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Os projetos de pesquisa a serem desenvolvidos no contexto da chamada No. 25/2020 

envolvem basicamente as duas áreas mais consolidadas e melhor estruturadas do PPG, 

“Macroecologia” e “Limnologia”, em termos de internacionalização e com foco na 

análise de padrões e intervenções em biodiversidade, bem como planejamento regional e 

global em conservação e manejo. Em cada uma dessas linhas foram organizados 2 

grandes projetos temáticos envolvendo, em sua equipe, diversos docentes do PPG, 

integrados principalmente pelo forte componente teórico-metodológico (e não a partir de 

organismos ou ecosistemas). Entretanto, na realidade esses projetos envolvem também 

docentes que usualmente estão associados às duas outras linhas do PPG, mas que estão 

sendo de fato reorganizadas para o próximo quadriênio (haverá provavelmente uma fusão 

destas em torno da linha de "Macroecologia" e algo como "Biologia da Conservação e 

Mudanças Globais", coerentes com a proposta aqui apresentada). Os objetivos de cada 

um dos projetos temáticos, de fato, podem ser utilizados como referência inicial para uma 

ou mais teses/dissertações a serem desenvolvidas no PPG sob a supervisão combinada de 

vários docentes envolvidos nos projetos (a co-orientação é bastante comum no PPG). 

Nesse sentido, entende-se que cada um dos objetivos dos dois projetos será contemplado 

com 1 bolsa de Doutorado (total de 10 bolsas; 6 para o projeto temático 01 e 4 para o 

projeto temático 02).  

 

 



PROJETO TEMÁTICO 01 

DINÂMICA DA BIODIVERSIDADE EM CENÁRIOS DE MUDANÇAS AMBIENTAIS 

GLOBAIS 

1.1. EQUIPE: Levi Carina Terribile, Luisa G. Carvalheiro, Marcus Cianciaruso, Mário 

Almeida-Neto, Matheus de Souza Lima-Ribeiro, Rafael D. Loyola, Paulo De Marco, 

Rosane Collevatti, Thiago Rangel, José Alexandre Felizola-Diniz Filho. 

1.2. CONTEXTUALIZAÇÃO: A magnitude das mudanças ambientais decorrentes da 

atividade antrópica tem impactado a biodiversidade em níveis comparáveis às grandes 

extinções da história da Terra (Barnoski et al. 2011). Os efeitos combinados de múltiplas 

ameaças, como perda de habitat, mudança climática e invasão de espécies, se conectam 

em cascata e promovem alterações abruptas na biodiversidade em diferentes níveis 

biológicos (de populações e espécies a comunidades e ecossistemas) e escalas de espaço 

e tempo (Sage 2019). Associada à grande diversidade de ferramentas utilizadas para 

prever esses impactos e entender a dinâmica da biodiversidade no contexto dessas 

mudanças globais (e.g. modelos de nicho ecológico - ENM - Araújo et al. 2019, análise 

de redes de interação ecológica - Colwell et al. 2012), existem diversos desafios teóricos 

e metodológicos que necessitam ser melhor investigados (e.g. os conceitos de nicho, a 

identificação de efeitos ecológicos e evolutivos face a processos estocásticos). 

1.3. OBJETIVOS: 

(i) Entender os principais componentes ecológicos e evolutivos envolvidos na origem e 

manutenção da diversidade biológica em diferentes escalas a partir da combinação de 

modelos de simulação dinâmica, ENMs e análises macroecológicas;  

(ii) Avaliar os impactos das mudanças globais sobre a biodiversidade e funcionamento 

dos ecossistemas em diferentes níveis biológicos e escalas de espaço e tempo, bem como 

compreender os processos subjacentes à dinâmica da biodiversidade diante dessas 

mudanças; 

(iii) Desenvolver uma abordagem operacional e integrativa para estimativas do nicho 

ecológico desde o nível de indivíduos até espécies;  

(iv) Desenvolver modelos dinâmicos de distribuição de espécies baseados em ENMs, 

integrando efeitos na escala de paisagem com aplicações à conservação de espécies e 

controle de pragas; 



(v) Avaliar como os padrões de biodiversidade em diferentes escalas espaciais, bem como 

os impactos das mudanças globais sobre esses padrões, são afetados por lacunas de 

conhecimento existentes em termos de componentes sistemáticos/taxonômicos e 

ecológicos/funcionais;  

 (vi) Desenvolver estratégias de planejamento regional e global de conservação a partir 

de padrões integrados de biodiversidade obtidos pelos ENMs sob impacto de mudanças 

globais, levando-se em consideração os seus diferentes componentes bem como as 

lacunas de conhecimento sobre esses componentes. 

