muller, UFRGS, e Marcus V. Cianciaruso, UFG) – Este projeto tem por objetivo 

avaliar processos demográficos de espécies de árvores, quantificando as taxas vitais 

em termos de processos demográficos e o grau de predição destes processos por 

atributos funcionais, variáveis climáticas e edáficas em florestas tropicais dos biomas 

Mata Atlântica e Cerrado. O projeto é integrador, pois permite relacionar aspectos 

ecológicos da covariação fenotípica interespecífica com padrões empíricos da dinâmica 

populacional de espécies em florestas com características ambientais contrastantes. 

Além disso, nessa proposta serão avaliadas pelo menos 50 florestas distribuídas nos 

biomas Mata Atlântica e Cerrado, sendo assim, um dos maiores bancos de dados – se 

não o maior – a ser analisado em escala nacional e global para florestas tropicais. Nessa 

segunda fase o foco será na continuidade da coleta de dados e na realização de 

workshops para síntese do conhecimento e elaboração de publicações envolvendo os 

participantes da equipe. 

 

7) Espécies exóticas promovem a homogeneização composicional e estrutural em redes 

insetos-plantas? (coordenação: Mario Almeida Neto, UFG) - Ao longo de suas histórias 

evolutivas as espécies podem apresentar expansões e retrações em suas distribuições 

biogeográficas. Devido à interferência humana, estes processos vêm ocorrendo de 

forma acelerada, criando novas combinações de espécies em comunidades ecológicas 

cada vez mais antropizadas. Como consequência, novas interações interespecíficas 

também são formadas, originando assim redes ecológicas com interações envolvendo 

espécies nativas e exóticas. Este projeto, um detalhamento do projeto da Fase I 

“Desvendando os múltiplos efeitos de espécies exóticas em redes ecológicas”, tem 

como objetivo geral investigar os efeitos da presença de espécies exóticas sobre a 

variação espacial na composição e estrutura de redes insetos-plantas. Mais 

especificamente, será testada a hipótese de que as espécies exóticas promovem a 

homogeneização biótica tanto da composição quanto da estrutura das redes insetos-

plantas. Além disso, será investigado se espécies nativas e exóticas apresentam 

especialização e papéis topológicos distintos. Por fim, será avaliado o efeito do aumento 

na proporção de plantas exóticas sobre a diversidade-beta entre faunas locais da 

mesma guilda. Em conformidade com a hipótese da homogeneização biótica, espera-

se um aumento na similaridade das faunas com o aumento na proporção de plantas 

exóticas.   
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GT MODELOS DE NICHO E MUDANÇA CLIMÁTICA 

Continuidade da Fase I 

8) ecoClimate – atualização e novos desenvolvimentos do banco de dados climáticos 

(coordenação: Levi Carina Terribile e Matheus de Souza Lima Ribeiro, UFJ) - Dada a 

crescente disponibilidade de bancos de dados nos últimos anos, o ecoClimate tem se 

destacado no meio científico por disponibilizar um conjunto de variáveis climáticas em 

escala multi-temporal, de interface amigável e de acesso livre. Atualmente, o ecoClimate 

dispõe de simulações para períodos do passado, presente e futuro, para nove modelos 

de circulação global da 5a geração IPCC (CMIP5). Entretanto, desenvolvimentos na área 

da climatologia têm constantemente disponibilizado novas simulações climáticas, 

amplamente testadas e avaliadas. Nessa fase II do projeto, serão disponibilizados mais 

conjuntos de dados ambientais globais de alta resolução, da 6a geração IPCC 6 

(CMIP6), em formatos facilmente manejáveis (i.e., uma condição essencial para permitir 

a ampla utilização de modelos que tratem a relação entre a ocorrência ou abundância 

das espécies e condições ambientais). Para ambientes terrestres, a base de dados 

ecoClimate e WorldClim têm servido a esse propósito, disponibilizando dados de clima 

para diferentes cenários e períodos de tempo, auxiliando significativamente a aplicação 

de modelos nas áreas de ecologia, biogeografia, biologia da conservação e evolução. 

Já para ambientes marinhos, dados equivalentes tornaram-se disponíveis apenas em 

2012, com a iniciativa da base de dados Bio-ORACLE (Tyberghein et al. 2012, Assis et 

al. 2017). Atualmente, cenários climáticos para ambientes marinhos do CMIP5 estão 

disponíveis no Bio-ORACLE, mas os novos modelos de clima do CMIP6 continuam 

indisponíveis. Assim sendo, desenvolver uma base de dados ambientais marinhos 

abrangente, atualizada e em formato compatível para um amplo espectro de usuários 

interessados em aplicação de modelos pode representar uma ação importante para a 

expansão do ecoClimate. Outro dado de grande relevância são modelos de uso e 

cobertura do solo. O ecoClimate disponibilizará esses dados, em formato amigável, a 

partir dos dados do LandUse Harminization Project do CMIP6, já processados pelo 

EECBio (Vale et al. 2021). Os serviços ecossistêmicos, também são uma um dado 

extremamente importante, uma vez que o desenvolvimento econômico, a qualidade de 

vida e o bem-estar humano dependem dos serviços gerados pelos ecossistemas que, 

por sua vez, têm sido negativamente impactados pelo crescimento econômico e o 

crescimento populacional. Pesquisadores do GT ENM & CC têm atuado no 

mapeamento e estimativa dos serviços ecossistêmicos nos biomas brasileiros e esses 

poderão ser disponibilizados no ecoClimate e utilizados em novos estudos. Por fim, essa 
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crescente disponibilidade de dados ambientais gera uma demanda por espaço de 

armazenamento e disponibilização para acesso público aos mesmos. Nesse sentido, 

espera-se institucionalizar a disponibilização do banco de dados ecoClimate por meio 

de parcerias com o Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC). 

 

Projeto(s) da Fase II 

9) Um arcabouço integrativo entre modelos mecanísticos e correlativos para a estimativa 

de nicho ecológico em diferentes escalas biológicas (coordenação: Levi Carina Terribile, 

UFJ, Mariana Vale, UFRJ e Maria Lucia Lorini, UNIRIO) – Diversos trabalhos têm 

explorado recentemente a aplicabilidade de modelos híbridos para estimar o nicho 

ecológico e a distribuição potencial das espécies e compararam o desempenho entre 

essas abordagens. O novo modelo ecofisiológico desenvolvido em alguns desses 

estudos reduz o problema recorrente de modelos mecanísticos, que é falta de dados 

para conjuntos maiores de espécies. Os estudos mostraram também que os modelos 

híbridos podem ser recomendáveis (em detrimento de modelos mecanísticos ou 

correlativos separadamente) por proporcionarem 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. Esses avanços poderão guiar 

o desenvolvimento de modelos mais precisos e realísticos para avaliar a resposta das 

espécies à mudança climática.  

Nas últimas décadas, dimensões distintas do nicho fundamental foram avaliadas 

usando modelos correlativos e mecanísticos com base no conceito clássico de nicho 

ecológico Hutchinsoniano. Enquanto os modelos correlativos enfocam a relação entre 

nicho e distribuição geográfica no nível da espécie (denominada dualidade de 

Hutchinson por Cowell & Rangel 2009), em amplas escalas espaciais e temporais 

(Franklin 2009; Peterson et al. 2011), os modelos mecanicistas baseiam-se nas 

respostas fisiológicas do organismo, medidas experimentalmente em nível individual e 

em escala local (Kearney & Porter 2009). Embora essas abordagens de modelagem de 

nicho sejam baseadas em diferentes suposições e escopos e usem diferentes tipos de 

dados e métodos estatísticos, ambas visam delimitar o nicho exclusivamente no nível 

da espécie e, assim, replicar todas as falhas do conceito original de Hutchinson. Pode-

se ainda expandir essas abordagens para estimar o nicho e considerar os eventos 

fenológicos, que refletem a variação sazonal encontrada em um conjunto de indivíduos 

coocorrentes e intercruzados. Modelos fenológicos, portanto, representam o nicho 

ecológico em nível populacional em uma escala regional, fornecendo acesso a uma 
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dimensão intermediária não tipicamente considerada nas abordagens correlativas e 

mecanicistas tradicionais. Nesse sentido, um avanço promissor é o desenvolvimento de 

uma abordagem de estimativa do nicho integrando as respostas múltiplas dos 

organismos recolhidas a partir dos modelos correlativos, mecanicistas e fenológicos que 

representam os diferentes níveis biológicos e fases da vida. Os limites do hipervolume 

n-dimensional unificado poderão ser determinados a partir de curvas de múltiplas 

respostas individuais usando uma função de densidade multidimensional (i.e., uma 

curva de múltiplas respostas), seguindo o procedimento proposto por Blonder et al. 

(2014). Como um parâmetro unificador, a curva de múltiplas respostas integra diferentes 

fontes de variação. Essas fontes de variação incluem os diferentes métodos estatísticos 

e de amostragem (variação metodológica), atributos fisiológicos, fenológicos e 

ecológicos (variação funcional), níveis de organização biológica, incluindo indivíduos, 

populações e espécies (variação biológica) e escalas espaciais local, regional e 

macroecológica (variância ecológica). Juntas, essas fontes de variação se 

complementam para construir o hipervolume n-dimensional em múltiplas escalas.  

Ainda no contexto de integração entre modelos mecanísticos e correlativos, a 

combinação de variáveis ambientais e projeções de modelos climáticos com modelos 

empíricos baseados em dados experimentais de parâmetros de crescimento (Kilber et al. 

2012) ou modelos de orçamento dinâmico de energia (Dynamic Energy Budget - DEB; 

Kooijman 2010), pode representar uma abordagem promissora para prever distribuições de 

espécies em ambientes variáveis e impactos das mudanças climáticas para organismos 

marinhos (Kilber et al. 2015; Tan et al. 2021). Esta integração pode ser implementada de 

forma espacialmente explícita em abordagem baseada na célula, possibilitando a geração 

de superfícies matriciais e o mapeamento dos resultados.  Modelos empíricos baseados em 

dados experimentais de parâmetros de crescimento (taxa de crescimento, tempo de 

duplicação e rendimento máximo) são especialmente interessantes para organismos 

unicelulares. Combinados a variáveis climáticas atuais e projeções futuras, tais modelos 

tendo sido aplicados, por exemplo, para avaliar os impactos de mudanças climáticas sobre 

o crescimento e a distribuição de microalgas tóxicas (Kilber et al. 2015). O modelo DEB 

integra parâmetros ecofisiológicos de uma espécie para simular sua bioenergética (ou seja, 

mudanças na captação e alocação de energia) em condições ambientais variáveis (Lavaud 

et al. 2017; Kooijman 2020; Mangano et al. 2020). Recentemente o modelo DEB tem sido 

combinado com dados ambientais, como temperatura e disponibilidade de recursos e/ou 

modelos climáticos para, por exemplo, prever as características da história de vida de 

espécies invasoras em resposta às flutuações espaço-temporais de seu ambiente e, 
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subsequentemente, possível expansão futura em cenários de mudanças climáticas 

(Thomas et al. 2016; Agüera & Byrne 2018; Tan et al. 2021). 

O EECBio já vem produzindo conhecimento nessa linha de pesquisa (e.g., 

Tourinho et al. 2021) e o avanço destas ideias será efetivo especialmente pela 

integração entre os pesquisadores do GT em suas expertises com modelos de nicho 

(correlativo e mecanístico), que ocorrerá por meio de um workshop a ser realizado no 

Laboratório de Macroecologia da Universidade Federal de Jataí (em princípio em julho 

de 2022). Para este workshop, serão convidados os pesquisadores Andrew T. Peterson 

da Universidade do Kansas - EUA, e Sara Varela da Universidade do Vigo - Espanha.  

 

GT GENÉTICA & GENÔMICA EVOLUTIVA 

Continuidade da Fase I 

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

rio Araguaia e outras populações remanescentes do bioma Cerrado (coordenação: 

Eduardo Eizirik, PUC-RS) - este projeto tem como principal objetivo gerar dados em 

escala genômica de populações desta espécie presentes no bioma Cerrado, 

especialmente em áreas que compõem o corredor do rio Araguaia. Até o momento todas 

as amostras não-invasivas (fezes) já foram coletadas em campo. Em seguida, essas 

amostras foram enviadas para o laboratório NGS “Soluções Genômicas”, em 

Piracicaba/SP. Serão utilizadas 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). Com isso, 

para a Fase II do EECBio a etapa de análise desses dados será conduzida e espera-se 

que seja possível fornecer 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. 
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11) Recursos genômicos de Caryocar brasiliense (Caryocaraceae): modelo para 

estudos de adaptação no Cerrado (coordenação: Mariana Pires de Campos Telles, 

PUC-GO e UFG) – o objetivo desse projeto é obter um genoma de referência para C. 

brasiliense (“pequizeiro”). Além disso, também são objetivos desse trabalho obter 

recursos genômicos importantes como um transcritoma de referência, sequências de 

elementos genômicos repetitivos e de microssatélites. Na primeira fase do EECBio, 

utilizando dados de sequenciamento de alto desempenho, foi realizada a montagem do 

rascunho do genoma nuclear de C. brasiliense e a montagem do genoma completo do 

cloroplasto. Quanto aos recursos genômicos, o rascunho do genoma apresentou um 

tamanho total de 464.365.380 pb, sendo o maior contig com o tamanho de 64.707 pb e 

metade dos contigs contidos em sequências de pelo menos 6005 pb. Essa montagem 

equivale a 45,7 % da estimativa do tamanho do genoma nuclear, obtida com base na 

distribuição de frequência de k-mers. O rascunho do genoma foi utilizado no desenho 

de 30 pares de iniciadores para amplificação de regiões microssatélites divididos em 

cinco conjuntos de multiplex de PCR. Quanto ao genoma do cloroplasto, foi observado 

um tamanho de 165.793 bp e recuperado em um único cromossomo circular. O genoma 

do cloroplasto de C. brasiliense apresenta uma estrutura quadripartida, comumente 

encontrada em outras angiospermas, com a presença de uma região longa única de 

84.137 bp, uma região curta única de 11.852 bp e um par de regiões invertidas 

duplicadas de 34.902 bp cada. As análises de genômica comparativa sugerem uma 

expansão das regiões invertidas repetidas no pequizeiro quando comparado com outras 

espécies da ordem Malpighiales. Além disso, a análise filogenética fornece evidências 

de que Caryocaraceae se apresenta como um grupo irmão dos demais membros da 

ordem Malpighiales, com altos valores de suporte para os nós. Esse trabalho fornece 

os primeiros recursos genômicos em larga escala para uma espécie da família 

Caryocaraceae, que além disso é extremamente importante economicamente para a 

região Centro-Oeste do Brasil, em particular para o Estado de Goiás. O conjunto de 

iniciadores disponibilizados pode ser utilizado no desenvolvimento de novos 

marcadores moleculares para C. brasiliense e a sequência do genoma do cloroplasto 

fornece uma melhor compreensão sobre as relações evolutivas dentro da ordem 

Malpighiales. Para a Fase II, a análise do transcritoma está em andamento. O RNA 

oriundo de diferentes tecidos de C. brasiliense será enviado em outubro de 2021 para o 

laboratório NGS Soluções Genômicas, em Piracicaba-SP. 
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Projeto(s) da Fase II 

12) Caracterização da microbiota de solo em “campos rupestre” no bioma Cerrado por 

DNA Ambiental (eDNA) (coordenação: Mariana Pires de Campos Telles, PUC-GO e 

UFG) - Uma das principais vantagens no uso de eDNA metabarcoding é realizar uma 

varredura na biodiversidade de forma rápida e sistemática, permitindo empregar 

estimativas de riqueza e abundância biológica e análises filogenéticas (Deiner et al. 

