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Problemática: Pequenas perguntas e
pequenas respostas fragmentadas
Criação mais do que interpretação de bases de
dados tem sido o efeito principal de projetos
de pesquisa (Hale 1999; Magnusson 2002)
 gastamos muito dinheiro e esforço em
análises muito específicas sem fazer a
ponte para aquilo que tem relevância geral
e/ou aplicada
 Nossas conclusões têm generalidade e
abrangência limitada

Objetivos de Análises Integrativas
Integração de dados já existentes
(publicados ou não) para responder
a perguntas mais amplas,
interdisciplinares e relevantes:
Para detectar interdependências:
• entre processos,
• entre espécies,
• entre componentes do sistema,
• entre sistemas,
• entre escalas espaciais e
temporais

Conclusões novas
e mais relevantes
para:
 Realidade
interdisciplinar
 Público amplo

Relevância social/ambiental de
hipóteses agroecossistêmicas
• Agricultura Industrial: Aumento da produção
diminuiu pouco a fome; causou degradação grave
• Perspectiva agroecológica: insuficiente só aumentar
produção
– Recuperação ambiental, mantendo produtividade
– Aumento da produtividade (em contextos que
dependem crucialmente dela), diminuindo degradação
– Transformação social viabilizada por
aumento/diversificação na produção e/ou diminuição
de insumos

Meta de estudo - A
• facilitar que problemas sociais/ambientais
gerem soluções agroecossistêmicas
apropriadas:
identificação do problema social, fatores
limitantes, soluções
 sinergias/disjuntivas com outros
problemas
 priorização de efeitos desejados/não
desejados
 refinação adaptativa de soluções

Meta de estudo - B
• facilitar que soluções agroecossistêmicas gerem
transformação social/proteção ambiental:
revisão exploratória de efeitos na sociedade/no
ambiente (entrevistas com diferentes
atores/grupos sociais, indicadores sociais,
econômicos, psicológicos, ambientais, etc)
 (avaliação de) importâncias relativas de
diferentes efeitos para transformação
social/conservação/recuperação ambiental
 sinergias/disjuntivas entre soluções ou
transformações

Coerência e consistencia
Coerência: congruência; que tem nexo lógico e racional;
uniformidade no proceder

Consistencia: ter fundamento, ser plausível, sem contradições
~ Universo de interesse:
• Escala espacial e temporal
• Detalhe versus generalidade
• Escolha de variáveis pertinentes
• Representatividade

*Funções e serviços ecossistêmicos
*Análises integrativas
*R

Temas muito amplos
 Exemplos de funções e serviços que conheço
 Facilitar contribuições de seus exemplos
 Facilitar integração

Horário muito denso
=> Alternar minhas presentações com sua
participação ativa

Funções e Serviços Ecossistêmicos

• Definições
• Interações positivas (Sinergias)
• Interações negativas (p.ex. Tradeoffs)

Bem-estar humano depende de...
Serviços Ecossistêmicos
= Benefícios dos ecossistemas diretamente aproveitados pela humanidade
Subministro:
Alimentos
Medicina
Fibras
Combustíveis
Água doce limpa
Regulação:
Clima global
Perigos naturais
Controle de erosão
Doenças e pragas

...dependem de propriedades

e
processos (funções) ecossistêmicos
[=“serviços de suporte/base” (AEM 2005)]:

Produtividade primária
Ciclagem biogeoquímica
Dinâmica de doenças, pragas
Dinâmica de plantas ruderais
Sustento da biodiversidade
Dinâmica de fluxos hídricos
Dinâmica microclimática
Formação de solo

AEM [Avaliação dos Ecossistemas do Milênio] (2005) Ecosystems & Human WellBeing, Vol. 1: Current State & Trends. Island Pr, Wash./DC www.millenniumassessment.org

