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Objetivos

- Objetivos gerais: gerar base de dados pontual com atualização contínua e 

determinar a distribuição potencial de todas as espécies possíveis nos biomas 

Cerrado e Mata Atlântica.



Objetivos (cont.)

Modelagem de Distribuição Potencial (MDP; Elith & Burgman 2002, Guisan & 

Thuiller 2005):

- Limitações: predição de falsos-positivos.

- Aplicações:

Pontos de ocorrência Variáveis ambientais



- Objetivos específicos:

1) Foco em espécies pouco estudadas, recém-descritas e/ou com forte 

apelo conservacionista (p. ex.: espécies ameaçadas de extinção);

2) Determinar a distribuição potencial em cenário de mudanças 

climáticas (2 abordagens);

Cenário futuro?

3) Determinar áreas prioritárias para conservação de anfíbios nos dois 

biomas estudados, considerando riqueza de espécies, diversidade beta, 

endemismo e porcentagem de espécies ameaçadas.

Objetivos (cont.)



Resultados Alcançados

- Objetivos gerais: busca por pontos de ocorrência (speciesLink: 

http://splink.cria.org.br; GBIF: http://gbif.org) 

Mata Atlântica: 13.131 pontos de ocorrência para 

412 espécies (77,88% do total de espécies)
Cerrado: 12.748 pontos de ocorrência para 179 

espécies (85,65% do total de espécies)

http://splink.cria.org.br/
http://gbif.org/


Resultados Alcançados (cont.)

- Objetivos específicos: dois projetos executados.

Impactos de mudanças climáticas na 

distribuição de espécies
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Resultados Alcançados (cont.)

26 pontos de 

ocorrência

7 variáveis 

ambientais

3 algoritmos de 

modelagem

24 pontos de 

ocorrência

6 variáveis 

ambientais

3 algoritmos de 

modelagem

Cenário atual 2050 2080

- 2 cenários de emissão de CO2: A1B e B2A

- 4 modelos de clima futuro de Atmosphere-Ocean General 

Circulation Model (AOGCM) (disponível no Global Circulation

Model portal: http://www.ccafs-climate.org/ ) 

Mapa consensual (2050 e 2080)

24 modelos para cada ano, considerando 3 

algoritmos, 4 AOGCM e 2 cenários de emissão 

de CO2.



Resultados Alcançados (cont.)



Resultados Alcançados (cont.)

538.569,84 km2 186.644,08 km2 105.625,20 km2
- 65,35% - 80,39%

* Efeitos sinérgicos adicionais: capacidade de dispersão das espécies, degradação de hábitats naturais, 

efeitos de mudanças climáticas no Cerrado, entre outros.



Cronograma de execução

- Próximos objetivos:

Cenário de mudanças 

climáticas?
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Obrigado!