2017). A descrição taxonômica em amostras de eDNA está relacionada com a 

classificação das sequências em unidade taxonômica operacional molecular (do inglês, 

Molecular Operational Taxonomic Unit - MOTU), que envolve a busca por similaridade 

genética com sequências referências depositadas em bancos de DNA específicos. 

Assim, o uso da ferramenta de eDNA metabarcoding permite o monitoramento 

ambiental, auxiliando no conhecimento da distribuição espacial e temporal das 

espécies, bem como no estabelecimento de estratégias de conservação de 

ecossistemas (Di Battista et al. 2020). 

O Cerrado que é um bioma savânico e integra um dos “hotspots” prioritários para 

conservação devido à grande diversidade biológica, torna-se alvo de estudos para a 

caracterização da biodiversidade utilizando ferramentas moleculares. Dentro do 

Cerrado, as áreas de “campos rupestre” no Cerrado apresentam características 

edáficas e climáticas determinantes na distribuição e crescimento do tipo vegetacional. 

Neste sentindo, a influência dos atributos do solo na ocorrência de espécies de plantas 

relaciona-se com a composição da microbiota, principalmente com a ocorrência de 

fungos endofíticos e micorrízicos arbusculares (arbuscular mycorrhizal fungi - AMF), 

pois estes auxiliam as plantas na absorção de nutrientes, na regeneração vegetal e até 

mesmo como mecanismos de defesa contra herbivoria (Oki et al. 2016). Tanto para 

fungos endofíticos e AMF, propriedades edáficas, sazonalidade e gradiente altitudinal 

podem influenciar na ocorrência e distribuição de suas espécies. Nesse contexto, este 

projeto auxiliará na implementação de protocolos de análise de eDNA metabarcoding 

no Laboratório de Genética & Biodiversidade (LGBio), atendendo uma demanda 

metodológica para acoplar análises ecológicas para a avaliação e conservação da 

biodiversidade. Assim, este projeto tem por objetivo padronizar um protocolo de coleta 

e análise de amostras ambientais por meio da técnica de eDNA metabarconding. Com 

isso, será possível avaliar a diversidade biológica da microbiota do solo do Cerrado, 

coletadas na fitofisionomia de “campo rupestre” no estado de Goiás e Minas Gerais de 

forma comparativa, considerando a influência de fatores abióticos. O estudo será 

conduzido em duas áreas de “campos rupestre”, localizadas no Parque Estadual da 

Serra Dourada (PESD) e no Parque Estadual dos Pirineus (PEP) no estado de Goiás, e 
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no Parque Nacional da Serra do Cipó (PNSC; interagindo, portanto, com o PELD/CNPq 

coordenado pelo Prof. Geraldo Fernandes, também membro da equipe do EECBio).  

 O protocolo de eDNA metabarconding envolve a seleção de marcadores 

moleculares para a recuperação dos organismos biológicos em amostras ambientais. A 

recuperabilidade de procariotos (Bacteria e Archea) será conduzida com a amplificação 

do gene alvo 16S rRNA, enquanto para fungos a região ITS (internal transcribed spacer) 

será avaliada. A seleção destas regiões do DNA para cada grupo taxonômico segue o 

recomendado pelos protocolos Illumina para a adição dos adaptadores para realização 

do Sequenciamento no MiSeq. A qualidade das leituras de sequenciamento (reads) será 

avaliada com programa FastQC (Andrews, 2010) e Trimmomatic (Bolger et al. 2014). 

Para a atribuição taxonômica das MOTUs de procariotos, o banco de dados utilizado 

será o Greengenes (https://greengenes.lbl.gov), dedicado à identificação de Bacteria e 

Archea com a abordagem de novo e reconstrução filogenética do gene 16S rRNA 

(DeSantis et al. 2006).  Para fungos, será utilizado o banco de dados UNITE (Nilsson et 

al. 2018), que realiza a busca por similaridade genética da região ITS alvo com as 

sequências referências de fungos para a atribuição e distribuição taxonômica. Além 

disso, o pipeline da ferramenta Quantitative Insights Into Microbial Ecology (QIIME) será 

utilizado demonstrar graficamente as MOTUs encontradas, a curva de rarefação e os 

dados de diversidade alfa e beta. A análise de rarefação será realizada para eliminar o 

viés de amostragem em cada sítio de coleta. Para isso, o menor número de sequência 

gerado em cada ponto de amostragem será utilizado para determinar a riqueza de OTUs 

normalizada, seguindo o proposto em Machado et al. (2019). Os dados serão analisados 

utilizando diversas técnicas usuais em Ecologia Numérica, incluindo PERMANOVA e 

testes de Mantel. 

 

13) Workshop sobre “Genômica de Populações” (coordenação: Thannya Nascimento 

Soares, UFG) – O desenvolvimento dos métodos, aliado à redução do custo de 

sequenciamento em larga escala, promoveram uma verdadeira revolução nas 

pesquisas em Biologia de modo geral (Metzker 2010; Goodwin 2016) e, particularmente 

nos estudos de Biodiversidade, pela possibilidade de aplicação desses métodos em 

espécies “não-modelo” (Ellegren 2014). Esse avanço das técnicas de sequenciamento 

tem permitido responder muitas questões de Biologia Evolutiva que antes dificilmente 

seriam respondidas com o uso de marcadores moleculares clássicos. Nesse contexto, 

a Genética de Populações vem sendo gradualmente substituída pelo que tem se 

chamado “Genômica de Populações” (Luikart et al. 2003; Helyar et al. 2011; Hohenlohe 

et al. 2021). A Genômica Comparada, por sua vez, tem sido aplicada para entender os 
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processos relacionados à diversificação de espécies e a detecção de 

hibridação/introgressão entre espécies próximas (Twyford & Ennos 2012; Seehausen et 

al. 2014; Abbott et al. 2016).  

O rápido desenvolvimento da Genômica ocasionou uma grande expansão das 

abordagens metodológicas utilizadas no contexto dos estudos de Genômica de 

Populações e Genômica Comparada. Por exemplo, no contexto da Genômica de 

Populações, existe uma enorme quantidade de métodos disponíveis para a 

genotipagem dos SNPs e escolher o melhor método, a ser aplicado para cada questão 

biológica e espécie estudada, pode ser uma tarefa difícil (Andrews & Luikart 2014; 

Campbell et al. 2018). Além das questões relacionadas às várias opções para o 

sequenciamento de genomas inteiros ou a genotipagem, foram desenvolvidos muitos 

métodos de análise de dados genômicos que diferem daqueles aplicados aos 

marcadores moleculares clássicos (Andrews & Luikart 2014; Hendricks et al. 2018).  

Os vários pesquisadores e laboratórios associados ao GT em Genética e 

Genômica estão em diferentes fases dessa transição para a Genômica Comparada e 

de Populações, de modo que a integração e trocas de experiências entre estes 

contribuirá para o desenvolvimento do grupo como um todo em relação aos métodos de 

análises genômicas e sua operacionalização. Neste sentido, a presente proposta 

consiste em realizar um workshop para discutir esse tema, cujo objetivo é contribuir para 

a definição das abordagens metodológicas mais adequadas para se conduzir estudos 

genômico-evolutivos, em espécies não modelo, relacionados aos seguintes temas: 1) 

história demográfica das populações; 2) adaptação local e sinais de seleção e 3) sinais 

genômicos da especiação e identificação de hibridação e introgressão. 

 

 

GT DIVERSIDADE FUNCIONAL E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS  

14) Manejo para Conservação de Campos e Savanas (coordenação: Valerio Pillar, 

UFRGS) - Por meio de encontros realizados desde 2018, foi formada uma rede de 

pesquisa para responder às questões propostas no GT, agora ampliando as ações de 

manejo em relação à Fase I. Em linhas gerais, o objetivo é compreender e predizer os 

efeitos de práticas de manejo na biodiversidade e em serviços ecossistêmicos nos 

ecossistemas campestres e savânicos que ocorrem no Brasil. Há 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 
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é histórico. Evidências indicam que tais distúrbios são essenciais nesses ecossistemas 

(Baggio et al. 2021). Para tanto, foi elaborado um protocolo experimental comum a ser 

adotado por uma rede de experimentos distribuídos nacionalmente envolvendo o 

manejo com fogo e/ou pastejo em campos e savanas, para avaliar os impactos na 

biodiversidade e em serviços ecossistêmicos. Para a Fase II, além dos experimentos já 

em andamento, cujo delineamento adotado é compatível com o protocolo comum, serão 

iniciados novos experimentos de manejo avaliando os efeitos de pastejo e/ou fogo em 

campos do bioma Pampa, em campos de altitude do bioma Mata Atlântica, em campos 

sujos e rupestres do Cerrado, e na Caatinga. Alguns desses experimentos serão 

estabelecidos em sítios PELD que já dispõem de recursos dos respectivos projetos, 

porém recursos complementares do INCT serão necessários, especialmente bolsas 

para apoiar os trabalhos de campo. No período de 2021 a 2023 serão realizados dois 

workshops. O primeiro tem por objetivo realizar o treinamento das equipes no protocolo 

experimental comum, que inclui a condução de queimadas prescritas e de manejo 

pastoril. Para o segundo workshop, com a participação de colaboradores internacionais, 

planeja-se a realização de uma meta-análise global de resultados de experimentos 

avaliando o efeito de manejo com fogo e/ou pastejo em ecossistemas campestres e 

savânicos. 

 

GT CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS 

Continuidade da Fase I 

15) O papel das propriedades privadas na conservação de serviços ecossistêmicos no 

Cerrado (coordenação: Rafael D. Loyola, UFG/FBDS) - 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 recursos hídricos, e (ii) as Reservas Legais (RLs), 

que se referem a uma proporção das propriedades que deve ser mantida com vegetação 
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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. Assim, o objetivo é avaliar a importância 

das APPs e RLs na provisão do serviço de polinização usando o Cerrado como estudo 

de caso. Pretendemos gerar um mapa de uso de solo para o Cerrado referente ao ano 

de 2018 (resolução de 30m x 30m) e amostrar 114 microbacias do Cerrado para realizar 

as análises posteriormente. 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 “análises de caminhos” (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. Esse trabalho aumentará a compreensão sobre a contribuição da 

vegetação nativa para a provisão de polinização em uma das principais regiões 

produtoras de alimento no mundo - o Cerrado. Acreditamos que os resultados serão 

úteis para guiar estratégias de desenvolvimento na região que assegurem a 

lucratividade da produção agrícola, mas que também evitem perdas excessivas de 

vegetação natural. Alguns dos dados necessários para as análises já estão coletados e 

tratados, em especial sobre as APPs e RLs nas microbacias, e nessa fase II será 

preciso, além de coletar mais informações e integrá-las, analisar os dados e finalizar o 

trabalho. 

 

Projeto(s) da Fase II 

16) Padrões de Diversidade e Planejamento Sistemático para Conservação e 

Restauração do Cerrado (coordenação: Rafael D. Loyola, UFG/FBDS, e José Alexandre 

F. Diniz Filho, UFG) - Em diversos momentos, oportunidades para elaboração de 

projetos sobre prioridades de conservação surgem dentro e fora da academia, em 

especial para colaboração com órgãos governamentais (e.g. secretarias do meio 

ambiente) e com ONGs. Contudo, uma etapa muito dispendiosa, tanto em recursos 

quanto em pessoal e tempo, é a de aquisição e organização dos dados. Isso é 

particularmente importante para áreas com menos informação disponível, requerendo 

um maior esforço para obtenção de dados. No caso, apesar de o Cerrado ter sido 
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considerado como um “bioma esquecido” no Brasil (Marris 2005), ele foi classificado 

como um dos “hotspots” globais de diversidade por Myers et al. (2000) em função do 

elevado endemismo de plantas (ou seja, espécies que só ocorrem nessa região), 

associado a um elevado grau de ameaça (Klink & Machado, 2005), sendo, portanto, 

uma abordagem “reativa” (ver Brooks et al. 2006). Assim, desde meados dos anos 2000 

alguns trabalhos vêm sendo desenvolvidos para aplicar, para a região do Cerrado, 

métodos de Planejamento Sistemático da Conservação (PSC) em um contexto de 

biogeografia da conservação (ver Bini et al. 2006; Diniz-Filho et al. 2009; Faleiro et al. 

2013a, b). Além de abordagens em macroescala para a região do Cerrado, as mesmas 

técnicas foram aplicadas em um contexto mais específico para o Estado de Goiás, 

produzindo um mapa que passou a ser utilizado pela SEMARH, por alguns anos, para 

nortear ações de conservação no Estado. Entretanto, desde a época em que essas 

análises foram realizadas muitas outras informações sobre a região passaram a estar 

disponíveis e, mais importante, muitas outras técnicas de análise e abordagens para 

PSC foram elaboradas. Assim, o objetivo desse projeto é integrar os diversos conjuntos 

de dados que foram produzidos mais recentemente para o Cerrado, em um contexto de 

biogeografia da conservação, incluindo uma atualização das distribuições geográficas 

por meio de novos modelos de distribuição potencial e nicho de espécies (ENMs) para 

diversos conjuntos de espécie, em uma ação integrada com o GT de “Modelos de Nicho 

e Mudança Climática”. A partir desses novos modelos serão reavaliados os padrões de 

diversidade previamente descritos, utilizando uma série de novas abordagens 

quantitativas, explicando esses padrões por processos ecológicos e evolutivos e 

relacionando-os a variáveis socioeconômicas. Serão também avaliados, de forma mais 

específica, as lacunas de conhecimento para a região (interagindo com o projeto 6 do 

GT em Macroecologia e Macroevolução), como base para o PSC.  