Sinergias entre diferentes funções ecossistêmicas:
1 Prática de manejo realça várias funções simultaneamente
Processos favorecidos:
Diretrizes no manejo:
• Produção contínua,
• Diversificação funcional
regional, variada
• Continuidade de
• Fechar ciclos, aumentar
cobertura viva & morta
captura de nutrientes
• Aumentar matéria
• Auto-regulação de
orgânica do solo
doenças, pragas
• Favorecer
• Amortecimento de
inimigos naturais
fluxos hídricos
• Estabelecer
• Mitigação de extremos
“infraestrutura”
(micro)climáticos
ecossistêmica que regula
• Conservação in situ de
hidrologia & microclima
agrobiodiversidade

Tradeoffs entre diferentes funções ecossistêmicas:
Aumento de 1 função diminui inevitavelmente outra função
Diretrizes no manejo:
• Diversificação funcional
• Continuidade de
cobertura viva & morta
• Aumentar matéria
orgânica do solo
• Favorecer
inimigos naturais
• Estabelecer “infraestrutura”
ecossistêmica que regula
hidrologia & microclima

Processos favorecidos:
• Produção contínua,
regional, variada
• Fechar ciclos, aumentar
captura de nutrientes
• Autoregulação de pragas,
doenças
• Amortecimento de fluxos
hídricos
• Mitigação de extremos
(micro)climáticos
• Conservação in situ de
agrobiodiversidade

Tipos de Análises Integrativas de
Funções e/ou Serviços Ecossistêmicos
Gerando hipóteses integrativas:
1. Modelo conceitual: diagrama que propõe interdependências
/interações entre processos
2. Tabela sintética: mostra possíveis interdependências
/interações entre processos (sem quantificá-las)
3. Análise multivariada (ordenação/classificação): visualiza
correlações lineares ou não lineares entre processos

Testando hipóteses integrativas:
1. Meta-análise: Análise estatística robusta de resultados
quantitativos de muitos estudos independentes
2. Modelo de Equações Estruturais (SEM): Análise simultânea de
1 configuração de interdependencias/interações quantitativas

Exemplos de Análises Integrativas de
Funções e/ou Serviços Ecossistêmicos
Gerando hipóteses integrativas:
1. Modelo conceitual: diagrama que propõe
interdependências/interações entre processos
(p.ex. visualização quantitativa de funções/serviços individuais
na mesma escala, p.ex. estandarizada, sem integração
quantitativa, apenas com integração conceitual)
2. Tabela sintética: mostra possíveis interdependências
/interações entre processos (sem quantificá-las)
3. Análise multivariada (ordenação/classificação): visualiza
correlações lineares ou não lineares entre processos

Equilibrar as múltiplas funções e
serviços ecossistêmicas

Fonte: Foley et al. (2005) Science 309:570-574

Tradeoffs
entre serviços
Flower diagrams illustrating the
quantification of each ecosystem
service by petal length.
Each flower represents
the set of ecosystem
services for one
municipality, and they
are organized by cluster
(five municipalities were
chosen randomly per
cluster). There is variation
among municipalities within
bundle types, but it is less
than the variation between
clusters.

Raudsepp-Hearne et al.
2010 PNAS 107: 5242

Exemplos de Análises Integrativas de
Funções e/ou Serviços Ecossistêmicos
Gerando hipóteses integrativas:
1. Modelo conceitual: diagrama que propõe
interdependências/interações entre processos
(p.ex. visualização qualitativa de funções/serviços individuais
apenas com integração conceitual)
2. Tabela sintética: mostra possíveis interdependências
/interações entre processos (sem quantificá-las)
3. Análise multivariada (ordenação/classificação): visualiza
correlações lineares ou não lineares entre processos

Interações com cadeia alimentar …p.ex. mecanismos de efeitos

de micorrizas à escala micro:

Agregação do solo:
Processo biológico

Influência sobre
outros micróbios

Watt et al. (2006)
Ann.Bot. 97:843

Liberação de
compostos
de micélio
vivo e morto

Alineação de
partículas,
execercendo
pressão

Modificado de:
Rillig & Mummey (2006)
New Phytologist 171:45

Micélio enreda
partículas, muda
regimes hídricos
Microagregados 53-250µm

Watt et al. (2006)
Ann.Bot. 97:842

300µm

Partículas de MO

Microagregados <53µm

Hifas de fungo

Argila (<2µm)