 

1.4. ESTRATÉGIAS: Para atingir os objetivos acima serão usadas vastas bases de dados 

de ocorrência de espécies e interações, que serão ampliadas através da realização de 

campanhas de coleta de dados ecológicos, bem como dados ambientais (e.g. clima, 

poluição atmosférica, uso de terra, cobertura e estrutura de vegetação) geograficamente e 

temporalmente explícitos obtidos através de satélites internacionais e bases de dados (e.g. 

WorldClim, NASA, ESA, ecoClimate), ou outras fontes publicamente disponíveis (e.g. 

Mapbiomas). Estes dados serão complementados com campanhas de campo para coleta 

de informação não disponível e avaliação de estrutura de vegetação com LIDAR. Entre 

as abordagens analíticas a serem aplicadas a esses conjuntos de dados, serão usados, por 

exemplo, modelos de nicho ecológico para determinar as funções de resposta que 

associam o ajuste do organismo ao gradiente ambiental, tanto ao nível de indivíduo, 

população e espécie. O nicho será inferido por meio de múltiplas respostas dos 

organismos obtidos de modelos correlativos, mecanísticos e fenológicos, representando 

os diferentes níveis de organização biológica. Além disso, esses estudos demandam o 

desenvolvimento de ferramentas computacionais específicas capazes de processar essas 

análises, como por exemplo, a biblioteca de funções de análise em R desenvolvida pelo 

laboratório de Ecologia Teórica e Síntese da UFG, e o ENMTML (Andrade et al. 2020). 

Em escala de paisagem, os modelos de nicho serão integrados à dinâmica populacional 

em autômatos celular, buscando recuperar aspectos da dinâmica populacional em 

modelos mais realistas capazes de representar padrões espaciais em escalas mais finas. 

Esses modelos são aplicados à dinâmica de espécies ameaçadas de extinção, mas também 

servirão para avaliar dinâmica de pragas da agricultura em diferentes cenários de 

expansão da agricultura (e.g. Granco et al. 2019). Em escalas maiores, serão avaliados os 

impactos das mudanças globais sobre a distribuição geográfica das espécies, composição 



e montagem de comunidades, diversidade taxonômica, funcional e filogenética, 

reorganização das redes de interação e serviços ecossistêmicos. Todas essas estratégias 

estão interligadas a diversos projetos desenvolvidos no âmbito do Instituto Nacional de 

Ciência e Tecnologia EECBio e projeto PELD ParnaEmas, apoiados pelo CNPq. 

 

1.5. RESULTADOS ESPERADOS: A integração das abordagens conceituais e 

metodológicas em diferentes níveis de organização e escalas é necessária para avançar no 

entendimento de diversos aspectos da biodiversidade, bem como entender de forma mais 

eficiente a resposta da biodiversidade frente às mudanças globais. Objetivamente, espera-

se gerar bancos de dados ecológicos publicamente acessíveis, e ampliar os bancos de 

dados já existentes, como o ecoClimate (www.ecoclimate.org), que disponibiliza dados 

climáticos multitemporais e teve seu desenvolvimento suportado por grande projetos em 

rede, como a Rede GENPAC (Edital Pro-Centro-Oeste 31/2010) e o INCT EECBio. 

Espera-se também desenvolver ferramentas de análises em biodiversidade, como 

ferramentas para valoração de serviços ecossistêmicos e de modelagem de nicho 

ecológico, a exemplo do pacote em R ENMTML (Andrade et al. 2020) que abrange, em 

uma mesma ferramenta, as etapas que envolvem a preparação de dados, o processamento 

de modelos e análises de avaliação dos modelos pós-modelagem. Por fim, a divulgação 

científica dos resultados obtidos compõe uma das principais metas desta proposta. 

 

 

***** 

  



PROJETO TEMÁTICO 02 

EFEITOS DE MÚLTIPLAS AMEAÇAS ANTRÓPICAS SOBRE A BIODIVERSIDADE DE 

COMUNIDADES AQUÁTICAS E REPRODUTIBILIDADE DE EXPERIMENTOS 

ECOLÓGICOS 

2. 1. EQUIPE: Jascieli Carla Bortolini, Priscilla de Carvalho, João Carlos Nabout, 