No contexto do PSC, o principal desafio atualmente é sempre estabelecer uma 

base adequada de dados, que represente de forma consistente (como indicadores, 

surrogates) os alvos de conservação. Os trabalhos mais antigos em PSC, ainda nos 

anos 2000, utilizavam como alvo apenas a presença de espécies (e.g., Diniz-Filho et al. 

2009 para o Cerrado), mas entende-se atualmente que é preciso indicadores mais 

efetivos de processos ecológicos e ecossistêmicos para assegurar a persistência 

dessas espécies. Além disso, outros atributos podem ser considerados como alvos, por 

exemplo, tipos de ecossistemas e bens ou serviços ecossistêmicos de maior relevância. 

Esses alvos devem ser mapeáveis em escala (resolução) compatível com o objetivo do 

PSC, e de modo geral pretende-se empregar como bons alvos no Cerrado os seguintes 

elementos: (1) espécies de plantas e (2) animais, incluindo espécies endêmicas, 
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ameaçadas e espécies de interesse extrativista, (3) ecossistemas especiais, (4) regiões 

de mananciais, (5) cobertura vegetal nativa, (6) passivo de áreas de proteção 

permanente, (7) potencial de uso da terra para cultivos agrícolas (em especial, soja), (8) 

estoque de carbono, (9) provisão de água e (10) potencial para retenção de solo e 

nutrientes.  

Os custos para implementar soluções de conservação variam ao longo do 

espaço de forma positiva ou negativa. Neste estudo, serão integradas informações a 

respeito do interesse de diferentes setores no território, representando usos 

concorrentes e, consequentemente, uma dificuldade para se implementarem as 

recomendações de conservação. Para minimizar possíveis conflitos, o sistema de 

suporte à decisão busca, sempre que possível, por soluções de menor custo. Serão 

incluídos os seguintes temas na construção da superfície de custos: manchas urbanas, 

hidrelétricas, distritos industriais, mineração, agropecuária, rodovias, ferrovias, 

aeroportos, trechos de rio a jusante de barramentos, usinas eólicas, linhas de 

transmissão, gasodutos, minerodutos e usinas fotovoltaicas. Serão também mapeadas 

oportunidades de conservação, incluindo Áreas Protegidas, Corredores Ecológicos, 

ferrovias abandonadas, áreas tombadas do patrimônio natural, sítios Ramsar, rios de 

classe especial, sempre que existirem. 

A integração das informações compiladas será feita por meio de um processo de 

otimização, que busca contemplar todos os alvos de conservação, ao mínimo custo e 

da maneira mais conectada possível. Para isso, é utilizado um sistema de suporte à 

decisão chamado “Zonation” (Moilanen et al. 2009), o sistema mais utilizado no mundo 

para planejamento de conservação. Como ocorre normalmente nos projetos de PSC, 

após a geração da solução do Zonation, ocorrerá um processo de consolidação dos 

resultados a partir da consulta aos diversos segmentos sociais pertinentes – órgãos 

públicos, comunidade científica, usuários econômicos e sociedade civil organizada. 

É importante ressaltar que as áreas prioritárias não representarão 

necessariamente uma restrição de uso do território. Diversas políticas distintas poderão 

ser indicadas como estratégias complementares para conservação, incluindo promoção 

de boas práticas sustentáveis, a aplicação de instrumentos do código florestal, o apoio 

governamental a ações de conservação ou restauração em áreas privadas, a educação 

ambiental e a ampliação de áreas protegidas. Desta forma, mesmo áreas consolidadas 

com atividades agropecuárias e de infraestrutura podem ser compatibilizadas com a 

conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos, conforme sua vocação. 
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Embora a construção dos mapas de áreas prioritárias para conservação por meio 

do PSC possa ser considerada, atualmente, algo relativamente bem estabelecido (pelo 

menos em termos de métodos, a partir do momento que as variáveis representando 

alvos, custos e oportunidades são definidas), a construção de mapas prioritárias para 

restauração ainda é algo bastante novo. A ideia é que o mapa de prioridades para 

restauração a ser construído contemplará aquelas áreas que, se restauradas, gerarão 

maior impacto positivo sobre a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos. 

A seleção dessas áreas será realizada em duas etapas: (1) a seleção de microbacias 

prioritárias no estado e (2) a identificação das áreas a serem restauradas dentro dessas 

microbacias. Essa seleção seguirá os seguintes critérios: 

 a. proporção de remanescentes de vegetação natural variando entre 20 e 60%, 

priorizando assim paisagens que sofreram algum grau de perturbação, mas ainda 

mantém a resiliência necessária para ser restaurada, e; 

b. áreas com alta conectividade funcional, em que exista alto potencial de recuperar 

a estrutura, composição e as funções ecológicas, sendo utilizado um limiar de 10.000 

hectares de habitats funcionalmente conectado, ou;  

c. áreas com alta contribuição para exportação de sedimentos com menos de 20% 

de vegetação natural, priorizando áreas onde a restauração irá reduzir o assoreamento 

dos corpos d'água, ou; 

d. regiões de manancial, definidas como toda a área a montante de captações que 

abastecem adensamentos urbanos com mais de 200.000 habitantes. 

O passo seguinte consistirá em identificar dentro das microbacias as áreas que 

devem ser restauradas, em função de dois critérios: 

a. alta regenerabilidade: áreas desmatadas, onde existe alto potencial para 

regeneração natural em função da presença de fragmentos próximos de alta qualidade 

ambiental, ou;  

b.   distância dos fragmentos mais próximos, conectados funcionalmente, resultando em 

um aumento na quantidade de hábitat disponível para as espécies. 
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GT MONITORAMENTO ACÚSTICO  

Continuidade da Fase I 

17) Monitoramento acústico automatizado em larga escala de anfíbios anuros 

(coordenação: Rogério P. Bastos, UFG) - O Grupo de Trabalho em Anfíbios do INCT 

EECBio tem desenvolvido entre 2019 e 2021 uma das maiores redes mundiais de 

monitoramento acústico automatizado de biodiversidade. Com pontos de amostragem 

cobrindo uma ampla variedade de biomas, habitats e condições climáticas ao longo do 

Brasil, sensores automatizados de nova geração estão permitindo o monitoramento 

remoto de dados ambientais (acústicos e climáticos) a cada quinze minutos de forma 

contínua. Depois de mais de um ano de coleta, esse desenho padronizado de 

amostragem resultou em aproximadamente 8,5 terabytes de informação das paisagens 

sonoras do Brasil, com ênfase nas comunidades de anfíbios anuros, compondo uma 

das mais expressivas bibliotecas acústicas existentes na região neotropical. Apesar dos 

importantes avanços realizados até agora, a análise desta base de dados é um exercício 

científico notável devido a: (i) a quantidade de informação (na escala de big data) e (ii) 

a complexidade e diversidade das paisagens sonoras registradas pelos sensores 

acústicos. Assim, a extração e interpretação de informação de interesse biológico 

necessita do desenvolvimento, teste e avaliação de inovadoras técnicas de análise 

automatizado (Ulhoa et al., 2021). Para dar sequência a automatização das análises 

dos dados obtidos, uma série de gravações selecionadas de forma a representar o 

período reprodutivo dos anuros e os horários de maior probabilidade de detecção de 

atividade de vocalização estão sob análise manual pelos pesquisadores. Ao mesmo 

tempo, a partir de dados de coleções de arquivos sonoros (FNJV, UFG, Macaulay 

library) e de anotações de algumas localidades, alguns testes iniciais serão iniciados a 

partir de novas técnicas de aprendizagem profunda (deep learning) para o 

desenvolvimento do marco geral de análise e os primeiros modelos de detecção 

automática das espécies. Diversas técnicas (Brodie et al. 2020; Sugai & Llusia, 2019) 

ainda serão aplicadas e otimizadas a partir do conjunto de dados manualmente 

analisados. Essas técnicas são: (i) inspeção do conjunto de dados para melhorar a 

performance da classificação multi-classe, e (ii) aplicação de diferentes abordagens de 

deep learning. Tamanho esforço no desenvolvimento de técnicas modernas em análises 

automáticas de dados acústicos permitirá ampliar a compreensão sobre o 

comportamento dos anfíbios anuros frente a mudanças climáticas, além de oferecer 

novas metodologias para o estudo da diversidade biológica de forma cada vez mais 

rápida e eficiente.  
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GT ECOLOGIA AQUÁTICA  

Continuidade da Fase I 

18) Efeito da conectividade dendrítica em processos ecológicos aquáticos 

(coordenação: Fabricio B. Teresa, UEG) - Sistemas hidrográficos, como rios e riachos, 

apresentam uma organização espacial hierárquica de conexão entre os canais, que os 

conferem um formato dendrítico. Essa particularidade impõe restrições à dispersão dos 

organismos aquáticos distintas daquelas observadas em ambientes terrestres. Como 

resultado, os padrões espaciais de diversidade e a dinâmica temporal também diferem 

em redes dendríticas. Atividades antrópicas que causam a fragmentação das redes 

dendríticas, como o barramento de rios para a formação de reservatórios, estão 

presentes na maioria das bacias hidrográficas do mundo. Foram realizados alguns 

experimentos-piloto, mas não foi possível avançar com o projeto em 2019-2020 de modo 

que na fase II propõe-se realizar experimentos em mesocosmos, na estação 

experimental da UEG, utilizando comunidades de fitoplâncton e zooplâncton, para testar 

o efeito da fragmentação em redes dendríticas. 

 

Projeto(s) da Fase II 

O GT em Ecologia Aquática encerrou com sucesso 3 dos 4 projetos propostos 

na Fase I, além da montagem da Estação Experimental na UEG, e passará a 

desenvolver novos projetos na Fase II, envolvendo tanto novos experimentos na 

Estação Experimental quantos outros trabalhos de síntese e workshop. Propõe-se 

também um trabalho em de análise metagenômica em grandes escalas na região do rio 

Araguaia, conforme detalhado a seguir. Inicialmente, os trabalhos em escala de 

mesocosmos a serem realizados na estação experimental da UEG incluem 3 projetos: 

19) Efeito das cinzas provenientes das queimadas no Cerrado sobre a comunidade 

fitoplanctônica e floração de algas (coordenação: Jascieli Bortolini, UFG) - As 

queimadas consistem em um evento frequente no cerrado, seja de forma natural ou 

provocadas pelo homem, e que converte a matéria orgânica seca em cinzas, que por 

sua vez, pode chegar até os ambientes aquáticos, podendo interferir nas dinâmicas 

ecológicas locais e regionais. Assim, o objetivo deste projeto, sob a coordenação da 

Dra. Jascieli Bortolini (UFG), é realizar experimentação em microcosmos para testar se 

a presença de cinzas na água geradas por queimadas no cerrado promove alterações 

limnológicas e, consequentemente, na estrutura da comunidade fitoplanctônica utilizada 
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como modelo de resposta. A pergunta central é: como as diferentes quantidades de 

cinzas de queimadas impactam a composição e abundância de espécies e a relação 

com produtividade primária? O aumento da quantidade de cinzas pode explicar a 

eutrofização e a floração de algas ou cianobactérias?  

 

20) Relação entre biodiversidade e funcionamento de ecossistemas (coordenação: João 

Carlos Nabout, UEG) - Componentes taxonômicos e funcionais da biodiversidade são 

capazes de influenciar positivamente muitas funções ecossistêmicas. No entanto, a 

ação humana nos ambientes naturais pode gerar impactos que promovem mudanças 

nos padrões da biodiversidade e consequentemente no funcionamento dos 

ecossistemas. Este projeto, coordenado pelos Drs. João Carlos Nabout (UEG) e Dra. 

Karine Borges Machado (bolsista de pós-doutorado – INCT/FAPEG) pretende avaliar 

como a eutrofização altera a relação biodiversidade e funcionamento dos ecossistemas 

aquáticos, usando como modelo comunidades fitoplanctônicas que foram submetidas 

experimentalmente a um processo de eutrofização gradual. As métricas de diversidade 

taxonômica e funcional das comunidades serão utilizadas como indicadores da 

biodiversidade, enquanto a clorofila-a atuará como uma medida de produtividade 

primária. Com o desenvolvimento do projeto espera-se reconhecer a relação entre a 

biodiversidade fitoplanctônica e o funcionamento dos ecossistemas aquáticos, além de 

identificar as possíveis alterações nessa relação durante o processo de eutrofização; 

assim como detectar quais as possíveis métricas (taxonômicas ou funcionais) são 

melhores indicadoras da produtividade primária em ambientes impactados. 

 

Em relação a novos workshops e trabalhos de síntese, serão desenvolvidos os 

seguintes projetos:  

21) Homogeneização biótica de ecossistemas aquáticos (coordenação: André Padial, 

UFPR) - O fenômeno da homogeneização biótica pode ser definido como o aumento da 

similaridade das comunidades ao longo do tempo no qual poucas espécies generalistas, 

geralmente não nativas, substituem muitas espécies especialistas (McKinney e 

Lockwood 1999). Desde seu reconhecimento, esse fenômeno tem sido descrito para 

diferentes escalas e usando diferentes grupos biológicos. O objetivo dessa pesquisa é 

reunir dados de diferentes localidades e grupos biológicos nos ecossistemas aquáticos 

brasileiros para, de forma padronizada, quantificar o efeito da homogeneização biótica 

devido a ações antrópicas. Para isso, dados amostrados com delineamento ‘before-

after’ considerando qualquer atividade antrópica no sistema serão reunidos. O tamanho 
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de efeito padronizado será estimado com indicadores baseados na diversidade beta, 

como delta Jaccard (Olden & Puff 2004) e ‘temporal beta diversity index’ (Legendre 

2013). Usaremos modelos para estimar variáveis relacionadas com o tamanho do efeito, 

como a identidade do grupo biológico, a riqueza de espécies nativas e invasoras, o tipo 

de ação antrópica analisada e características da bacia hidrográfica amostrada. Além 

disso, o fenômeno será descrito considerando indicadores das espécies antes e depois 

da ação humana, com a expectativa que após a intervenção a fauna/flora seja 

simplificada para espécies com ampla distribuição geográfica.  