Exudados de raízes

Silte/aréia

Produtos de micélio

Componentes de biodiversidade que podem
afetar serviços ecossistêmicos

Diaz et al. 2006 PLoS Biology 4:e277

Exemplos de Análises Integrativas de
Funções e/ou Serviços Ecossistêmicos
Gerando hipóteses integrativas:
1. Modelo conceitual: diagrama que propõe
interdependências/interações entre processos
(p.ex. visualização semi-quantitativa - p.ex. mostrando a
quantidade de evidência disponível)
2. Tabela sintética: mostra possíveis interdependências
/interações entre processos (sem quantificá-las)
3. Análise multivariada (ordenação/classificação): visualiza
correlações lineares ou não lineares entre processos

Integração conceitual de todas meta-análises publicadas
Contextual
factors

Species
richness

Natural soil
forming
factors

Aboveground

Human
Interventions

Belowground

?

?

Soil properties/functions
+,
–
+
o

+

Element
availability

+

Soil
Productive
Potential:
Soil-borne pest
Crop yield
& disease
+ beyond the
?
regulation
short term

? Water/aeration ?
? Physic.support ?

# of meta-analyses:
1
2
5

?

? Organic matter +

Effect direction:
+ positive
– negative
o non-significant

Value
to
society

? Hypothetical effect
not yet assessed in
meta-analyses

Meta-análises incorporadas na síntese
Predictor
category

Response
Di
N
category
r
Crop nutrition + 33
Crop nutrition +
Crop nutrition Crop yield
+

Richards et al. 2010 Tree Physiol. 30:1192-1208

22
16
54

Richards et al. 2010 Tree Physiol. 30:1192-1208
Quijas et al. 2010 Basic Appl Ecol 11:582-593
Sileshi et al. 2008 Plant Soil 307:1-19

+

48

Sileshi et al. 2008 Plant Soil 307:1-19

+

10

Sileshi et al. 2008 Plant Soil 307:1-19

Crop yield

+

na

Piotto 2008 For Ecol Manage

Crop yield
Crop yield

0
+

na
13

Piotto 2008 For Ecol Manage
Forrester et al. 2006 For Ecol Manage 233:211-230

Crop yield

+

25

Hoeksema et al. 2010 Ecol. Lett. 13: 394–407

Crop yield
Crop yield
Crop yield
Crop yield

+
+
+
+

161
134
35
30

Jaggard et al. 2009 J Agric. Sci. 147:287-301
Gardner & Drinkwater 2009 Ecol. Appl. 19:2167-84
Denno et al. 2008 J. Nematol. 40:61-72
Kaschuk et al. 2010 Soil Biol. Biochem.

Aboveground
Crop yield
species richness
Crop yield

Belowground
species richness
Soil N
availability
Soil pest control
Living SOM

Source

Dir = Direction of effect ;

N = number of individual data points in meta-analyses;

n.a. = not given by source

Exemplos de Análises Integrativas de
Funções e/ou Serviços Ecossistêmicos
Gerando hipóteses integrativas:
1. Modelo conceitual: diagrama que propõe
interdependências/interações entre processos
2. Tabela sintética: mostra possíveis interdependências
/interações entre processos (sem quantificá-las)
3. Análise multivariada (ordenação/classificação): visualiza
correlações lineares ou não lineares entre processos

Testando hipóteses integrativas:
1. Meta-análise: Análise estatística robusta de resultados
quantitativos de muitos estudos independentes
2. Modelo de Equações Estruturais (SEM): Análise simultânea de
1 configuração de interdependencias/interações quantitativas

Comparación de diversos esquemas de
restauración de bosques tropicales
Colaboradores: D Lamb (UQ) et al.

Recuperación de
biodiversidad

Costo
socioeconómico

EOLSS - Biodiversity: Structure & Function (2005)

Autoregulação e controle biológico de pragas
Diversificação geral:
Herbívoros 
Inimigos naturais 
Especialização 
Estimulação direta
thailand.ipm-info.org

Tagetes spp. vs.
Meloidogyne spp.

