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METAS 

Os objetivos gerais do presente projeto são: a) gerar uma base de dados de pontos de 

ocorrência com atualização contínua de todas as espécies possíveis de anfíbios anuros 

registrados nos domínios do Cerrado e Mata Atlântica; b) determinar a distribuição potencial 

de todas estas espécies de anfíbios aplicando diferentes metodologias de modelagem de nicho 

ecológico (Ecological Niche Modeling: ENM; sensu Peterson & Soberón. 2012, Natureza & 

Conservação, 10:102-107). A obtenção desta base de dados e a determinação da distribuição 

potencial das espécies permitirão a realização de três objetivos específicos: a) determinar a 

distribuição potencial para aquelas espécies de anfíbios pouco estudadas, recém-descritas e/ou 

com forte apelo conservacionista (e.g., espécies ameaçadas pelas atividades humanas), no 

sentido de fornecer um direcionamento sólido de informação geográfica para subsidiar futuros 

estudos com estas espécies; b) determinar a distribuição potencial das espécies em um cenário 

de mudanças climáticas. Na presente proposta eu pretendo abordar esta temática para as 

mesmas espécies apontadas no primeiro objetivo e também em um contexto de assembléias 

taxonômicas. Mapas de ENM gerados para cada espécie de anfíbio serão sobrepostos em um 

sistema de grid para a obtenção de um mapa de riqueza de espécies. Posteriormente, a 

modelagem da distribuição potencial de cada espécie será aplicada considerando cenários 

futuros de mudanças climáticas, possibilitando também a confecção de mapas com o padrão 

de riqueza de espécies para cenários futuros. Assim, espera-se identificar quais são as áreas 

prováveis para o aumento e/ou diminuição de espécies de anfíbios no Cerrado e Mata 

Atlântica; e c) determinar áreas prioritárias para conservação de anfíbios nos dois biomas 

propostos. Serão consideradas diferentes métricas para determinar as áreas prioritárias para 

conservação: riqueza de espécies, taxa de substituição de espécies (i.e., diversidade beta), 

endemismo e porcentagem de espécies ameaçadas. Desta maneira, a aplicação de diferentes 

métricas pretende subsidiar a determinação e o fornecimento de resultados conclusivos sobre 

a conservação de anfíbios. 



 RESULTADOS ALCANÇADOS 

 Avanços relacionados aos objetivos gerais 

A busca pelos pontos de ocorrência de anfíbios do Cerrado e Mata Atlântica se deu, 

até o momento, pelas buscas nas bases de dados digitais que oferecem livres acessos a 

levantamentos biológicos e coleções de museus: SpeciesLink (http://splink.cria.org.br) e 

Global Biodiversity Information Facility (GBIF: http://gbif.org). Até o momento foi obtido 

um total de 12.748 pontos de ocorrência diferentes para 179 espécies de anfíbios do Cerrado, 

enquanto 13.131 pontos de ocorrência foram obtidos para 412 espécies da Mata Atlântica. 

Considerando que os dados de diversas espécies, principalmente aquelas recentemente 

descritas, não estão disponíveis nas bases de dados digitais analisadas, esta primeira busca se 

mostrou relativamente satisfatória, com o registro de 85,65% e 77,88% do total de espécies 

encontradas no Cerrado e Mata Atlântica, respectivamente. 

Avanços relacionados aos objetivos específicos 

Até o momento foram executados dois projetos relacionados aos objetivos específicos 

da presente proposta. O primeiro compreendeu na determinação da distribuição potencial, em 

cenários de clima atual e de mudanças climáticas para os anos de 2050 e 2080, para a espécie 

de serpente Phalotris lativittatus, endêmica da região sul do Cerrado. Apesar de a presente 

proposta estar relacionada com a aplicação da modelagem ecológica em anfíbios, a aplicação 

da modelagem em uma espécie de serpente se justifica por ter sido um primeiro exercício do 

Pesquisador Responsável com a temática ‘mudanças climáticas’ neste auxílio à pesquisa. Esta 

experiência proporcionou o desenvolvimento de um segundo projeto relacionado com a 

determinação da distribuição potencial de Hypsiboas caingua em cenários de mudanças 

climáticas, uma perereca pouco estudada e com distribuição disjunta dentro dos domínios do 

Cerrado e Mata Atlântica. Em ambos os casos da serpente e perereca, existe a previsão da 

diminuição das áreas climaticamente favoráveis para ocorrência destas espécies. Esta perda é 

associada a um deslocamento das áreas climaticamente favoráveis para o sul/sudeste das 

distribuições atuais das espécies. No caso da perereca, existe a previsão da redução das áreas 

climaticamente favoráveis em aproximadamente 10,1% até 2050, com uma redução 

subsequente de ~11,6% até 2080. A distribuição desta espécie é esperada para ser 

principalmente associada à Mata Atlântica no futuro, já que as áreas atuais de Cerrado 

climaticamente favoráveis serão perdidas com os efeitos de mudanças climáticas globais. Para 

a espécie de serpente o cenário é ainda mais preocupante, já que as previsões são de redução 

das áreas climaticamente favoráveis em até 80-90% em 2080, sendo que 65-70% desta perda 

é prevista para acontecer até 2050. 
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