 

22) Workshop sobre “Experimentos ecológicos em rede” (coordenação: Fábio Roque, 

UFMS, e Adriano S. Melo, UFGRS) - Existem no Brasil algumas iniciativas com sistemas 

experimentais baseados em caixas d’água semelhantes ao construído pelo GT. Em 

geral não são soterradas, possuem menor número de caixas e caixas com diferentes 

tamanhos. Alguns destes sistemas possuem a colaboração direta ou mesmo a 

coordenação de integrantes do GT Ecologia Aquática (Fábio Roque em Campo Grande 

[MS], Roger Mormul em Maringá [PR] e Tadeu Siqueira em Rio Claro [SP]). O objetivo 

deste workshop é discutir ideias de experimentos a serem realizados na Estação 

Experimental da UEG, naqueles com envolvimento direto de membros do GT e, 

eventualmente, outros sistemas espalhados pelo Brasil e com os quais possamos 

estabelecer parcerias. Uma primeira proposta a ser discutida é a possibilidade de 

investigação sobre replicabilidade de estudos ecológicos, que são bem conhecidos pela 

alta variabilidade de resultados. Tal variabilidade pode ser parcialmente explicada por 

diferentes métodos experimentais, abordagens analíticas e o contexto ecológico no qual 

o experimento foi desenvolvido. Neste caso, o workshop pode discutir 1-3 experimentos 

com objetivos distintos e que poderiam ser replicados de maneira independente em 3-4 

locais de modo a fornecer indicadores sobre confiança/robustez dos resultados e quais 

fontes mais contribuem para a heterogeneidade de resultados (i.e., método 

experimental, analítico e contexto ecológico). Esta iniciativa de replicabilidade em 

Ecologia se somaria a outras iniciativas que vêm sendo criadas recentemente em 

diferentes áreas da Ciência (Amaral & Neves 2021). 

 

23) Sincronia espacial e estabilidade de ecossistemas aquáticos (coordenação: Luis 

Mauricio Bini, UFG) - A sincronia espacial ocorre quando as abundâncias de populações 

em diferentes locais estão correlacionadas ao longo do tempo (Liebold et al. 2004). 

Diferentes processos podem determinar a sincronia espacial, tais como, dispersão, 
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interações bióticas e estocasticidade ambiental (efeito Moran). Os níveis de sincronia 

espacial de uma espécie podem estar relacionados com o risco de extinção em escala 

regional (Stowe et al. 2020). Por exemplo, estudos demonstram que dinâmicas 

sincrônicas aumentam as taxas de extinção de populações espacialmente estruturadas 

(Heino et al. 1997; Earn et al. 2000). Os níveis de sincronia também podem subsidiar 

programas de biomonitoramento populacional ao indicar a necessidade de se monitorar 

um alto ou baixo número de locais, em caso de sincronia baixa ou elevada, 

respectivamente (Rhodes & Jonzén 2011). Além disso, padrões de sincronia espacial 

podem indicar os processos ecológicos comuns entre locais ao longo do tempo, 

fornecendo meios de se avaliar se abordagens de substituição espaço-por-tempo 

poderiam ser adequadamente implementadas (Lottig et al. 2017). Os níveis de sincronia 

espacial tendem a variar entre espécies e grupos funcionais (Burrows et al. 2002; 

Chevalier et al. 2014), entre escalas taxonômicas (Vogt et al. 2011; Zanon et al. 2019) 

e entre escalas espaciais (Cavanaugh et al. 2013; Koenig & Liebhold 2016), mas ainda 

pouco se sabe sobre quais generalizações podem ser feitas ao se comparar a sincronia 

espacial de diferentes grupos em diferentes escalas taxonômicas e espaciais. 

Finalmente, estudos recentes (Wilcox et al. 2017; Patrick et al. 2021) têm levantado a 

hipótese de que a sincronia espacial de variáveis agregadas (e.g., abundância total), 

mensurada em escala de metacomunidade, está negativamente relacionada com a 

estabilidade temporal do ecossistema. Essa relação tem implicações importantes na 

determinação do efeito estabilizador da biodiversidade no funcionamento dos 

ecossistemas (Patrick et al. 2021), mas ainda poucos estudos empíricos avaliaram essa 

hipótese, principalmente em resposta às mudanças causadas pela ação antrópica.  

Os objetivos desse estudo serão (i) identificar grupos de organismos 

(taxonômicos e funcionais) e escalas espaciais representativos das dinâmicas espaciais 

do ecossistema aquático (e.g., com maiores níveis de sincronia espacial) que poderiam 

ser utilizados para direcionar programas de biomonitoramento; (ii) avaliar a hipótese de 

que a sincronia espacial em escala de metacomunidade desestabiliza os ecossistemas, 

e as respostas dessa relação às modificações antrópicas. Para o objetivo (i), pretende-

se estimar a sincronia espacial média de diferentes grupos aquáticos (e.g., fitoplâncton, 

zooplâncton, macroinvertebrados aquáticos, peixes, macrófitas) em diferentes níveis 

taxonômicos (e.g., gênero, família). Para o objetivo (ii), a sincronia espacial de variáveis 

agregadas e a variabilidade da abundância total serão mensuradas para 

metacomunidades com diferentes graus de modificação antrópica e/ou amostradas 

antes e depois do impacto antrópico. A sincronia espacial será estimada com métodos 

descritos em Buonaccorsi et al. (2001). As comparações entre escalas serão realizadas 
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com análises de comparação de médias de grupos adequadas à estrutura dos dados 

obtidos. O uso de diferentes conjuntos de dados permitirá avaliar se é possível realizar 

generalizações em relação aos resultados obtidos. Para isso, os tamanhos de efeito 

padronizados serão estimados para cada conjunto de dados, e no caso do objetivo (ii), 

os tamanhos de efeito serão comparados também entre os níveis de impacto antrópico.  

 

Finalmente, o GT em Ecologia Aquática irá desenvolver um novo projeto de 

ecologia molecular ao longo do Rio Araguaia, envolvendo a maior parte dos 

pesquisadores deste GT e envolvendo coletas extensivas na região, bem como sua 

análise por DNA ambiental (integrado, portanto, com o GT em Genética e Genômica),  

 

24) Biodiversidade taxonômica e molecular de comunidades aquáticas Rio Araguaia 

(coordenação: Prof. Ludgero Galli Vieira, UnB) - A bacia do Tocantins-Araguaia é uma 

das mais importantes bacias hidrográficas do Brasil, e se destaca pela sua importância 

na diversidade de espécies, endemismo, serviços ecossistêmicos e desenvolvimento 

socioeconômico regional (Latrubesse et al. 2019). Apesar disso, essa bacia tem 

passado por fortes mudanças na paisagem, o que impacta diretamente na 

biodiversidade e na quantidade e qualidade da água (Pelicice et al. 2021). Essa bacia é 

formada por dois grandes rios, e atualmente o rio Araguaia é o único grande rio livre de 

barragens, além de conter a planícies de inundação mais geodiversa do Cerrado e 

abrigar a ilha do Bananal (Latrubesse et al. 2019). 

Apesar de sua incontestável importância, comparativamente a outros 

importantes rios do Brasil, conhecemos pouco sobre a biodiversidade do rio Araguaia. 

Dentre as grandes bacias hidrográficas brasileiras, a do rio Araguaia é a menos 

conhecida em termos de biodiversidade e características socioambientais. Essa 

escassez de conhecimento restringe sobremaneira a proposição de políticas públicas 

(baseadas em evidências) voltadas para conservação da biodiversidade e 

desenvolvimento social. Além da escassez de conhecimento, a região do Rio Araguaia 

também sofre com diversos impactos ambientais, portanto, estratégias de 

monitoramento da biodiversidade aquática são fundamentais para tomadas de decisão 

que maximizem a conservação da biodiversidade. Diante disso, além da abordagem 

tradicional, que descreve as espécies da biodiversidade aquática e suas repostas aos 

impactos ambientais, tem surgido novas abordagens de biomonitoramento, como é o 

caso do DNA ambiental (e-DNA; Pawlowski et al. 2018). Nessa abordagem, após o 

sequenciamento de regiões específicas do DNA de espécies alvos (p.ex. espécies de 
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peixes bioindicadores – Miya et al., 2015), é possível monitorar de forma não invasiva a 

ocorrência de fragmentos do DNA na água, sem a necessidade de amostrar os 

organismos diretamente (Bohmann et al. 2014). Essa é uma abordagem alternativa aos 

protocolos tradicionais que utilizada uma abordagem de metabarcoding de eDNA e 

permite reconhecer um número bem maior de unidades taxonômicas de uma maneira 

mais rápida e não invasiva, possibilitando o monitoramento mais rápido para a 

identificação do aparecimento ou desaparecimento de espécies (Valentini et al. 2016), 

e investigar padrões espaciais de diversidade da microbiota (e.g. Machado et al. 2019). 

Portanto, integrar a abordagem tradicional com novas abordagens permitirá 

otimizar o monitoramento da biodiversidade aquática (e.g. Behrens-Chapuis et al. 2021), 

além de promover uma avaliação completa, com monitoramento no nível molecular, 

espécies, comunidades, até monitoramento de processos ecossistêmicos (p.ex. 

produtividade, decomposição entre outros). Diante da importância do Rio Araguaia e da 

necessidade novas abordagens de biomonitoramento, esse projeto tem o objetivo geral 

aplicar técnicas inovadoras (e.g. e-DNA) aliadas a técnicas tradicionais (composição de 

espécies) para obtenção e análise de dados em biodiversidade para subsidiar políticas 

públicas. Nesse sentido, serão obtidos dados biológicos, ecológicos e de e-DNA da 

água relacionado com alguns grupos de organismos, permitindo assim análise da 

biodiversidade na bacia do rio Araguaia (compartilhando o bolsista e recursos de custeio 

e equipamentos com o projeto 12 do GT de Genética & Genômica Evolutiva, acima).  

Modelos de autocorrelação espacial serão aplicados a fim de explicar a variação das 

diferentes dimensões da biodiversidade em função de uma série de variáveis 

ambientais. Mais especificamente, os objetivos do projeto são: 

- Estimar a diversidade taxonômica de organismos aquáticos (fitoplâncton, 

zooplâncton e macrófitas aquáticas) e molecular (e-DNA) para pelo menos 100 

pontos de coleta na bacia do rio Araguaia, incluindo os principais tributários do 

Rio, a partir de um sistema de monitoramento ambiental integrado dos recursos 

hídricos da bacia do rio Araguaia; 

- Avaliar a correspondência entre a diversidade de espécies (alpha e beta) obtidas 

a partir de métodos de monitoramento tradicional e de e-DNA ao longo da bacia 

do Araguaia; 

- Estimar a concordância entre os grupos taxonômicos e moleculares objetivando 

encontrar grupos substitutos para estudos de biomonitoramento da biodiversidade 

aquática; 
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- Indicar espécies e OTUs dos grupos taxonômicos investigados que são 

indicadores da qualidade ambiental das lagoas estudadas; 

- Caracterizar a paisagem, quantificando os tipos de uso do solo no entorno nas 

lagoas selecionadas para a pesquisa;  

- Quantificar o efeito relativo de variáveis ambientais locais e da paisagem sobre 

a estrutura de metacomunidades dos grupos taxonômicos e moleculares 

investigados. 

Para alcançar esses objetivos, cerca de 100 lagos conectados diretamente na 

calha principal do rio Araguaia ou em seus afluentes (por exemplo, rio Vermelho, rio do 

Peixe, rio Crixás, rio Cristalino e rio das Mortes) serão estudados. Em cada lago, serão 

obtidas amostras da comunidade de fitoplâncton, zooplâncton, macrófitas aquáticas 

com informações taxonômicas e moleculares, e ainda e-DNA para o grupo de peixes. 

Também serão medidas diversas variáveis ambientais aquáticas (por exemplo, pH, 

condutividade elétrica, turbidez, temperatura e concentrações de nitrogênio, fósforo e 

clorofila-a) e de uso e ocupação do solo no entorno de cada lago. Serão amostradas 

variáveis como transparência, temperatura da água, pH, turbidez, condutividade 

elétrica, saturação de oxigênio, ortofosfato e salinidade em campo, em cada unidade de 

amostragem utilizando sondas multiparâmetros. As concentrações de clorofila-a, 

nitrogênio total e fósforo total serão avaliadas posteriormente em laboratório, seguindo 

os métodos reconhecidos e amplamente aceitos na literatura científica. Os grupos 

taxonômicos: investigados serão: fitoplâncton, zooplâncton e macrófitas aquáticas. 

Cada grupo seguirá uma metodologia apropriada para coleta e preservação do material 

biológico.  

Técnicas de sequenciamento de nova geração serão utilizadas para o estudo de 

duas comunidades, a microbiota aquática (bactérias, fitoplâncton, zooplâncton), 

macrófitas e a comunidade de peixes. Para o estudo da comunidade de peixes será 

utilizado o conjunto de marcadores da região do DNA ribossomal 12S proposta por Miya 

et al., (2015) para um conjunto de primers universais desenhados para a comunidade 

de peixes para ser utilizado na plataforma MiSeq as Illumina, denominado MiFish. Para 

o estudo da microbiota aquática serão utilizados primers para Eucariotos e Procariotos.  