Aplicação de agentes
de controle
biológico
Fonte: Altieri & Nicholls (2010) SOCLA

Exemplos de Análises Integrativas de
Funções e/ou Serviços Ecossistêmicos
Gerando hipóteses integrativas:
1. Modelo conceitual: diagrama que propõe
interdependências/interações entre processos
2. Tabela sintética: mostra possíveis interdependências
/interações entre processos (sem quantificá-las)
3. Análise multivariada (ordenação/classificação): visualiza
correlações lineares ou não lineares entre processos

Testando hipóteses integrativas:
1. Meta-análise: Análise estatística robusta de resultados
quantitativos de muitos estudos independentes
2. Modelo de Equações Estruturais (SEM): Análise simultânea de
1 configuração de interdependencias/interações quantitativas

Análise multivariada
(ordenação/classificação)
para gerar hipóteses:
…se houver interesse,
• p.f. solicitar tutorial e materiais
complementares e/ou
• fazer disciplina do Prof. Nivaldo Peroni
(CCB/UFSC) sobre Análises Multivariadas
em R no PPG em Ecologia

Exemplos de Análises Integrativas de
Funções e/ou Serviços Ecossistêmicos
Gerando hipóteses integrativas:
1. Modelo conceitual: diagrama que propõe
interdependências/interações entre processos
2. Tabela sintética: mostra possíveis interdependências
/interações entre processos (sem quantificá-las)
3. Análise multivariada (ordenação/classificação): visualiza
correlações lineares ou não lineares entre processos

Testando hipóteses integrativas:
1. Meta-análise: Análise estatística robusta de resultados
quantitativos de muitos estudos independentes
2. Modelo de Equações Estruturais (SEM): Análise simultânea de
1 configuração de interdependencias/interações quantitativas

Meta-análises - Motivação
How important and how consistent is a particular effect across a
wide variety of systems?
Does effect differ substantially among crops, or under different
management regimes, etc?
• Need to generalize is implicit in the way experimental results
are interpreted (na ciência E para o público amplo)
• Textbooks commonly generalize from the results of single
experiments to general truths about ecological processes and
interactions or to entire species or even trophic levels.
• "summarizing may be regarded as the essential subject matter
of statistical science“ (Raudenbush 1991, p. 33)
• If parsimony was not important, the best summary would
simply be the raw data (Raudenbush 1991)
Modificado de: Gurevitch & Hedges (2001) Meta-analysis. Ch. 18 in:
Design & analysis of ecological experiments. OUP, Oxford.

Vote-counting
• serious flaws, because the significance level of a study is a
function not only of the magnitude of the effect, but also of its
sample size.
• Studies with small sample sizes are less likely to have statistically
significant results than large studies, even when both have effects
of exactly the same magnitude.
• In fact, because small studies are less likely to produce significant
results (i.e., they have low power), it has been shown that vote
counting is strongly biased toward finding no effect (e.g., see
Hedges and Olkin 1985).
• problems associated with vote counts are particularly acute when
effects and sample sizes are modest-almost always the case in
ecological experiments.
Modificado de: Gurevitch & Hedges (2001) Meta-analysis. Ch. 18 in:
Design & analysis of ecological experiments. OUP, Oxford.

Tamanho do efeito em Meta-análises
Representing the outcome of each experiment by a quantitative
index of the effect size - chosen to reflect
(1) differences between experimental and control groups or
(2) the degree of relationship between the independent and
dependent variables in a way that is independent of sample
size and of the scale of measurement used in experiment.
…para
• estimate the average magnitude of the effect across all studies,
• test whether that effect is significantly different from zero,
• examine potentially causative differences in effect among studies
Effect size not dependent on sample size (in contrast to the
dependence of significance level on sample size), meta-analysis
procedures are not subject to the problems of vote counting.
Modificado de: Gurevitch & Hedges (2001) Meta-analysis. Ch. 18 in:
Design & analysis of ecological experiments. OUP, Oxford.

