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Resumo da proposta original.

Muitas perguntas importantes sobre a biodiversidade estão relacionadas com a
distribuição de espécies (p.ex. algoritmos de seleção de unidades de conservação, avaliação de
complementaridade em estudos de impactos ambientais, modelos de distribuições de espécies
sob mudanças climáticas, e previsão de ocorrência de espécies úteis para bioprospecção). No
entanto, análises espaciais são mais complexas que aquelas usadas em outras áreas de
estatística por causa da necessidade de avaliar padrões em pelo menos duas dimensões
simultaneamente (Fortin & Dale 2005). Também, respostas de espécies são específicas à escala
do estudo, e a escala de interesse principal varia entre perguntas e usuários.
Para facilitar coleção de dados e análises, a maioria dos levantamentos feita por
pesquisadores do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Biodiversidade Amazônica
(INCT-CENBAM) e o Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio) usam o sistema
RAPELD (Costa and Magnusson 2010). Os dados espacialmente explícitos replicados
http://ppbio.inpa.gov.br/Port/dadosinvent/ permitem análises da distribuição de organismos
amazônicos que não foram possíveis anteriormente. No entanto, estas análises requerem
contribuições de estatísticos especializados e capacitação de pesquisadores e estudantes).
Esta proposta é para agregar uma das mais conceituadas pesquisadores da área de
análises espaciais, e autora do livro mais completo do assunto, à equipe do INCT-CENBAM. O
objetivo principal desta colaboração é investigar duas questões complementares usando
diferentes tipos de analises espaciais: (1) Quanto métodos que usam eigenvetores em analises
espaciais multivariadas (MEM, AEM; Strecker et al. 2010, Dray et al. em revisão) são sensíveis
à configuração de sítios de amostragem e a direcionalidade dos processos sendo estudados
(direção de fluxo do sistema de drenagem, relações predador-presa, direcionalidade temporal
etc.) em analises em escalas múltiplas; e (2) como o índice de capacidade metapopulacional
eigenvetor (Hanski and Ovaskainen 2000) pode ser usado para determinar qual unidade de
conservação é mais importante para manter a contigüidade em um mosaico de reservas? Estas
questões serão abordadas usando dados disponíveis no repositório de CENBAM e
configurações de paisagens típicas dos Núcleos regionais do INCT-CENBAM.

Atividades desenvolvidas:
As atividades do pós-doutorando bolsista PDJ Darren Norris encerraram no dia 31 de dezembro
de

2013,

em

virtude

de

sua

aprovação

no

edital

PNPD/CAPES

(013/2013/PROPESPG/DPG/UNIFAP – Anexo 1) . Optou-se pelo encerramento do pósdoutorado pois a bolsa (com duração de somente 6 meses) não forneceu condições (ou seja
tempo hábil) para desenvolvimento das pesquisas. Os resultados obtidos durante as duas meses
estão sendo analisados e os trabalhos preparados para serem publicados em artigos científicos.
Como relato pessoal, posso afirmar que o objetivo geral que tínhamos projetado na proposta
para o CNPq foi plenamente realizado. Assim, julgamos que o período de pós-doutoramento foi
muito produtivo e alcançou plenamente os objetivos do grupo de trabalho.
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1. OBJETIVO

O objetivo geral da bolsa de pós-doutorado foi para permitir a continuidade das pesquisas do
projeto “A multi-taxa assessment of meso and landscape scale diversity in Amazon forests”.
Especificamente:
1) Quantificar como fatores espaciais e ambientais influenciam a distribuição de espécies com padrões
de dispersão diferentes
2) Quantificar a utilidade de avaliações “multi-taxa” para a conservação de biodiversidade na Floresta
Amazônica.
Sendo que a finalidade da bolsa PDJ é “a consolidação e atualização dos conhecimentos ou o
eventual redirecionamento da linha de pesquisa do candidato”, os objetivos foram abordados
através da integração de atividades de ensino e pesquisa.
2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
De novembro 2013 a dezembro 2013 trabalhamos na:
1) Analises e compilação dos resultados e preparação dos resumos para a “International Statistical
Ecology Conference” (Anexo 2).
2) Participação como professor colaborador na oficina de publicações (Anexo 3).
3) Anexo 1: Aprovação no edital 013/2013/PROPESPG/DPG/UNIFAP

ANEXO 2: ACEITE DAS PESQUISAS DESENVOLVIDAS PARA APRESENTAÇÃO
EM UMA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL

Resumos das apresentações
Water, water everywhere? Solutions to modelling the autocorrelated distribution of
ubiquitous Amazonian vertebrates
Abstract: Making and breaking species distribution models (SDMs) continues to inspire statistical
ecologists, however the speed of statistical advances means that the application of SDM methods is
often limited by uncertainty regarding model and parameter selection. Analysis of empirically
informed simulations was used to identify the statistical and ecological adequacy of SDM methods
(MaxEnt, LASSO penalized point process and Ensemble models) and derive a modelling
framework that generates reliable SDMs based on the classification of (i) species distribution and
(ii) sample properties (spatial “representativeness”). We then challenged this framework by
modelling data that violate key SDM assumptions. The presence and absence of 30 species of midand large-bodied vertebrates was obtained during seven years of field surveys in two Amazonian
field sites – one on terra firme forest and one on riparian forest. The “terra firme” site is a 360 km 2
area located within the Brazilian arc of deforestation. A total of 7904 camera trap days, 4900 trackstation nights and 2739 km diurnal line transect census were used to sample forest fragments,
corridors, and matrix. The “riparian” site traverses a protected area, and we used 6836 km of boat
census to survey 165 km of waterways with a steep gradient in anthropogenic disturbances. We
cannot assume that the sampled species are at equilibrium nor that sample locations are spatially
independent. The results of the SDM analyses using our framework were compared to Bayesian
occupancy model predictions that specifically included spatial autocorrelation and differences in
detection probabilities. We found that with certain modifications the SDM framework developed
was robust to violations of these key SDM assumptions. It remains to be seen whether this
framework can be generalized to different scales or different species groups.

Beyond topographic habitats: wavelets and wombling identify meso-scale boundaries in
64km2 of lowland Amazon forest
Abstract: Abrupt floristic changes are well documented across broad scale gradients
(altitude/topographic/soil/geologic). Local scale floristic “patchiness” has been related to a variety
of factors including below ground resources, random effects/ecological drift and dispersal
limitation. However, not all groups are congruent with meso-scale (103 – 105 m) floristic patterns
and it remains unclear to what extent meso-scale boundaries are driven by spatial/environmental

gradients and/or species responses. Here we use a combination of spatial boundary modeling
approaches (clustering, wavelet and wombling) to identify biologically meaningful “habitat” and
“non-habitat” boundaries (regions with higher rates of change in density/species composition)
associated with 22 taxonomic groups (ranging from Oribatid mites to canopy trees) in 64km 2 of
lowland Amazon forest. We then quantify spatial overlap in the identified boundaries to understand
the spatial concordance between “habitat” and “non-habitat” boundaries. Our findings show that
habitat categories that are commonly used in landscape ecology are not necessarily meaningful for
understanding/representing the meso-scale spatial distribution of biological diversity in lowland
Amazonia.
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