Finalmente, os pontos amostrais deste estudo serão delimitados por meio de 

técnicas de geoprocessamento, partindo-se de mapas de uso do solo e desmatamentos 

(séries mais atuais possíveis), na escala de bacias hidrográficas, disponibilizados em 

portais públicos especializados em base de dados geográficos, com destaque para os 

mapeamentos TerraClass Cerrado e MapBiomas. Posteriormente, com base em 
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técnicas de sensoriamento remoto, serão avaliadas as características da vegetação 

vizinha aos corpos hídricos, aplicando-se índices específicos (para extração de 

parâmetros biofísicos da vegetação, como o índice de vegetação - NDVI) sobre imagens 

de satélites com resolução espacial médio-alta (sensores Landsat 8 OLI e/ou Sentinel 

2, com 30 e 20 metros, respectivamente 

 

4. PLANO DE ATIVIDADES GERAIS DO EECBIO  

Considerando as metas do INCT, entendemos que as atividades relacionadas à 

de pesquisa, integração, internacionalização e formação de recursos humanos estão 

sendo plenamente atendidas (embora seja preciso trazer mais pesquisadores 

estrangeiros para participar dos eventos, a partir do momento que seja viável). A 

questão da inserção social avançou em alguns grupos (como relatado acima do caso 

da COVID-19). No entanto, é preciso avançar um pouco mais em termos de divulgação 

científica e disponibilização de informações em um portal. O portal no “GitHub”, iniciado 

em 2020, será ampliado gradualmente. Agora que os projetos estão em andamento, 

será possível investir de forma mais sistemática em divulgação e comunicação científica 

e outras formas de comunicação (como aquelas realizadas pelo GT em “Monitoramento 

Acústico”). Assim, além das atividades gerais de pesquisa desenvolvidas por cada um 

dos GTs, as seguintes atividades gerais do EECBio estão planejadas para os próximos 

2 anos: 

- Realização de eventos gerais do EECBio, de forma remota ou presencial, para 

apresentação dos resultados da Fase I e Fase II; 

- Ampliação do portal do EECBio no GitHub e disponibilização de scripts gerais 

em R para análises da biodiversidade; 

- Organização de um programa efetivo de divulgação científica do EECBio, 

utilizando o portal da UFG e outros mecanismos, como mídias sociais (YouTube, 

Facebook, Instagram); 

- Apoiar a integração de atividades de ensino nos programas de pós-graduação 

associados ao EECBio, especialmente em termos da oferta de disciplinas temáticas 

oferecidas de forma integrada pelos membros dos GTs, bem como oferecer minicursos 

e oficinas de trabalho, ministradas por bolsistas e alunos de pós-graduação associados 

aos GTs, especialmente sobre ferramentas estatísticas e técnicas de laboratório que 

são utilizadas ou desenvolvidas em cada um dos projetos de pesquisa. 
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5. ITENS FINANCEIROS SOLICITADOS 

Conforme projeto inicial, o CNPq liberou para o EECBio um total de R$ 

3.502.128,65, sendo R$ 500.928,65 destinados ao custeio e o restante para as bolsas 

(i.e., pouco mais de 3 milhões de reais). A FAPEG se comprometeu com o mesmo valor, 

sendo R$ 1.500.000,00 destinados a equipamentos (capital). Em um primeiro momento, 

a FAPEG disponibilizou R$ 2.000.000,00, sendo 50% destinados a equipamentos (o 

valor restante, de R$ 1.502.128,65, foi liberado apenas em julho de 2021). Esse total de 

~R$ 7.004.257,30 corresponde a ~70% do total solicitado no Edital CNPq em 2014, igual 

a R$ 9.994.483,00. Entendemos, portanto, que os 30% de recursos adicionais 

sinalizados no Ofício nº 14851/2021/COAPI/CGNAC/DCOI de 3 de setembro de 2021 

referem-se ao corte realizado a partir do valor solicitado próximo a R$ 10.000.000,00, 

correspondendo então a R$ 2.990.225,70.  

De qualquer modo, é importante notar que, principalmente a partir de 2016, além 

da inflação acumulada, houve um grande aumento das taxas de câmbio, o que implica 

em elevados custos ligados a compra de equipamentos especializados, reagentes e 

material de laboratório (usualmente importados e indexados ao dólar), bem como a 

qualquer outra atividade de internacionalização, incluindo custos de publicação ou vinda 

de pesquisadores estrangeiros.  

Do total de recursos disponibilizados pela FAPEG, ainda existe um saldo de 

pouco mais de R$ 1.700.000,00 para utilização nos próximos dois ou três anos, 

somados a R$ 205.770,77 ainda disponíveis dos recursos de custeio do CNPq (embora 

haja alguma divergência por problemas de clonagem do cartão, que estamos tentando 

resolver junto ao BB). Os recursos de custeio do CNPq têm sido utilizados para ações 

gerais do EECBio, sendo os projetos dos GTs financiados com recursos da FAPEG. 

Esses recursos da FAPEG e do CNPq são, de modo geral, suficientes para a 

continuidade dos projetos da Fase I e para alguns dos projetos da Fase II (novos 

workshops e reuniões dos GTs ou gerais, além de algumas ações de divulgação 

científica), uma vez que esses projetos foram ajustados aos valores disponibilizados 

pela FAPEG. Esses recursos, entretanto, não são em sua totalidade suficientes 

principalmente para os novos projetos integrados em Ecologia Molecular (projetos 12 e 

24 descritos acima) e para a manutenção completa de alguns dos sequenciadores do 

LGBio a partir de 2022. Além disso, alguns dos projetos terão dificuldades em avançar, 

ou finalizarem com maior efetividade, sem novos bolsistas. Assim, os recursos 

complementares aqui solicitados (Tabela 1 - 3) referem-se basicamente a bolsas para 

apoiar os projetos dos GTs e as atividades gerais do EECBio descritos neste plano, 
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além de alguns equipamentos e itens de custeio principalmente para os novos projetos 

de Ecologia Molecular, conforme descrição detalhada a seguir. É importante destacar 

que os novos projetos, em especial, já são fruto de um amadurecimento da equipe em 

termos de integração e estão avançando, de forma ainda mais interdisciplinar, em áreas 

de ponta em termos de análise de biodiversidade, tendo, deste modo, um grande 

potencial de gerar produtos de alta qualidade.  
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5.1. Custeio 

Tabela 1 – Detalhamento dos itens de custeio solicitados no presente plano de trabalho do INCT em Ecologia, Evolução e Conservação da 
Biodiversidade (EECBio), para os próximos 2 anos, para apoiar principalmente os novos projetos da Fase II em Ecologia Molecular (projetos 12 
e 24 no texto principal acima), bem como atividades integradoras gerais do LGBio junto aos demais projetos e parceiros. 

Etapa Reagentes Quant. Unid./Amostras Marca Código kit Preço un. Total 

Plasticaria e reagentes para 
armazenamento de material 

biológico 

Tubo falcon 15mL 8 50 NeoBio 50015 R$ 65.00 R$ 520.00 

Tubos Eppendorf 2mL 20 pct 500 unidades Axygen 
MCT-200-C-

BRA 
R$ 250.00 R$ 5,000.00 

Silica 8 1Kg - - R$ 300.00 R$ 2,400.00 

Saco plástico 4 1Kg - - R$ 150.00 R$ 600.00 

Saco papel 4 100 - - R$ 100.00 R$ 400.00 

TRIzol™ Reagent 4 200mL Invitrogen 15596018 R$ 1,796.00 R$ 7,184.00 

Extração de DNA 

DNeasy PowerWater Kit (100) 5 100 Qiagen 14900-100-NF R$ 6,863.00 R$ 34,315.00 

Mag-Bind® Environmental DNA 96 Kit 3 96 Omega SKU: M5645-01 R$ 6,863.00 R$ 20,589.00 

Marcador Low Mass 3 23.5ug Invitrogen 10068013 R$ 824.00 R$ 2,472.00 

Amplificação  

Primers 10 1 Invitrogen - R$ 120.00 R$ 1,200.00 

QIAGEN Multiplex PCR Kit (100) 10 200 Qiagen 206143 R$ 1,693.00 R$ 16,930.00 

Agarose  2 500g Kasvi K9-9500 R$ 2,000.00 R$ 4,000.00 

Ácido Bórico 2 1Kg Sigma Aldrich 1001651000 R$ 560.00 R$ 1,120.00 

Azul de Bromofenol 2 25g Synth - R$ 87.00 R$ 174.00 

Glicerina 99,5% 2 500mL - - R$ 100.00 R$ 200.00 

Xileno cianol 2 10g Sigma Aldrich X4126-10G R$ 372.00 R$ 744.00 

Brometo de Etídeo 2 1g Sigma Aldrich E7637-1G R$ 194.00 R$ 388.00 

Marcador 1Kb plus 3 250 ug Invitrogen 10787018 R$ 1,035.00 R$ 3,105.00 

Preparo de Biblioteca de 
eDNA 

NXTR® XT IDX Kt v2 Set A 96 IDXS,384 SMP -  
Set A/B/C/D of version 2 Nextera XT Index kit 
includes 96 optimized and unique indexes for 
sequencing library preparation of up to 384 

samples. 

10 
96 amostras/384 

reações 
Illumina FC-131-2001 R$ 8,555.00 R$ 85,550.00 
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Ampure Beads (Sinapse Biotecnologia) 3 60 mL Agencourt A63881 R$ 13,000.00 R$ 39,000.00 

Análise da Biblioteca 

DNA 1000 kit  4 
300 amostras/25 

chip 
Agilent 5067-1504 R$ 5,000.00 R$ 20,000.00 

Kapa Library quantification Kit 4 
1kit (500 x 20ul) - 60 

amostras 
Roche 7960140001 R$ 5,000.00 R$ 20,000.00 

Qubit dsDNA High sensitivity 4 500 amostras Invitrogen Q32854 R$ 1,833.45 R$ 7,333.80 

Sequenciamento Illumina 
(MiSeq) 

PhiX Control Kit v3 3 10ul (300 amostras) Illumina FC-110-3001 R$ 1,439.00 R$ 4,317.00 

MiSeq® Reagent Kit v3 (600 cycle)  15 
2500 amostras/1000 

reads 
Illumina MS-102-3003 R$ 13,631.00 R$ 204,465.00 

Biossegurança (EPI) 
Máscara N95 50  para 24 usuários Eficaz - R$ 5.00 R$ 250.00 

Luva Nítrilica 20 
cx com 100 
unidades 

Medix - R$ 100.00 R$ 2,000.00 

Manipulação e 
armazenamento de amostras 

MicroAmp™ Optical Adhesive Film - qPCR 3 25 folhas 
Applied 

Biosystems 
4360954 R$ 469.95 R$ 1,409.85 

MicroAmp™ Clear Adhesive Film 3 100 folhas 
Applied 

Biosystems 
4306311 R$ 821.33 R$ 2,463.99 

Tubos Eppendorf 1,5mL 3 pct 500 unidades Axygen 
MCT-150-C-

BRA 
R$ 200.00 R$ 600.00 

Tubos Eppendorf 2mL 3 pct 500 unidades Axygen 
MCT-200-C-

BRA 
R$ 250.00 R$ 750.00 

Tubos Qubit 2 pct 500 unidades Invitrogen Q32856 R$ 535.27 R$ 1,070.54 

Placa PCR Convencional 5 
cx com 10 pct 10 

unidades 
Greiner Bio-
One/Qmed 

652290 R$ 235.00 R$ 1,175.00 

Placa qPCR 5 pct 10 unidades 
Applied 

Biosystems 
4346907 R$ 264.16 R$ 1,320.80 

Ponteiras sem filtro P-10 20 pct 1000 unidades Kasvi K69-10F R$ 180.00 R$ 3,600.00 

Ponteiras sem filtro P-200 20 pct 1000 unidades Kasvi K69-200F R$ 180.00 R$ 3,600.00 

Ponteiras sem filtro P-100 20 pct 1000 unidades Kasvi K69-1000F R$ 180.00 R$ 3,600.00 

Nuclease-Free Water 4 500mL Invitrogen AM9922 R$ 364.92 R$ 1,459.68 

Total Geral R$ 505.306,66 
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5.2. Capital 

Tabela 2 – Detalhamento dos itens de capital solicitados* no presente plano de trabalho do INCT em Ecologia, Evolução e Conservação da 

Biodiversidade (EECBio), para os próximos 2 anos 

    

Descrição Quant Valor Individual (R$)  Total (R$) 

Equipamentos de Informática    

Worstation I7, 16Gb RAM, 512 Gb SSD, 2 terabytes HD, monitor 16' , nobreak 15 R$ 9.500,00 R$ 142.500,00 

    

Sensores e sondas    

Kit para monitoramento remoto e contínuo da temperatura e pH da água: Data Logger RX-3003 
GSM, 4 sensores de temperatura e PH, modulo analógico de 10 entradas, painel solar e tripé 2 R$ 48.200,00 R$ 96.400,00 

Data Logger portatil OM-HL-SP-TH Humidade Relativa e Temperatura 10 R$ 975,00 R$ 9.750,00 

Sonda multiparametros para monitoramento da qualidade de água Probest MP-301, cabo 
destacável com 5 metros para conexão com sistema de telemetria ou display, memória interna 
(49.000 leituras), 61 metros, para temperatura, pH, condutividade, profundidade, clorofila-a, 
salinidade, TDS e turbidez (range de 0 a 1000 NTU), com sistema auto-limpante, comunicação 
MODBUS RS-485 e módulo com Bluetooth ativado por chave magnética 1 R$ 75.000,00 R$ 75.000,00 

TOTAL     R$ 248.650,00 

    
* - Os equipamentos solicitados nessa Fase II incluem 18 workstations para serem distribuídas nos principais laboratórios de pesquisa associados ao EECBio (UFG, UEG, 

UFBA, UFS, UFRGS, UFRJ, UFJ, PUC-RS), para acesso local ou acoplamento a equipamentos do LGBio. São solicitados também registradores ambientais para o GTs de 

Monitoramento Acústico e GTs de Ecologia Aquática. 
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5.3. Bolsas 

As bolsas DTI e AT tiveram um papel fundamental no desenvolvimento dos 

projetos do EECBio. Além disso, essas bolsas permitiram a manutenção de um enorme 

número de egressos dos PPGs associados ao EECBio trabalhando em pesquisa, 

mesmo diante das adversidades e dos cortes orçamentários nos últimos anos. Em 

virtude das assincronias na liberação dos recursos, o principal gargalo para manter os 

projetos em andamento é realmente a finalização das bolsas, de modo que estamos 

propondo que pouco mais de 2/3 do orçamento ora solicitado ao CNPq seja destinado 

a novas bolsas. 

Entre novembro de 2016 e setembro de 2021 já foram utilizados 96,7% do total 

de bolsas, com um total de 85 bolsistas DTI ou AT apoiados (em alguns casos por até 

3 anos), supervisionados por 37 diferentes pesquisadores do EECBio atuando em 13 

instituições, aguardando apenas algumas últimas implementações até o final de 2021, 

com algumas bolsas se estendendo até meados de 2022. Para a Fase II do EECBio, 

caso o CNPq libere os recursos aqui solicitados, estão previstas 32 cotas de bolsa DTI 

ou AT, supervisionados por 24 pesquisadores do EECBio em 15 instituições (Tabela 3). 

Os planos de trabalho detalhados de cada bolsista encontram-se no Anexo I. 
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Tabela 3 – Detalhamento das bolsas solicitadas no presente plano de trabalho do INCT em Ecologia, Evolução e Conservação da Biodiversidade 

(EECBio), para os próximos 2 anos. 