Tamanho do efeito em Meta-análises
Effect size metrics that have been used in ecological and
evolutionary meta-analyses include
d = standardized mean difference (detailed subsequently),
r = Pearson's correlation coefficient, (analyzed as the ztransform),
Lr (LRR) = log response ratio (natural log of the ratio between the
mean of experimental & control groups; Hedges et al. 1999)
odds ratio for categorical outcomes (Cooper and Hedges 1994;
Rosenberg et al. 1999; chapter 11)
• important that the statistical properties of the metric of effect
size used be well understood
• Using well-established measures also makes the results much
more readily understandable and useful to readers.
Modificado de: Gurevitch & Hedges (2001) Meta-analysis. Ch. 18 in:
Design & analysis of ecological experiments. OUP, Oxford.

Efeitos
manipular
biodiversidade

• Descompositores
• Múltiples
níveis tróficos
manipulados
simultaneamente

Modificado de:
Balvanera et al.
(2006) Ecology
Letters 9:1146

Productividade
1a, 2a, 3a
Controle

• Micorrizas

Ciclagem de nutrientes de erosão

• Consumidores
primários

Regulação
de biodiv.

• Produtores
primários

Funções ecossistêmicas dependentes:

...em propiedades
ecossistêmicas

Tamanho do efeito
(Zr ±erro estándar)

Abundância de
produtores primários
Abundância de
consumidores primários
Abundância de
consumidores secundários

Biomassa de raízes
Abundância de micorrizas
Atividade de decompositores
Conc. de nutrientes na
biomassa vegetal
Disponibilidade de
nutrientes no solo
Diversidade de consumidores
primários
(-) Severidade de
enfermedades vegetais
Diversidade de descompositores

No. de
medições

Nitrato (mg L-1)

Fonte: Taylor & Townsend (2010)
Nature 464:1178-1181:

C orgânico dissolvido/particulado (mg L-1)

 Meta-análise de
concentrações de NO3- em
função de concentrações de C
orgânico dissolvido ou C
orgânico particulado: Cada
círculo representa um
estudo independente.
a) Solos;
b) águas subterrâneas, córregos
e rios;
c) Córregos e rios predominantemente influenciados por
atividades agrí-colas;
d) Lagos, lagoas, humedais;
e) estuários, baias, regiões
costeiras;
f) Mares e oceanos (separação
devido a diferenças de C entre
províncias oceánicas).

Testes estatísticos em Meta-análises
• continuous or categorical models
• generally depend on weighting by the inverse of the sampling
variances of each data point (i.e., each effect size).
• Generally not appropriate to use familiar methods such as
ANOVA and regression for a meta-analysis; risks serious
inaccuracies and bias (violating assumptions etc).
Comum precisar explicar não-independências entre observações:
• Variáveis influentes, mas não queremos saber o tamanho do seu
efeito
• modelos mistos (mixed models) integram as variáveis de
interesse (efeitos fixos=fixed effects) com variáveis influentes que
não são de interesse (efeitos aleatórios=random effects)
Modificado de: Gurevitch & Hedges (2001) Meta-analysis. Ch. 18 in:
Design & analysis of ecological experiments. OUP, Oxford.

Critérios para inclusão de fontes
• If the meta-analysis does not include-every article published on a
topic, the CRITERIA FOR INCLUSION should clearly be reasonable
and scientifically defensible.
• PUBLICATION BIAS exists if articles that demonstrate no effect are
less likely to be published than those that come up with
statistically significant effects. In that case, a meta-analysis - or
any other review - of the published literature will overestimate
the effect under consideration.
• QUALITY OF INDIVIDUAL STUDIES: Include all studies, noting
which ones are of low quality by some a priori criteria, and to test
whether the results of these studies differ from those of higher
quality, rejecting them if they do.
Modificado de: Gurevitch & Hedges (2001) Meta-analysis. Ch. 18 in:
Design & analysis of ecological experiments. OUP, Oxford.

Procedimento em Meta-análises
• often published in the form of graphs rather than tables. The best
way to access such data is by digitizing the graph;
• Careful thought must be given as to how each experiment should
be recorded. The "control" identified by the author may not be
what the meta-analyst identifies as a control for the purposes of
research synthesis.

Modificado de: Gurevitch & Hedges (2001) Meta-analysis. Ch. 18 in:
Design & analysis of ecological experiments. OUP, Oxford.

