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RESUMO

Métodos multidimensionais foram utilizados com o objetivo de quantificar o padrão de
substituição de espécies (diversidade beta) de anfíbios anuros no bioma Cerrado (dividido em
181 células de 1o de latitude e 1o de longitude). Nove regiões com composições faunísticas
diferenciadas foram identificadas. Posteriormente, três algoritmos de seleção de unidades de
conservação (“branch and bound”, “simulated annealing” e “greedy”), aplicados com o obje-
tivo de representar todas as espécies de anfíbios anuros encontradas no bioma Cerrado,
indicaram uma grande convergência espacial das células selecionadas. Em outras palavras,
números similares de células foram selecionados, pelos 3 algoritmos, dentro de algumas das
regiões identificadas pelos métodos multidimensionais. Esses resultados indicam que dife-
rentes métodos de seleção de unidades de conservação baseados em complementaridade são
dependentes da magnitude da diversidade beta. Assim, os levantamentos da flora e fauna,
para fins de conservação biológica, devem priorizar estimativas confiáveis da diversidade
beta.

ABSTRACT

Multidimensional methods were used to study patterns of species turnover (beta diversity)
of anurans in the Cerrado region (divided in 181 cells with 1o of spatial resolution). Nine
regions with different species compositions were identified. After, three reserve selection
algorithms (branch and bound, simulated annealing and greedy) were applied to choose the
minimum set of reserves (cells) containing all species of anurans found in the Cerrado Biome
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at least once. The reserve systems were spatially convergent, and most of the selected cells
were the same regardless the algorithm. Besides, similar numbers of cells were selected by the
algorithms within some of the regions identified by the multidimensional methods. These
results indicated that the convergence of the different complementarity-based algorithms
depends on beta diversity. Thus, floristic and faunal surveys for conservation purposes
should prioritize reliable estimates of beta diversity, instead of simple estimates of species
richness.

INTRODUÇÃO

A seleção de áreas prioritárias para a conservação com base no princípio de
complementaridade é uma abordagem que tem recebido grande atenção na literatura
(Cabeza & Moilanen, 2001). Os métodos que fazem parte dessa abordagem foram
propostos como uma resposta ao reconhecimento da escassez de recursos para propó-
sitos de conservação e que, portanto, esses recursos deveriam ser empregados eficien-
temente com o objetivo de maximizar a conservação da biodiversidade (Rodrigues &
Gaston, 2002).

Vários estudos têm demonstrado a eficiência dos algoritmos de seleção de redes
de unidades de conservação em relação às características dos dados (principalmente
aquelas relacionadas com esforço de amostragem) (Polasky et al., 2000; Gaston &
Rodrigues 2003). Nesta contribuição, nós demonstramos que a estabilidade dos méto-
dos de seleção de reservas no bioma Cerrado, baseando-se em dados de presença e
ausência de anfíbios anuros, depende fortemente do padrão de diversidade beta. Por
exemplo, levantamentos taxonômicos incipientes em grandes escalas espaciais podem
obter dados fortemente enviesados contra a presença de espécies raras, e considerando
uma correlação positiva entre abundância e distribuição (Gaston et al., 2000), essas
espécies são muito mais importantes para determinar diferenças na composição de
espécies entre áreas (diversidade beta). Assim, o componente da diversidade beta seria
estimado com muito mais viés do que a riqueza por unidade de esforço. Deste modo, os
esforços de obtenção de dados primários de distribuição de espécies, para fins de
conservação, devem também procurar maximizar a confiabilidade desse componente da
biodiversidade.

MATERIAL E MÉTODOS
As extensões de ocorrência (Gaston & Blackburn, 2000) das 125 espécies de

anfíbios anuros que são encontradas no Cerrado brasileiro foram mapeadas em 181
células (“quadrats”) com resolução espacial de 1o de latitude e 1o longitude (Diniz-Filho
et al., 2004a,b). Uma matriz de incidência (presença ou ausência), com 181 linhas
(células) e 125 colunas (espécies) foi elaborada de acordo com a sobreposição das
extensões de ocorrência das espécies ao longo das células. A riqueza de espécies na
célula i foi definida como o somatório das espécies presentes naquela célula (somatório
das espécies cujas extensões de ocorrência sobreponham a célula).

