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Equipe

Pesquisadores (11 – MPEG, UFG, UFRJ, UnB e Oxford)

Alexandre Aleixo (CNPq PQ 1D) - MPEG 

Ana Albernaz - MPEG

Eduardo Arraut – University of Oxford (post-doc)

Luis Mauricio Bini  (CNPq PQ 1C) – UFG

Mercedes Bustamante (CNPq PQ 1B) – UnB 

José Alexandre Felizola Diniz Filho (CNPq PQ 1A) - UFG 

Carlos Eduardo Viveiros Grelle (CNPq PQ 2) - UFRJ 

Maria Lucia Lorini – UFRJ

Rafael Dias Loyola – UFG

Thiago Fernando Rangel – UFG

Mariana M. Vale – UFRJ



Equipe

65 jovens pesquisadores

Bolsistas DTI (Mestres) – 7 (todos apoiados pela Sub-rede)

Pós-Doutorandos – 5

Doutorandos – 34 (1 apoiado pela Sub-rede)

Mestrandos – 12 (1 apoiado pela Sub-rede)

Iniciação científica – 7 (2 apoiados pela Sub-rede)



• Quais as características ecológicas das linhagens que 

apresentam uma resistência natural ou vulnerabilidade à 

mudanças climáticas, conforme revelado pelo seu passado 

evolutivo?

• Como diferentes métodos de modelagem de nicho/distribuição 

podem ser combinados a fim de realizar predições mais 

precisas sobre as mudanças de distribuição das espécies por 

efeito de mudanças climáticas?

• Como modelos de nicho podem ser acoplados ao arcabouço 

conceitual do planejamento sistemático para a conservação, 

gerando soluções que mitiguem os efeitos negativos das 

mudanças climáticas sobre a biodiversidade? 

• Quais os ecossistemas mais prováveis de serem afetados 

pelas mudanças climáticas e quais os efeitos que podem ser 

esperados nesses ambientes, no que diz respeito à 

manutenção de suas funções e biodiversidade?

• Qual o efeito previsto das mudanças climáticas sobre a 

dinâmica de espécies nativas de interesse econômico 

(estoques, distribuição, crescimento)?



Mitigação / adaptação dos diferentes biomas 
brasileiros

As UCs atuais serão eficientes no futuro?

Quais ações são necessárias para manter a 
eficiência destas UCs no futuro?

Quais são as áreas prioritárias para recomposição 
ambiental (reflorestamento, etc.)?



Destaques

• Interface Ciência-Políticas públicas: A sub-rede integra o 

Fórum Paraense de Mudanças Climáticas, representada 

pela vice-coordenadora Ana Luisa Mangabeira Albernaz.

• Eventos-chave: Entre 25 e 26 de outubro de 2011 foi 

realizada a I Reunião Científica da sub-rede Biodiversidade. 

Os pesquisadores participantes do evento discutiram os 

avanços nas pesquisas nos núcleos Amazônia, Mata 

Atlântica e Cerrado, além de elaborarem um documento 

sobre os possíveis efeitos das mudanças climáticas sobre 

as espécies e ecossistemas brasileiros.

• Presença na mídia: Participação no Globo Ciência em 

2011.



Bioma Mata Atlântica



Bioma Mata Atlântica



Bioma Mata Atlântica



Bioma Mata Atlântica

Sem inclusão de 

desmatamento

Com inclusão de 

desmatamento

Espécies que perdem área

de distribuição 117 120

Espécies que ganham

status de ameaça * 6 14

Espécies extintas
1 2

* Limiares da  “extensão de ocorrência” para diferentes categorias de ameaça da 

IUCN:  ≤ 100km2 Criticamente Em Perigo; ≤ 5,000km2 Em Perigo;  ≤ 20,000km2

Vulnerável.



Bioma Cerrado

55 espécies de marsupiais

Maior parte das espécies sofre contração (redução) de distribuição

Mapeamento de regiões com condições climáticas adequadas









• Fonte: Davidson et al., 2012
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Reconstrução dos contextos temporal, espacial e 
ecológico de diversificação de determinados 
grupos de espécies, para identificação de 
variáveis bio-geo-climáticas responsáveis pela 
sua diversificação e não extinção em períodos 
de alterações climáticas naturais no passado.



• Amazônia e Mata Atlântica

• 158 linhagens (grupos de aves)

• Modelagem de MaxEnt 

• 6 variáveis climáticas, ecoregiões, altitude

• Presente vs. Passado (LIG e LGM)

• Estimativa de filogenias com base em 

dados moleculares

Efeitos das mudanças climáticas na 

diversificação de espécies



Bioma Amazônia







Bioma Amazônia



• Fonte: Davidson et al., 2012