Exemplos de Análises Integrativas de
Funções e/ou Serviços Ecossistêmicos
Gerando hipóteses integrativas:
1. Modelo conceitual: diagrama que propõe
interdependências/interações entre processos
2. Tabela sintética: mostra possíveis interdependências
/interações entre processos (sem quantificá-las)
3. Análise multivariada (ordenação/classificação): visualiza
correlações lineares ou não lineares entre processos

Testando hipóteses integrativas:
1. Meta-análise: Análise estatística robusta de resultados
quantitativos de muitos estudos independentes
2. Modelo de Equações Estruturais (SEM): Análise simultânea de
1 configuração de interdependencias/interações quantitativas

Modelos de Equações Estruturais (SEM)
Regeneration
time
Vegetation
biomass

How does regeneration
time of the vegetation
affect soil organic C?
1. A priori conceptual model

Litter layer
Clay
content
Soil organic
C

of all hypothetical effect paths
(based on theory)
2. Quantify effect sizes of each
path and test overall model
configuration using empirical
field data

Modelos de Equações Estruturais (SEM)
I.Siddique, M.Gavito, P.Balvanera, F.Mora
H

Experimental approach:

M
L

12 sites; 3 subplots each

• Chronosequence of permanent
plots (Mex-LTER), Jalisco, Pacific
Coast, Mexico

H

M
L

Photo: NASA

• Basal area by woody species, litter
and soil properties
• Path analysis: Structual Equation Models (SEM):
M
– accounting for intercorrelations among
predictors,
L 10
10
– differentiates direct from indirect effects
m

m

H

Modelos de Equações Estruturais (SEM)
Age since
abandoned (yrs)

***

**
Basal area of
woody spp
(m2/ha)
Litter mass
(Mg / ha)

**

Clay content (%)

*

Soil organic C
0-5cm (%)

How does regeneration time of the
vegetation affect soil organic C?
I.Siddique, M.Gavito, P.Balvanera, F.Mora

1. Only direct effects of regeneration
time on:
- biomass,
- soil cover, and
- soil organic matter
2. Lack of direct effects of woody
basal area suggests that aboveground biomass accumulation NOT
primary driver of recovery of:
- soil surface protection, NOR
- soil C accrual!

Arrow thickness = Range-standardized positive path coefficients. * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

Modelos de Equações Estruturais (SEM)
Exemplo publicado:

Final SEM of biotic and abiotic contributions to (A) surface soil stability in semiarid
shrublands. Values with arrows & line width = path strength. Rectangles = individual
measured variables. Hexagons = composite effects. Values in italics above rectangles =
proportion of variation explained for given measured variable. Superscript ‘‘a’’ = influences on
hyphal density, superscript ‘‘b’’ = influences on easily extractable Bradford-reactive soil protein (EE-BRSP). FONTE:
Chaudary et al. 2009 Ecol. Appl. 19:110

Exercício em Aula: Modelo conceitual de
cascatas de efeitos (em fluxograma, cf. Magnusson & Mourão 2002, capítulo 2)
Integrar indicadores de manejo via funções com serviço ecossistêmicos
no contexto da transição de agroecossistemas convencionais para
agroecossistemas sustentáveis:
H: A entomodiversidade nos agroecossistemas da região
indiretamente afeta a contaminação do lençol freático via processos
socio-econômicos da redução de uso de pesticidas
Custo de
Diversidade funcional –
implementação –
Adoção de
de entomofauna local
de desenho
manejo sem
agroecológico
pesticidas

+

Conhecimento agroecológico local prévio

–

–
+

Concentração de
pesticidas no
lençol freático

Avaliar diferentes fluxogramas alternativos
Também seria uma opção possível apresentar dois (ou mais)
fluxogramas alternativos (por exemplo para testar a hipótese de
qual de 2 ou mais preditores alternativos é explica melhor a
resposta, quando é impossível incluir ambos preditores no
mesmo modelo).

Área basal

Volume cilíndrico
projetado da área
basal

Massa de
serrapilheira
(Mg/há)

Massa de
serrapilheira
(Mg/há)