       

GT Projeto Bolsa Meses Supervisor Instituição Valor 

Macroecologia & Macroevolução 1 DTI-B 24 José Alexandre F Diniz F UFG R$ 72,000.00 

 2 DTI-B 24 Ricardo Dobrovolski UFBA R$ 72,000.00 

 3 DTI-B 24 Sidney Gouveia UFS R$ 72,000.00 

 4 DTI-B 24 Joaquin Hortal *** MNCN/Madri R$ 72,000.00 

 4 AT-NM 24 Joaquin Hortal *** MNCN/Madri R$ 9,600.00 

       

Comunidades 5 DTI-B 24 Leandro Duarte UFRGS R$ 72,000.00 

 6 DTI-B 24 Marcus Cianciaruso UFG R$ 72,000.00 

 7 DTI-B 24 Mario Almeida / Luisa Carvalheiro UFG R$ 72,000.00 

       

ENM 8 DTI-B 24 Levi Carina Terribile UFJ R$ 72,000.00 

 8 DTI-B 24 Matheus Lima Ribeiro UFJ R$ 72,000.00 

 9 DTI-B 24 Maria Lucia Lorini UNIRIO R$ 72,000.00 

 9 DTI-B 24 Mariana Vale UFRJ R$ 72,000.00 

       

Genética e Genômica Evolutiva 10 DTI-A 24 Eduardo Eizirik PUC-RS R$ 96,000.00 

 11 DTI-B 24 Mariana Telles UFG/PUC-GO R$ 72,000.00 

 12 e 24 DTI-B 24 Mariana Telles UFG/PUC-GO R$ 72,000.00 

 13 DTI-B 12 Thannya Soares UFG R$ 36,000.00 

       

Diversidade Funcional e Ecossistemas 14 DTI-A 24 Valério Pillar UFRGS R$ 96,000.00 

 14 DTI-A 24 Geraldo W. Fernandes UFMG R$ 96,000.00 
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Conservação da Biodiversidade 15 DTI-A 24 Rafael Loyola  UFG / FBDS R$ 96,000.00 

 16 DTI-B 24 Rafael Loyola /José Alexandre F. Diniz F  UFG   R$ 72,000.00 

       

Monitoramento Acústico 17 DTI-B 24 Diego Llusia *** UAM/Madri R$ 72,000.00 

 18 DTI-B 24 Rogerio P. Bastos / Larissa S. Sugai *** UFG R$ 72,000.00 

       

Ecologia Aquática 18-20, 22  DTI-B * 24 Priscilla Carvalho UFG   R$ 72,000.00 

 21 DTI-B 24 André Padial UFPR R$ 72,000.00 

 18-20, 22 DTI-B ** 24 João Carlos Nabout UEG R$ 72,000.00 

 23 DTI-A 24 Luis Mauricio Bini UFG   R$ 96,000.00 

 24 DTI-B 24 Ludgero Vieira UnB R$ 72,000.00 

Bolsas Gerais EECBio        

Divulgação Científica  DTI-B 24 Rogerio P. Bastos UFG R$ 72,000.00 

  AT-NS 24 Rogerio P. Bastos UFG R$ 13,200.00 

  AT-NM 24 Rogerio P. Bastos UFG R$ 9,600.00 

       

Repositorio Git-Hub EECBio  DTI-B 24 José Alexandre F Diniz F UFG R$ 72,000.00 

Análises Cienciométricas  DTI-B 12 Luis M. Bini/João C. Nabout UFG R$ 36,000.00 

TOTAL          R$ 2.168.400,00 

       
* - Bolsista para apoiar o laboratório de análises limnológicas, UFG, apoiando principalmente os projetos 18-20 

** - Bolsista para apoiar a Estação Experimental da UEG, no qual são desenvolvidos os experimentos em mesocosmos 

*** - Embora esses pesquisadores sejam estrangeiros, os bolsistas permanecerão no Brasil e sob co-supervisão de outros membros da equipe. A supervisão por esses 
pesquisadores, de qualquer modo, que eles são os principais especialistas na área do projeto e sinaliza o elevado nível das parcerias e, nos dois casos, colaborações de longo 
prazo (os dois pesquisadores, Dr. Hortal e Dr. Llusia, são membros do corpo docentes dos PPGs em Ecologia & Evolução e PPG em Biodiversidade Animal, respectivamente).
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5.4. Resumo dos Itens Solicitados 

Custeio: R$ 505.306,66 

Capital:  R$ 248.650,00 

Bolsas:   R$ 2.168.400,00 

TOTAL:  R$ 2.922.356,66 
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ANEXO I 

Plano de Trabalho dos Bolsistas por GT/Projeto 

 

BOLSISTAS DOS GRUPOS DE TRABALHO (GTs) 

 

GT MACROECOLOGIA & MACROEVOLUÇÃO 

A atuação do grupo de trabalho em macroecologia do INCT em Ecologia, 

Evolução e Conservação da Biodiversidade (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 (‘shortfalls’); (iv) ampliar a aplicação de simulações e métodos 

computacionalmente intensivos em macroecologia; (v) investigar os padrões 

geográficos da influência humana em macroescala sobre a biodiversidade. 

 

1) Resgate evolutivo e respostas adaptativas das espécies às mudanças climáticas - 

Considerando os objetivos do GT em macroecologia, o bolsista do projeto de resgate 

evolutivo indicado irá atuar principalmente nos itens (i) e (ii) acima, nas seguintes 

funções específicas: 

- Implementar modelos de genética quantitativa a fim de avaliar o “efeito-resgate 

evolutivo” (evolutionary rescue) e adaptação a mudanças climáticas futuras, 

utilizando funções desenvolvidas para a plataforma computacional R, para 

diferentes dimensões do nicho Grinelliano, e disponibilizá-los na plataforma 

GitHub do EECBio; 

-  Aplicar os modelos de resgate para espécies Neotropicais, especialmente 

répteis e anfíbios, e avaliar os padrões de risco de extinção ao longo de suas 

distribuições geográficas; 

- Avaliar as propriedades emergentes dos deslocamentos de distribuição 

envolvendo resgate evolutivo e capacidade de dispersão em paisagens 

antropizadas, em termos de mudanças na riqueza, diversidade filogenética e 

diversidade funcional; 
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- Avaliar como os deslocamentos de distribuição afetam a definição de áreas 

prioritárias para conservação, utilizando abordagens de Planejamento Sistemática 

em Conservação (PSC, interagindo com o GT de Planejamento em Conservação 

e Serviços Ecossistêmicos); 

- Participar e ofertar, junto com os demais bolsistas e pesquisadores do GT 

minicursos e oficinas de análises de dados, participando também das atividades 

junto aos bolsistas da divulgação científica do EECBio; 

- Gerar os relatórios parciais e final com os dados e resultados de suas atividades 

junto ao(s) projeto(s). 

 

2) Macroecologia Humana – buscando entender os padrões socioecológicos em 

múltiplas escalas – o projeto visa integrar essas abordagens conceituais e analíticas 

para entender os principais padrões associados à crise sanitária, ambiental e 

socioeconômica global, ou “sindemia global” e seus diferentes aspectos, respondendo 

às seguintes grandes perguntas: Quais são os padrões de distribuição dos principais 

aspectos da crise global (sanitário, ambiental, econômico)? Quais são as causas 

(ambientais, ecológicas e socioeconômicas) desses padrões? Esses padrões são 

coincidentes e suas causas são integradas? Nesse contexto, considerando os objetivos 

gerais do GT acima (vi), as atividades do bolsista incluem: 

- Desenvolver os modelos conceituais do entendimento dos diferentes aspectos 

da crise global; 

- Obter, sintetizar e organizar, a partir de múltiplas fontes, um banco de dados das 

variáveis-chave que descrevem e explicam essa crise, associado-as a outras 

variáveis macroecológicas; 

- Desenvolver os modelos estatísticos de entendimento causal (SEM) e 

abordagens quase-experimentais para o entendimento do papel de variáveis 

chave na distribuição desses aspectos-chave da crise global e da possível 

transição para a sustentabilidade. 

- Participar e ofertar, junto com os demais bolsistas e pesquisadores do GT 

minicursos e oficinas de análises de dados, participando também das atividades 

junto aos bolsistas da divulgação científica do EECBio; 

- Gerar os relatórios parciais e final com os dados e resultados de suas atividades 

junto ao(s) projeto(s). 
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3) Integrando mecanismos fisiológicos a padrões geográficos da biodiversidade – 

Considerando os objetivos gerais do GT, o bolsista indicado irá atuar nas duas linhas 

de pesquisa (i) e (ii) indicadas acima, nas seguintes funções específicas: 

- Coletar dados de atributos fenotípicos em nível intra- e interespecíficos, para 

testar hipóteses sobre os determinantes de gradientes de atributos em escala 

geográfica; 

- Executar, para grupos biológicos indicados, modelos mecanísticos 

desenvolvidos pelo grupo de pesquisa para investigar padrões geográficos 

esperados de diversidade fenotípica; 

- Analisar, a partir de dados disponibilizados, padrões geográficos de diversidade 

fenotípica e taxonômica observada dos grupos estudados; 

- Participar e ofertar, junto com os demais bolsistas e pesquisadores do GT 

minicursos e oficinas de análises de dados, participando também das atividades 

junto aos bolsistas da divulgação científica do EECBio; 

- Gerar os relatórios parciais e final com os dados e resultados de suas atividades 

junto ao(s) projeto(s). 

 

 

4) Novas abordagens para avaliar lacunas de conhecimento de biodiversidade - Bolsista 

DTI-B – O bolsista indicado irá trabalhar no objetivo geral (iii) do GT, com as seguintes 

funções: 

- Desenvolver e elaborar scripts em R específicos para análise das lacunas, 

especialmente Linneana e Wallacena, e disponibilizá-los no GitHUb do EECBio; 

- Investigar quais fatores (e.g. distância geográfica, distância ambiental) 

determinam que um novo registro de ocorrência represente uma nova espécie, a 

partir de bancos de dados organizados para diferentes grupos de organismos, 

disponibilizados pela equipe do projeto; 

- 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 e sua distribuição geográfica; 
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- Participar e ofertar, junto com os demais bolsistas e pesquisadores do GT 

minicursos e oficinas de análises de dados, participando também das atividades 

junto aos bolsistas da divulgação científica do EECBio; 

- Gerar os relatórios parciais e final com os dados e resultados de suas atividades 

junto ao(s) projeto(s). 

 

 

O bolsista de apoio técnico do projeto (AT-NM), em nível de iniciação científica, 

auxiliará na compilação dos dados para construção do índice, desenvolvendo as 

seguintes atividades: 

- Construção de uma lista de referências de todos os trabalhos que descreveram 

ou revisaram espécies da tribo Bignonieae e Myrtaceae (e.g. monografias, 

revisões taxonômicas, floras, checklists), bem como download desses trabalhos; 

- Compilação de indicadores de qualidade de descrição ou revisão taxonômica 

das espécies da tribo Bignonieae e Myrtaceae, como: (i) número de espécimes 

avaliados, (ii) número de caracteres avaliados, (iii) número de técnicas usadas, 

(iv) presença de ilustração, (v) presença de mapa, (vi) tipo da revisão taxonômica, 

e (vii) presença de tipo; 

- Participar e ofertar, junto com os demais bolsistas e pesquisadores do GT 

minicursos e oficinas de análises de dados, participando também das atividades 

junto aos bolsistas da divulgação científica do EECBio; 

- Gerar os relatórios parciais e final com os dados e resultados de suas atividades 

junto ao(s) projeto(s). 
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GT AVANÇOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS EM ECOLOGIA DE COMUNIDADES 

O grupo de trabalho em “Avanços teóricos e metodológicos em Ecologia de 

Comunidades” do INCT em Ecologia, Evolução e Conservação da Biodiversidade 

(EECBio) 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. 

 

5) Evolução de estratégias adaptativas em borboletas frugívoras: testando a hipótese 

de Grime 

- Organizar excursões em campo para amostragem de borboletas frugívoras no 

Pampa; 

- Organizar o banco de dados referente ao projeto e auxiliar os pesquisadores nas 

análises de dados referentes aos diferentes projetos; 

- Auxiliar na organização das Participar da organização das reuniões de trabalho 

(workshops) e dias de campo dos projetos; 

- Participar e ofertar, junto com os demais bolsistas e pesquisadores do GT 

minicursos e oficinas de análises de dados, participando também das atividades 

junto aos bolsistas da divulgação científica do EECBio; 

- Gerar os relatórios parciais e final com os dados e resultados de suas atividades 

junto ao(s) projeto(s). 

 

6) Atributos fenotípicos de plantas predizem a performance populacional e o 

funcionamento de comunidades em florestas tropicais?  

- Atualizar, organizar e manter um banco de dados de atributos funcionais de 

plantas de espécies da Mata Atlântica e Cerrado, a partir das diferentes fontes de 

dados dos pesquisadores associados ao GT-Comunidades. 
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- Montar um banco de informações de performance (crescimento, mortalidade, 

recrutamento) de espécies arbóreas que vêm sendo monitoradas em estudos de 

longa duração na Mata Atlântica e Cerrado; 

- Obter dados de distribuição espacial para um conjunto de espécies com 

disponibilidade de dados de atributos e “performance” (após organização dos 

dados acima), através de dados de frequência obtidos em banco de dados 

públicos (ex. GBIF), para categorizar padrões de distribuição ampla e restrita na 

Mata Atlântica e Cerrado e explorar as relações entre estes padrões, atributos 

funcionais e performance observada com dados empíricos (colaborando com o 

GT de Modelos de Nicho e Mudança Climática).  

- Auxiliar na organização de “workshops” de reuniões temáticas associadas aos 

objetivos específicos do grupo e temas afins, e colaborar com análises e discussão 

de trabalhos conforme os objetivos do projeto e/ou propor novos objetivos, 

conduzindo análises e trabalhos com os dados existentes;  

- Participar e ofertar, junto com os demais bolsistas e pesquisadores do GT 

minicursos e oficinas de análises de dados, participando também das atividades 

junto aos bolsistas da divulgação científica do EECBio; 

- Gerar os relatórios parciais e final com os dados e resultados de suas atividades 

junto ao(s) projeto(s). 

 

 

7) Espécies exóticas promovem a homogeneização composicional e estrutural em redes 

insetos-plantas?  

- Organizar bancos de dados de interações herbívoro-planta, parasitoide-

herbívoro, polinizador-planta e dispersor-planta provenientes de coleções e de 

bases de dados; 

- Colaborar nas análises e experimentos para avaliar do efeito de introduções de 

espécies sobre as comunidades nativas e interações ecológicas em diferentes 

escalas através de análises multivariadas, modelos nulos e modelos lineares 

múltiplos; 

- Colaborar na logística e organização dos workshops do grupo de trabalho, os 

quais terão como objetivo a integração dos pesquisadores e a viabilização de 

colaborações entre os mesmos nos manuscritos resultantes do projeto; 
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- O bolsista poderá também contribuir para outros projetos associados ao GT no 

contexto de interações inseto-planta em diferentes escalas espaciais; 

- Participar e ofertar, junto com os demais bolsistas e pesquisadores do GT 

minicursos e oficinas de análises de dados, participando também das atividades 

junto aos bolsistas da divulgação científica do EECBio; 

- Gerar os relatórios parciais e final com os dados e resultados de suas atividades 

junto ao(s) projeto(s). 