Os padrões de diversidade beta (mudança espacial da composição de espécies
ao longo das 181 células) foram sintetizados através de uma análise de correspondência
com remoção do efeito do arco (DCA; Hill & Gauch, 1980; Gauch, 1994). Está análise
foi realizada no programa PC-ORD (McCune & Mefford, 1997).
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Os grupos de células com composições de espécies similares foram determina-
dos através de uma análise de agrupamentos não-hierárquica (k-means) (Bassab et al.,
1990; Legendre & Legendre, 1998), aplicada aos escores dos três primeiros eixos deri-
vados da DCA. O algoritmo detalhado da ‘k-means’ pode ser encontrado em Johnson &
Wichern (1992).

O número de grupos de células (doravante “regiões”), fixado previamente, va-
riou de 2 a 13. Com o intuito de avaliar o número ótimo de grupos foi empregada a
técnica sugerida por Bassab et al. (1990). Esta técnica consiste em verificar se os
aumentos sucessivos de grupos são significativos. Para tanto, a estatística R, dada pela
divisão entre a somatória das somas de quadrado ‘dentro’ (para o número de grupo k) e
o mesmo valor obtido num nível inferior k-1, deve ser minimizada. A soma de quadrados
‘dentro’ é obtida, para cada variável (p), a partir de uma tabela de ANOVA convencio-
nal. Assumiu-se que esta estatística segue uma distribuição F com p e n-k-1 graus de
liberdade.

Os resultados de três algoritmos de seleção de unidades de conservação foram
analisados em relação aos padrões de diversidade beta. Com base na matriz de incidên-
cia de anfíbios anuros no Cerrado, as seguintes rotinas de otimização, buscando repre-
sentar (“conservar”) pelo menos uma população (“célula”) de cada espécie com o
menor número de células (“set-covering problem”), foram utilizadas (Cabeza &
Moilanen, 2001): (i) “Branch-and-Bound” (através da rotina SOLVER do MicroSoft
EXCEL), (ii) “Simulated Annealing” (através do módulo SSM - Site Selection Module,
dentro do programa SITES; disponível em http://www.biogeof.ucsb.edu; com 1,000,000
iterações) e (iii) “Greedy” (Possingham et al., 2000).

RESULTADOS

Utilizando a análise das k-means sobre os escores derivados dos três primeiros
eixos da DCA foi possível discriminar nove regiões com composições de espécies
distintas. A estatística R demonstra que a adição de novos grupos não reduziu significa-
tivamente o somatório das somas de quadrados dentro dos grupos, revelando que nove
parece ser o número de grupos mais parcimonioso para o conjunto de dados. Em geral,
os nove grupos formados são espacialmente contíguos (Figura 1). A região com maior
número de células, localizada na porção noroeste do Cerrado brasileiro, apresentou 28
células (região 4), enquanto que a menor (porção sul do bioma) apresentou apenas 11
células (região 2). Duas regiões (5 e 8 – comparar Figuras 1 e 2) não foram representa-
das por nenhum dos algoritmos utilizados. A correlação entre a riqueza média e o
número de células dentro de cada região não foi significativa (r= 0,35; P = 0,354; n = 9),
indicando que os grupos identificados refletem, de fato, variações na composição de
espécies e não somente variações na riqueza de espécies em função da área da região.
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Figura 1: Regiões discriminadas pela análise das k-means.

