
  
 
 
 
 
 

Programa e cronograma preliminar 

Dia 1 

• Classe 1: Introdução à análise de variância multivariada com permutações (PERMANOVA). 
Partição da variação em MANOVA de uma via e ANOSIM (comparativo). Partição da variação (SS) 
baseado em medidas de distância/ similaridade para dados multivariados (abordagem 
geométrica).  

• Classe 2: Permutações e a geração de uma distribuição empírica da hipótese nula. ANOVA ou 
MANOVA com base em permutações. Condições de aplicação e interpretação. O caso univariado 
e as distâncias euclidianas. 

• Classe 3: Uso de matrizes de similaridade/distancia para avaliar amostras biológicas. As 
propriedades das matrizes de similaridade e os seus efeitos sobre as dispersões relativas.  

• Classe 4: Teste de homogeneidade de dispersão multivariada (PERMDISP). A dispersão 
multivariada como medida da biodiversidade beta. 

• Laboratório 1: PERMANOVA – Parte 1 
• Laboratório 2: PERMDISP 
• Sessão ao vivo: Resumo do dia e discussão aberta. 

 

Dia 2 

• Classe 5: Desenhos experimentais complexos com fatores fixos e aleatórios, aninhados e cruzados 
(ortogonais). Pseudoreplicação em estudos biológicos. A construção de testes de F, a hipótese 
testada e a extensão das inferências. 

• Classe 6: Desenhos hierárquicos: a estimativa de componentes de variação e tamanhos de efeito 
para interpretações biológicas, ecológicas e ambientais. 

• Classe 7: Desenhos experimentais especiais em biologia: estudos para detecção de impacto 
ambiental; BACI e beyond-BACI. 

• Classe 8: Poder e Erro Tipo II em PERMANOVA. Interpretação em ciências biológicas, ecológicas e 
ambientais. Importância do Erro Tipo II na detecção de impactos ambientais. 

• Laboratório 3: PERMANOVA – Parte 2 
• Laboratório 4: PERMDISP – Parte 2 
• Sessão ao vivo: Resumo do dia e discussão aberta 

 

Dia 3 

• Classe 9: Análise de Coordenadas Principais (PCO). Comparativo com PCA (dados ambientais) e 
MDS (dados biológicos). Usando distâncias entre centroides (eixos PCO) para visualizar fatores 
salientes e interações em desenhos multi-fatoriais. 

• Classe 10: Simplificação de modelos PERMANOVA. Agrupamento ou remoção de termos. 
Desenhos multi-fatoriais e modelos mistos.  

• Classe 11: Desenhos sem replicação, com medidas repetidas e desenhos assimétricos. 
• Classe 12: Desenhos desequilibrados. Somas de quadrados (diferentes tipos). Covariáveis 

quantitativas. Desenhos ANCOVA: uso e interpretação de interações entre covariáveis e fatores.  
• Laboratório 5: PCO 
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• Laboratório 6: PERMANOVA – Parte 3 
• Sessão ao vivo: Resumo do dia e discussão aberta. 

 

Dia 4 

• Classe 13: Variáveis preditoras contínuas: regressão. Modelos lineares. Regressão múltipla. 
Testes de permutação marginal e sequencial para modelos lineares no DISTLM. 

• Classe 14: Análise de regressão e redundância múltipla multivariada (RDA). Explicação da variação 
na estrutura da comunidade usando variáveis contínuas (por exemplo, ambientais); análise de 
redundância baseada em medidas de distância/dissimilitude (dbRDA). 

• Classe 15: Ordenação restrita e irrestrita a hipóteses. Análise Canônica de Coordenadas Principais 
(CAP) 

• Classe 16: Análise discriminante com base em distância. Interpretação dos eixos. Testes de leave-
one-out em CAP. Análise de correlação usando a CAP. 

• Laboratório 7: DISTLM, dbRDA 
• Laboratório 8: CAP 
• Sessão ao vivo: Resumo do dia e discussão aberta. 

 

Dia 5 

• Classe 17: Desempenho do clássico MANOVA, PERMANOVA e ANOSIM com variâncias 
heterogêneas (o problema multivariado Behrens-Fisher). Soluções: PERMANOVA modificado. 

• Sessões individuais de trabalho com “dados próprios”. 
• Sessão ao vivo: Resumo do dia e discussão aberta. 

 

Os participantes receberão desde o início dados reais para pôr em pratica os conceitos teóricos 
aprendidos, mas também são convidados a trazer seus próprios dados. Estes devem estar em matrizes 
numéricas, retangulares, com variáveis ou descritores (por exemplo, espécies) como colunas, e amostras 
como linhas (ou vice-versa), guardado numa planilha Excel ou arquivo de texto (com terminação .txt). As 
informações não numéricas (fatores) para cada amostra devem ser colocadas ao lado (ou abaixo ou) desta 
tabela, separadas por uma coluna (ou uma linha) em branco. Há também um formato de 3 colunas 
(etiqueta de amostra, etiqueta variável, entrada não zero) adequado para entrada a partir de grandes 
bases de dados do tipo registro. Durante as sessões de "dados próprios", os participantes terão a 
oportunidade de discutir seus próprios desenhos de amostragem/experimental, dados e estratégias de 
análises em consulta direta individual com a apresentadora. 