 

 

GT MODELOS DE NICHO E MUDANÇA CLIMÁTICA 

A atuação do grupo de trabalho em Modelos de Nicho Ecológico e Mudança 

Climática (ENM&CC)  do INCT em Ecologia, Evolução e Conservação da Biodiversidade 

(EECBio) está 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 INCT 

EECBio. 

 

8) ecoClimate – atualização e novos desenvolvimentos do banco de dados climáticos - 

Considerando os objetivos do GT ENM&CC, os dois bolsistas indicados irão atuar 

principalmente nos itens (iii) e (iv) acima, trabalhando sob a orientação dos Drs. Levi 

Carina Terribile e Matheus Lima-Ribeiro, nas seguintes funções específicas: 

 

Plano de Trabalho 1, projeto 8 

- Levantar dados climáticos/ambientais em diferentes cenários climáticos e 

períodos de tempo para ambiente marinho e terrestres. Esses dados podem ser 

provenientes do CMIP6 e de outras fontes como: Bio-Oracle, GMED, MARSPEC, 

NOOA, dentre outros. 
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- Processar os dados para diferentes resoluções e formatos acessíveis, e 

disponibilizar no ecoClimate, colaborando com a equipe do LNCC caso a parceria 

proposta se concretize; 

- Recuperar e organizar dados sobre serviços ecossistêmicos e disponibilizá-los 

no ecoClimate;  

- Participar e ofertar, junto com os demais bolsistas e pesquisadores do GT 

minicursos e oficinas de análises de dados, participando também das atividades 

junto aos bolsistas da divulgação científica do EECBio; 

- Gerar os relatórios parciais e final com os dados e resultados de suas atividades 

junto ao(s) projeto(s). 

 

Plano de Trabalho 2, projeto 8 

- Desenvolver funções em linguagem de programação R para estimar o nicho 

ecológico a partir de modelos híbridos e que incorporem outras variáveis como 

mudança no uso do solo;  

- Aplicar as funcionalidades desenvolvidas para estimar o nicho e avaliar o impacto 

da mudança climática em espécies com diferentes mecanismos de regulação 

térmica; 

- Processar dados ambientais – modelos clima e dados de uso do solo, e dados 

ecológicos – mapas de serviços ecossistêmicos e disponibilizá-los no ecoClimate; 

- Participar e ofertar, junto com os demais bolsistas e pesquisadores do GT 

minicursos e oficinas de análises de dados, participando também das atividades 

junto aos bolsistas da divulgação científica do EECBio; 

- Gerar os relatórios parciais e final com os dados e resultados de suas atividades 

junto ao(s) projeto(s). 

 

9) Um arcabouço integrativo entre modelos mecanísticos e correlativos para a estimativa 

de nicho ecológico em diferentes escalas biológicas - Considerando os objetivos do GT 

ENM&CC, os bolsistas indicados irão atuar principalmente no item (i) acima, nas 

seguintes funções específicas: 

Plano de Trabalho 1, projeto 9 
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- Levantar dados de distribuição geográfica, fenológicos e parâmetros fisiológicos 

a serem utilizados para estimar curvas respostas das espécies nos modelos 

correlativos, mecanísticos e fenológicos; 

- Implementar uma função de densidade multidimensional integrando as curvas 

de múltiplas respostas individuais dos diferentes modelos de nicho, utilizando 

funções da plataforma computacional R; 

- Aplicar o desenvolvimento em “b”para estimar o nicho ecológico e avaliar a 

resposta das espécies diante de cenários de mudança climática; 

- Participar do workshop e das discussões sobre aspectos teóricos e 

metodológicos da abordagem integrativa para estimativa de nicho; 

- Participar e ofertar, junto com os demais bolsistas e pesquisadores do GT 

minicursos e oficinas de análises de dados, participando também das atividades 

junto aos bolsistas da divulgação científica do EECBio; 

- Gerar os relatórios parciais e final com os dados e resultados de suas atividades 

junto ao(s) projeto(s). 

 

Plano de Trabalho 2, projeto 9 

- Implementar modelos de orçamento dinâmico de energia (DEB) e integrá-los em 

um contexto espacialmente explícito a partir da abordagem de autômato celular. 

- Aplicar o modelo desenvolvido para prever flutuações populacionais das espécies 

focais em resposta às mudanças climáticas; 

- Participar e ofertar, junto com os demais bolsistas e pesquisadores do GT 

minicursos e oficinas de análises de dados, participando também das atividades 

junto aos bolsistas da divulgação científica do EECBio; 

- Gerar os relatórios parciais e final com os dados e resultados de suas atividades 

junto ao(s) projeto(s). 
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GT GENÉTICA & GENÔMICA EVOLUTIVA 

O grupo de trabalho em Genética e Genômica do INCT em Ecologia, Evolução e 

Conservação da Biodiversidade (EECBio) está estruturado em três subprojetos: 1) 

Delimitação taxonômica, evolutiva e identificação de barreiras entre populações e 

espécies; 2) Ecologia molecular, genética forense e conservação; e 3) Conectividade 

Funcional e Antropização da Paisagem. O presente plano de trabalho terá como objetivo 

subsidiar o desenvolvimento de marcadores moleculares (microssatélites e SNPs) e 

análises genômicas necessárias para a produção de dados primários que permitirão 

disponibilizar ferramentas moleculares para responder às questões científicas propostas 

nos respectivos subprojetos. Neste contexto, serão analisados ou gerados dados nas 

plataformas de sequenciamento de nova geração, que permitem gerar sequências de 

nucleotídeos com alto rendimento, em curto espaço de tempo e baixo custo por base 

sequenciada. Nesse cenário, as análises genômicas vêm sendo caracterizadas como 

eficientes e promissoras para geração de informações genéticas em larga escala 

também para espécies não modelos, como as espécies de animais e plantas nativas 

dos diferentes biomas brasileiros. Neste contexto, o bolsista deverá estar apto para 

desenvolver as seguintes atividades: 

 

11) Recursos genômicos de Caryocar brasiliense (Caryocaraceae): modelo para 

estudos de adaptação no Cerrado 

- Realizar cotação e compras dos insumos que devem ser utilizados no projeto; 

- Conduzir experimentos de Extração e quantificação de RNA e DNA;  

- Preparar bibliotecas para sequenciamento Illumina; 

- Realizar análises de bioinformática de montagem das sequências geradas por 

sequenciamento Illumina; 

- Conduzir as análises de anotação das sequências produzidas por 

sequenciamento Illumina; 

- Implementar rotinas e softwares de análises de dados de bioinformática e outras 

análises estatísticas necessárias para o projeto; 

- Participar e ofertar, junto com os demais bolsistas e pesquisadores do GT 

minicursos e oficinas de análises de genômica de populações e ecologia 

molecular, participando das atividades junto aos bolsistas da divulgação científica 

do EECBio; 
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- Gerar os relatórios parciais e final com os dados e resultados de suas atividades 

junto ao(s) projeto(s). 

 

 

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

rio Araguaia e outras populações remanescentes do bioma Cerrado (coordenação: 

Eduardo Eizirik, PUC-RS) 

- Conduzir experimentos de Extração e quantificação de DNA a partir de fezes;  

- Preparar amostras para envio para o sequenciamento Illumina; 

- Realizar análises de bioinformática de montagem das sequências geradas por 

sequenciamento Illumina; 

- Conduzir as análises de anotação das sequências produzidas por 

sequenciamento Illumina; 

- Implementar rotinas e softwares de análises de genômica de populações e outras 

análises estatísticas necessárias para o projeto; 

- Participar e ofertar, junto com os demais bolsistas e pesquisadores do GT 

minicursos e oficinas de análises de genômica de populações e ecologia 

molecular, participando das atividades junto aos bolsistas da divulgação científica 

do EECBio; 

- Gerar os relatórios parciais e final com os dados e resultados de suas atividades 

junto ao(s) projeto(s). 

 

 

12) Caracterização da microbiota de solo em “campos rupestre” no bioma Cerrado por 

DNA Ambiental (eDNA) 

- Conduzir experimentos de Extração e quantificação de DNA a partir de água e 

solo;  

- Preparar bibliotecas por meio da estratégia de metabarcoding pra diferentes 

grupos taxonômicos para o sequenciamento de amplicon no MiSeq da Illumina; 

- Realizar análises de bioinformática de comparação com os bancos de dados de 

barcoding com as sequências geradas por sequenciamento Illumina; 
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- Implementar rotinas e softwares de análises de eDNA e outras análises 

estatísticas necessárias para o projeto; 

- Participar e ofertar, junto com os demais bolsistas e pesquisadores do GT 

minicursos e oficinas de análises de eDNA e ecologia molecular, participando das 

atividades junto aos bolsistas da divulgação científica do EECBio; 

- Gerar os relatórios parciais e final com os dados e resultados de suas atividades 

junto ao(s) projeto(s). 

 

 

13) Workshop sobre “Genômica de Populações” 

 

- Fazer uma revisão sistemática/cienciometria dos principais métodos de 

sequenciamento e genotipagem utilizados no contexto de Genômica Comparada 

e de Populações; 

- Apoiar os trabalhos desenvolvidos a partir do workshop, sintetizando as 

principais discussões/resultados do workshop e seus desdobramentos;  

- Participar e conhecer os projetos em Genômica Comparada e de Populações 

desenvolvidos pelos pesquisadores do GT, de modo a mediar, a partir da síntese 

realizada, a integração da equipe;  

- Participar e ofertar, junto com os demais bolsistas e pesquisadores do GT 

minicursos e oficinas de análises de genômica de populações e ecologia 

molecular, participando das atividades junto aos bolsistas da divulgação científica 

do EECBio; 

- Gerar os relatórios parciais e final com os dados e resultados de suas atividades 

junto ao(s) projeto(s). 
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GT DIVERSIDADE FUNCIONAL E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS  

O grupo de trabalho em diversidade funcional e ecossistemas do EECBio tem os 

seguintes objetivos: (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. 

 

14) Manejo para Conservação de Campos e Savanas – Considerando os objetivos do 

GT, os dois bolsistas DTI-A irão desenvolver as seguintes atividades: 

Plano de Trabalho 1, projeto 14 

- Coordenar, adotando protocolo comum, a instalação (novos), condução e a 

avaliação dos experimentos de manejo que estão em andamento ou em fase de 

planejamento em campos do bioma Pampa e campos de altitude do bioma Mata 

Atlântica no sul do Brasil, os quais fazem parte da rede de pesquisa catalisada 

pelo GT envolvendo sítios PELD e outros sítios experimentais. 

- Coordenar a gestão e as análises iniciais dos dados obtidos nos referidos 

experimentos de manejo. 

- Compilar e harmonizar resultados experimentais de abrangência global para a 

realização de meta-análise dos efeitos de manejo com pastejo e/ou fogo em 

ecossistemas campestres e savânicos. 

- Apoiar a organização de um workshop do GT em 2023, com o objetivo de realizar 

a meta-análise proposta. O workshop será realizado em local a ser definido e 

contará com a participação de colaboradores internacionais do GT. 

- Apoiar a coordenação da rede de pesquisa catalisada pelo GT, buscando sua 

ampliação e consolidação por meio de reuniões remotas periódicas; 
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- Participar e ofertar, junto com os demais bolsistas e pesquisadores do GT 

minicursos e oficinas de análises de dados, participando também das atividades 

junto aos bolsistas da divulgação científica do EECBio; 

- Gerar os relatórios parciais e final com os dados e resultados de suas atividades 

junto ao(s) projeto(s). 

 

 

Plano de Trabalho 2, projeto 14 

- Coordenar, adotando protocolo comum, a instalação, condução e avaliação dos 

experimentos de manejo em campos sujos e rupestres do Cerrado e em campos 

de altitude do bioma Mata Atlântica localizados na região sudeste e centro-oeste 

do Brasil, os quais fazem parte da rede de pesquisa catalisada pelo GT 

envolvendo sítios PELD e outros sítios experimentais; 

- Apoiar a organização de um workshop do GT a ser realizado na Serra do Cipó 

em 2022 com o objetivo de promover o treinamento das equipes da rede de 

pesquisa para o uso do protocolo experimental comum, que inclui a condução de 

queimadas prescritas e de manejo pastoril;  

- Formar recursos humanos (mestrandos e doutorandos) para o uso do protocolo 

comum dos experimentos de manejo; 

- Coordenar a gestão e as análises iniciais dos dados obtidos nos referidos 

experimentos de manejo; 

- Participar e ofertar, junto com os demais bolsistas e pesquisadores do GT 

minicursos e oficinas de análises de dados, participando também das atividades 

junto aos bolsistas da divulgação científica do EECBio; 

- Gerar os relatórios parciais e final com os dados e resultados de suas atividades 

junto ao(s) projeto(s). 
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GT CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS 

A atuação do grupo de trabalho em Conservação da Biodiversidade e Serviços 

Ecossistêmicos do INCT em Ecologia, Evolução e Conservação da Biodiversidade 

(EECBio) está focada em: (i) gerar sínteses sobre o estado atual de conservação e 

determinantes de perda da biodiversidade no Brasil; (ii) desenvolver novas abordagens 

metodológicas e estratégias espaciais baseadas no planejamento sistemático para a 

conservação; (iii) avaliar, estimar e prever o impacto positivo de ações de conservação 

em diferentes escalas geográficas; (iv) modelar serviços ecossistêmicos e integrá-los- 

em estratégias de conservação e adaptação às mudanças climáticas; e (v) oferecer 

suporte científico para a tomada de decisão ambiental e elaboração de políticas públicas 

para conservação da biodiversidade no Brasil. 

 

 

15) O papel das propriedades privadas na conservação de serviços ecossistêmicos no 

Cerrado - Considerando os objetivos do GT em Conservação da Biodiversidade e 

Serviços Ecossistêmicos, o bolsista indicado irá atuar principalmente nos itens (iv) e (v) 

acima, desenvolvendo as seguintes atividades: 

- Revisar e atualizar os modelos iniciados da Fase I para mapeamento de serviços 

ecossistêmicos no InVEST (“Integrated Valuation of Ecosystem Services and 

Tradeoffs”), que incluiram produção de água, retenção de sedimento e retenção 

de nutriente; 

- Modelar e mapear serviços ecossistêmicos a partir de dados secundários: 

estoque de carbono e produtividade primária; 

- Organizar e revisar as bases de dados de APPs e RLs a partir do CAR; 

- Avaliar a quantidade de serviços ecossistêmicos incluído nas APPs e RLs e 

avaliar sua eficiência. 