O número mínimo de células que contêm todas as espécies de anfíbios anuros encon-
tradas no Cerrado, pelo menos uma vez, foi igual a 13 para os algoritmos “Branch-and-
Bound” e “Simulated Annealing”. Esse número foi igual a 14 para o algoritmo “Greedy”.
Exatamente os mesmos números de células foram selecionados, dentro de cada uma das nove
regiões identificadas pelo método de agrupamento, pelos três algoritmos analisados. A única
exceção foi encontrada na região 1 com o algoritmo do “Greedy”, onde 3 células foram
selecionadas (Figura 2). O maior valor de diversidade beta foi encontrado nesta região.

Figura 2: Células selecionadas pelos diferentes algoritmos: BB – branch-and-bound; GR –
greedy; GR/BB – greedy e branch-and-bound; GR/SA – greedy e simulated annealing; GR/
SA/BB – greedy, simulated annealing e branch-and-bound; N – Células não selecionadas; SA
– simulated annealing.
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Além disso, há uma grande convergência espacial das células selecionadas pelos
diferentes métodos, com total correspondência no nível das regiões (Figura 2). A correlação de
Pearson entre a diversidade beta dentro de cada região (ver Blackburn & Gaston, 1996) e o
número de células selecionadas dentro dessas regiões foi igual a 0,49 (P = 0,183). Utilizando
o algoritmo do “Greedy”, esta correlação foi igual a 0,60. Embora essas correlações não
tenham sido significativas, tendo em vista o baixo poder do teste (n =9), esses resultados
indicam que regiões com maior mudança na composição de espécies (maior diversidade beta)
tendem a conter um maior número de células.

DISCUSSÃO
Os três algoritmos utilizados para selecionar uma rede ótima de unidades de conser-

vação, embora sejam ligeiramente distintos em termos das células selecionadas por cada um
deles, são totalmente convergentes se forem consideradas as regiões definidas com base na
diversidade beta. Assim, os resultados obtidos demonstram que os padrões de diversidade
beta de anfíbios anuros apresentam o potencial de influenciar a seleção de redes de unidades
de conservação no Cerrado.

Considerando os objetivos dos métodos de complementaridade, esse resultado era
esperado e desejável. No entanto, é necessário ressaltar que, em grandes escalas espaciais, as
soluções encontradas podem refletir, em grande parte, o modo com o qual os dados de
extensões de ocorrência são obtidos. Em outras palavras, reduzidos valores de diversidade
beta (indicando que uma dada região apresenta um baixo valor geral de complementaridade)
podem ser gerados em função dos métodos de obtenção dos dados de ocorrência das espécies.

Atualmente, a seleção de unidades de conservação com base em complementaridade
é uma abordagem preferível em relação àquelas baseadas somente na riqueza de espécies,
principalmente, em regiões com conflitos de conservação (Faith, 2001a,b). Áreas que apre-
sentam grande influência sobre a complementaridade, por definição, são áreas que apresen-
tam grande diversidade beta (grande mudança da composição de espécies). Assim, a
subestimação da diversidade beta pode provocar profundas implicações nos algoritmos base-
ados em complementaridade e, em última instância, na minimização dos conflitos de conser-
vação (Balmford et al., 2001; Chown et al., 2003).

Portanto, as discussões sobre quais métodos de otimização devem ser utilizados
podem ser consideradas, em muitos casos, secundárias, tendo em vista que (i) diferentes
métodos de seleção de unidades de conservação baseados em complementaridade apresentam
soluções convergentes e (ii) essas soluções são dependentes da magnitude da diversidade beta
na região. Embora os resultados obtidos através dos métodos de seleção de reservas em
regiões com poucos dados sejam satisfatórios para análises iniciais em grandes escalas espa-
ciais (Gaston & Rodrigues, 2003), um passo fundamental para a aplicação segura dos algoritmos
de seleção de unidades de conservação baseados em complementaridade ou de qualquer outro
método de planejamento de áreas protegidas, envolve a obtenção de dados confiáveis de
ocorrência/distribuição de espécies (Cabeza & Moilanen, 2001; Brooks et al., 2004) e uma
correta estimativa da diversidade beta.
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