Fabrício Barreto Teresa, Adriano S. Melo, Luis Mauricio Bini 

2.2. CONTEXTUALIZAÇÃO: Os ecossistemas aquáticos continentais (EAC) ocupam 

uma área reduzida da superfície terrestre (ca. 0,8%). No entanto, esses sistemas abrigam 

aproximadamente 6 % de todas as espécies descritas e, ainda assim, sofrem elevadas taxas 

de degradação ocasionadas por diferentes ameaças antropogênicas (Dudgeon et al., 

2006). Dentre essas, eutrofização, mudanças no uso do solo, aquecimento global e 

invasões biológicas podem ser citadas como aquelas que têm recebido maior atenção da 

comunidade científica. Embora essas ameaças ocorram simultaneamente, há uma 

escassez de estudos experimentais e observacionais que avaliem seus efeitos sinérgicos 

sobre múltiplas dimensões da biodiversidade aquática. Além disso, vários estudos, em 

diferentes áreas do conhecimento, têm demonstrado uma baixa taxa de reprodutibilidade 

de experimentos. Assim, pesquisas sobre reprodutibilidade de experimentos ecológicos 

são fundamentais para a avaliar a variabilidade dos impactos de diferentes atividades 

antrópicas sobre a biodiversidade aquática e ao funcionamento dos ecossistemas.  

 

2.3. OBJETIVOS:  

(i) testar experimentalmente os efeitos simultâneos de diferentes ameaças antrópicas 

sobre a biodiversidade de comunidades aquáticas, considerando diferentes cenários de 

mudanças climáticas globais; 

(ii) testar o efeito de mudanças do uso do solo e padrões de ocupação humana sobre 

múltiplas dimensões da biodiversidade aquática (em escala regional);  

(iii) quantificar a reprodutibilidade de experimentos em ecossistemas aquáticos, 

considerando diferentes efeitos antrópicos e cenários de mudanças climáticas globais; 



(iv) avaliar a relação entre padrões experimentais e observacionais, permitindo projetar 

resultados experimentais a padrões em larga escala e aplicar análises espaciais como 

elemento de planejamento regional em conservação e manejo de recursos hídricos. 

   

2.4. ESTRATÉGIAS: Esses objetivos serão alcançados por meio de duas estratégias 

básicas. A primeira envolverá a realização de experimentos utilizando Área Experimental 

do Grupo em Ecologia Aquática do INCT EECBio (ver 

https://bioecol.wixsite.com/bioecol?lightbox=dataItem-j3x7t9cy). Para o primeiro 

objetivo listado acima, três fatores (com dois níveis cada) serão testados: eutrofização 

(controle e ambiente enriquecido com nutrientes), temperatura (atual e projetada) e 

invasão (sem e com uma espécie invasora). Métricas baseadas em diferentes dimensões 

da biodiversidade (taxonômica, filogenética e funcional) serão utilizadas como variáveis 

respostas. Para os experimentos de reprodutibilidade, uma revisão sistemática será 

realizada para selecionar os experimentos mais influentes em ecologia aquática (dentre 

aqueles que avaliam ameaças à biodiversidade aquática). Posteriormente, a ideia de 

replicação conceitual (Nakagawa & Parker, 2015) será utilizada para estimar a 

reprodutibilidade dos experimentos selecionados. A segunda estratégia envolverá a 

realização de estudos observacionais. Nesse caso, serão utilizados dados de diferentes 

comunidades aquáticas e tipos de ecossistemas. Os padrões de diversidade alfa, beta 

taxonômica, funcional e filogenética serão então modelados em função de variáveis 

explanatórias relacionadas com mudanças na cobertura do uso do solo em diferentes 

escalas espaciais e temporais.  

 

2.5. RESULTADOS ESPERADOS: Com a realização dos projetos propostos, esperamos 

aumentar a frequência de estudos experimentais no PPG em Ecologia e Evolução. Além 

disso, esperamos contribuir para o debate sobre a “crise de reprodutibilidade na ciência”. 

Esse tema tem sido analisado empiricamente em outras áreas científicas (e.g., psicologia, 

economia e ciências sociais; ver Open Science Collaboration, 2015; Camerer et al., 2016; 

2018, respectivamente). Portanto, esperamos que o PPG em Ecologia e Evolução seja o 

primeiro a contribuir para esse debate considerando a ciência ecológica. Em relação aos 

estudos observacionais, o programa tem se destacado na produção de conhecimentos 

sobre a distribuição da biodiversidade e a influência antrópica sobre os processos 



ecológicos. O presente projeto prevê a continuidade desses avanços, contribuindo para o 

cumprimento das metas nacionais de biodiversidade 2011-2020 definidas na Resolução 

da CONABIO nº 06, de 3 de setembro de 2013.  
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