- Finalizar as análises dos dados e promover a integração da equipe; 

- Participar e ofertar, junto com os demais bolsistas e pesquisadores do GT 

minicursos e oficinas de análises de dados, participando também das atividades 

junto aos bolsistas da divulgação científica do EECBio; 

- Gerar os relatórios parciais e final com os dados e resultados de suas atividades 

junto ao(s) projeto(s). 
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16) Padrões de Diversidade e Planejamento Sistemático para Conservação e 

Restauração do Cerrado – A partir dos objetivos gerais do GT, o bolsista irá atuar 

principalmente no objetivo (v) acima, desenvolvendo as seguintes atividades: 

- Revisar a literatura de Planejamento Sistemático para Conservação (PSC) para 

a região do Cerrado; 

- Organizar e atuar os bancos de dados de ocorrência e modelos de distribuição 

geográfica potencial (ENMs) para grupos de espécies do Cerrado, definidas a 

partir dos objetivos e metas do PSC (e.g., espécies de plantas e animais, incluindo 

espécies endêmicas, ameaçadas e espécies de interesse extrativista); 

- Colaborar com o GT de Modelos de Nicho e Mudança Climática no 

desenvolvimento e atualização dos ENMs para as espécies de interesse, 

projetando as distribuições para o futuro sob diferentes cenários de mudança 

climática; 

- Compilar e organizar em uma única base de dados integradas os ENMs, 

ocorrências e demais alvos de conservação, incluindo ecossistemas especiais, 

regiões de mananciais, cobertura vegetal nativa, passivo de áreas de proteção 

permanente, potencial de uso da terra para cultivos agrícolas (em especial, soja), 

estoque de carbono, provisão de água e potencial para retenção de solo e 

nutrientes, padrões gerais de ocupação humana, dentre outros;  

- Aplicar os modelos de PSC, coordenando e auxiliando na apresentação dos 

resultados aos gestores da região em workshops e reuniões; 

- Participar e ofertar, junto com os demais bolsistas e pesquisadores do GT 

minicursos e oficinas de análises de dados, participando também das atividades 

junto aos bolsistas da divulgação científica do EECBio; 

- Gerar os relatórios parciais e final com os dados e resultados de suas atividades 

junto ao(s) projeto(s). 
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GT MONITORAMENTO ACÚSTICO  

A atuação do grupo de trabalho em Ecologia de Anfíbios do EECBio estará 

pautada nos seguintes objetivos: (i) criar uma rede de monitoramento acústico que 

englobe diversos biomas e regiões do Brasil; (ii) aprimorar programas de detecção 

automática de vocalizações de anuros que possibilitem estimar diversidade de espécies, 

abundâncias e padrões temporais de atividade; (iii) criar de uma coleção acústica 

integrada para abrigar as vocalizações gravadas; (iv) elaborar modelos preditivos de 

resposta de espécies selecionadas em cenários futuros de alteração climática e outros 

impactos ambientais; (v) utilizar índices acústicos de diversidade para comparações de 

assembleias de anuros em larga escala e (vi) investigar a fenologia reprodutiva de 

espécies frente às alterações antrópicas. 

 

17) Monitoramento acústico automatizado em larga escala de anfíbios anuros  - 

Considerando os objetivos gerais do GT, os dois bolsistas irão desenvolver as seguintes 

atividades: 

Plano de Trabalho 1, projeto 17 

- Apoio na organização e manejo de dados coletados no projeto, incluindo áudios, 

dados meteorológicos e ambientais e outras informações; 

- Triagem de áudios de paisagens sonoras para a detecção, identificação e análise 

de vocalizações de espécies alvo; 

- Anotação da presença e abundância de espécies por meio de software de edição 

de áudio; 

- Criação do banco de dados audiovisual de anfíbios anuros brasileiros; 

- Apoiar e participar dos workshops e reuniões de trabalho associadas ao projeto. 

 

Plano de Trabalho 2, projeto 17 

- Desenvolvimento, teste e avaliação de algoritmos e modelos de classificação 

automática utilizando aprendizagem de máquina; 

- Identificação e correção de viés e erros comuns; 

- Aplicação dos algoritmos desenvolvidos para a detecção automática de 

vocalizações de espécies alvo; 

- Apoio na criação de bases de dados anotadas por expertos; 
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- Suporte e manejo do sistema de transferência e armazenamento da informação 

(servidor NAS); 

- Apoiar e participar dos workshops e reuniões de trabalho associadas ao projeto; 

- Participar e ofertar, junto com os demais bolsistas e pesquisadores do GT 

minicursos e oficinas de análises de dados, participando também das atividades 

junto aos bolsistas da divulgação científica do EECBio; 

- Gerar os relatórios parciais e final com os dados e resultados de suas atividades 

junto ao(s) projeto(s). 

 

 

GT ECOLOGIA AQUÁTICA  

O grupo de trabalho em limnologia do INCT em Ecologia, Evolução e 

Conservação da Biodiversidade (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.  

Considerando os objetivos do GT em Ecologia Aquática, o bolsista indicado irá 

atuar apoiando o laboratório de análises limnológicas, UFG, no contexto dos projetos 

18-20, dentre outros desenvolvidos eventualmente pelo GT, desenvolvendo as 

seguintes atividades: 
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- Realizar as análises químicas da água, tais como as concentrações de fósforo 

total, orto-fosfato, nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal e clorofila-a; 

- Auxiliar na manutenção e calibração dos equipamentos do laboratório de análise 

de água; 

- Promover treinamento de alunos de graduação e pós-graduação para as 

análises de água; 

- Participar e atuar no workshop sobre experimentos em rede (projeto 22), do GT; 

- Participar e ofertar, junto com os demais bolsistas e pesquisadores do GT 

minicursos e oficinas de análises de dados, participando também das atividades 

junto aos bolsistas da divulgação científica do EECBio; 

- Gerar os relatórios parciais e final com os dados e resultados de suas atividades 

junto ao(s) projeto(s). 

 

 

21) Homogeneização biótica de ecossistemas aquáticos – Considerando os objetivos 

do GT, o bolsista irá atuar principalmente nos itens (i) e (iv) acima, desenvolvendo as 

seguintes atividades: 

- Revisar e sintetizar a literatura sobre homogeneização biótica, bem como 

coordenar a busca de dados primários entre pesquisadores; 

- Organizar e analisar a base de dados para quantificação de tamanho de efeito 

padronizado indicador do fenômeno de homogeneização biótica, assim como de 

possíveis variáveis preditoras do tamanho de efeito; 

- Aplicar e desenvolver procedimentos de meta-análise ao problema de 

homogeneização biótica; 

- Auxiliar na organização de reuniões de trabalho e workshop do projeto; 

- Participar e ofertar, junto com os demais bolsistas e pesquisadores do GT 

minicursos e oficinas de análises de dados, participando também das atividades 

junto aos bolsistas da divulgação científica do EECBio; 

- Gerar os relatórios parciais e final com os dados e resultados de suas atividades 

junto ao(s) projeto(s). 
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Considerando os objetivos do GT em Ecologia Aquática, o bolsista indicado irá 

atuar apoiando o laboratório de análises limnológicas, UFG, no contexto dos projetos 

18-20, dentre outros desenvolvidos eventualmente pelo GT, desenvolvendo as 

seguintes atividades: 

- Auxiliar na montagem, execução e acompanhamento dos experimentos dos 

projetos; 

- Realizar a identificação e estimativa da densidade para as espécies 

zooplanctônica ou fitoplanctônica amostradas nos experimentos; 

- Elaborar uma lista de espécies fitoplanctônicas ou zooplancônicas com sua 

respectiva densidade populacional;  

- Auxiliar nas análises limnológicas (e.g. nitrogênio, fósforo) no laboratório de 

limnologia da UFG; 

- Participar e atuar no workshop sobre experimentos em rede (projeto 22), do GT; 

- Participar e ofertar, junto com os demais bolsistas e pesquisadores do GT 

minicursos e oficinas de análises de dados, participando também das atividades 

junto aos bolsistas da divulgação científica do EECBio; 

- Gerar os relatórios parciais e final com os dados e resultados de suas atividades 

junto ao(s) projeto(s). 

 

 

23) Sincronia espacial e estabilidade de ecossistemas aquáticos – Considerando os 

objetivos do GT em Ecologia Aquática, o bolsista indicado para o projeto irá atuar 

principalmente nos itens (iii) e (iv) mencionados acima, utilizando o arcabouço teórico 

de sincronia espacial, atuando nas seguintes atividades 

- Identificar grupos de organismos (taxonômicos e funcionais) e escalas espaciais 

representativos das dinâmicas espaciais do ecossistema aquático (e.g., com 

maiores níveis de sincronia espacial) que poderiam ser utilizados para direcionar 

programas de biomonitoramento;  

- Coordenar a busca e organização de conjuntos dados passíveis de serem 

utilizados e adequados aos objetivos do estudo. 
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- Avaliar a hipótese de que a sincronia espacial em escala de metacomunidade 

desestabiliza os ecossistemas, estimando as métricas de sincronia espacial em 

diferentes escalas e realizar as análises com métodos analíticos adequados; 

- Participar e ofertar, junto com os demais bolsistas e pesquisadores do GT 

minicursos e oficinas de análises de dados, participando também das atividades 

junto aos bolsistas da divulgação científica do EECBio; 

- Gerar os relatórios parciais e final com os dados e resultados de suas atividades 

junto ao(s) projeto(s). 

 

 

24) Biodiversidade taxonômica e molecular de comunidades aquáticas Rio Araguaia – 

neste novo projeto integrado do GT, o bolsista irá atuar especificamente de forma a: 

 
- Auxiliar na execução da coleta de campo no rio Araguaia e processamento do 

material; 

- Realizar a identificação e estimativa da densidade para as espécies 

zooplanctônica ou fitoplanctônica amostradas no Rio Araguaia e nos dados 

obtidos do experimento; 

- Auxiliar na integração e nas análises estatísticas dos dados referentes ao projeto, 

interagindo com o projeto 12 (Ecologia Molecular);  

- Participar e ofertar, junto com os demais bolsistas e pesquisadores do GT 

minicursos e oficinas de análises de dados, participando também das atividades 

junto aos bolsistas da divulgação científica do EECBio; 

- Gerar os relatórios parciais e final com os dados e resultados de suas atividades 

junto ao(s) projeto(s); 

- Participar e ofertar, junto com os demais bolsistas e pesquisadores do GT 

minicursos e oficinas de análises de dados, participando também das atividades 

junto aos bolsistas da divulgação científica do EECBio; 

- Gerar os relatórios parciais e final com os dados e resultados de suas atividades 

junto ao(s) projeto(s). 
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BOLSAS PARA ATUAÇÃO GERAL NO EECBio 

 

 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA  

Bolsista DTI-B - Execução de atividades que visem a divulgação científica para público 

não-especializado, incluindo: 

- Elaborar documento contendo diretrizes para elaboração de material de 

divulgação científica para ser distribuído aos GTs; 

- Organizar as atividades de divulgação científica do EECBio; 

- Organizar reuniões periódicas com os diferentes GTs para definição do que será 

divulgado e em que periodicidade, interagindo especialmente com os bolsistas 

apoiando os diferentes projetos; 

- Desenvolver “templates” para divulgação nas redes sociais; 

- Organizar e coordenar a publicação de notícias, eventos, artigos científicos dos 

diferentes GTs; 

 

Os bolsistas AT-NS e AT-NM irão apoiar as atividades de divulgação científica, incluindo  

- Elaboração de material de divulgação científica; 

- Publicação de material de divulgação científica nas redes sociais; 

- Divulgar eventos relacionados ao INCT EECBio 

- Manutenção das páginas de divulgação científica nas redes sociais 

 

 

GIT-HUB EECBIO 

Entre as metas estabelecidas originalmente pelo EECBio está a criação de 

repositório de scripts e pacotes computacionais para a análise e avaliação da 

biodiversidade. Para que esta meta seja cumprida, está sendo construído 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. Assim, a atuação do 

bolsista DTI-B para o cumprimento desta meta inclui: 
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- Adicionar e excluir membros com acesso aos repositórios do EECbio no GitHub; 

- Apoiar a criação de repositórios pelos colaboradores do EECBio; 

- Instruir os colaboradores sobre boas práticas na criação dos repositórios; 

- Acessorar os colaboradores no controle de versão do GitHub; 

- Desenvolver estratégias para aumentar a cobertura de projetos do EECBio no 

GitHub; 

- Desenvolver repositórios de materiais didáticos sobre a análise de dados de 

biodiversidade; 

- Participar e ofertar, junto com os demais bolsistas e pesquisadores do EECBio, 

minicursos e oficinas de análises de dados, participando também das atividades 

junto aos bolsistas da divulgação científica; 

- Gerar os relatórios parciais e final com os dados e resultados de suas atividades 

junto ao(s) projeto(s). 

 

 

 

ANÁLISE CIENCIOMÉTRICA 

A atuação do bolsista DTI-B se dará a fim de auxiliar na organização e síntese 

dos dados de produção científica do EECBio, a partir das seguintes atividades: 

- Analisar a produção científica dos pesquisadores do EECBio utilizando 

procedimentos de análise cienciométrica e de revisão sistemática, considerando 

as áreas de atuação; 

- Obter e filtrar dados seguindo as sugestões do PRISMA-EcoEvo (Preferred 

reporting items for systematic reviews and meta-analyses in ecolo gy and 

evolutionary biology - doi: 10.1111/brv.12721).  

-Analisar os dados bibliométricos será realizada utilizando o pacote Bibliometrix 

da linguagem R, em suas diferentes funções, que poderão ser adaptadas, quando 

for o caso; 

- Gerar um relatório técnico da produção científica relacionada ao EECBio 

considerando toda a equipe de pesquisadores, incluindo estatísticas descritivas 

sobre as variáveis relacionadas com autores, documentos, citações, palavras-
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chave e revistas científicas. Considerando os padrões temporais de produção 

científica, serão estimados a produção anual, a média de citações ao ano, a média 

total de citações dos artigos gerados no contexto do EECBio. Análises de rede 

serão utilizadas para caracterizar as redes de colaboração entre autores e entre 

instituições, antes e depois do início do EECBio, permitindo uma avaliação do seu 

efeito nessas redes.  

 


