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Clima e biodiversidade

• A variação do clima ao longo do gradiente latitudinal terrestre é um dos
principais fatores que modela a distribuição dos biomas, bem como sua
produtividade;

• As espécies, em resposta a um longo tempo evolutivo, apresentam
características e adaptações que as permitem estabelecer, crescer e
reproduzir sobre determinadas condições climáticas;

• A variação diária ou anual das condições climáticas também interferem
no funcionamento (fisiologia) dos organismos, no seu comportamento
(ex: hibernação – animais), fenologia (ex: crescimento, reprodução dos
vegetais), e no ciclo de vida dos animais (ex: estação reprodutiva
favorável) ...

É uma premissa central da biogeografia que o clima exerce um controle 
dominante sobre a distribuição geográfica natural das espécies 



Desde a Revolução Industrial
Século XIX – 1820 a 1840

Inglaterra... Europa e Estados Unidos
carvão e posteriormente petróleo

... o planeta vem experimento um aumento 
vertiginoso CO2 na atmosfera

Willian Bell Scott – Ferro e Carvão



Comparação de alterações de escala continental e global observadas na temperatura de superfície com resultados simulados por modelos
de climas usando forças naturais e antropogênicas. Médias das décadas das observações são mostradas para o período 1906-2005 (linha
preta) medidas em comparação com o centro da década e relativas à média correspondente para os anos de 1905-1950. As linhas são
pontilhadas onde a cobertura espacial é inferior a 50%. Áreas recobertas de azul mostram o intervalo 5-95% para 19 simulações de cinco
modelos de clima usando apenas as forças naturais decorrentes de atividade solar e vulcões. As faixas coloridas de vermelho mostram o
intervalo 5-95% para 58 simulações de 14 modelos de clima usando ambas, força natural e antropogênica. (IPCC 2007).



Temperatura Precipitação Eventos          Concentração                Dinâmica
Extremos                 CO2 Oceânica

Média                      Média Enchentes          Atmosférico               Nível do
Extremos                 Extremos Secas                  Oceânico                        Mar                
Variabilidade          Variabilidade Furações             ph Oceânico             Correntes
Sazonalidade          Sazonalidade Incêndios                                                Marinhas

Componentes das Mudanças Climáticas

Espécies - Distribuição
Qualidade/Quantidade do habitat

Nicho Ecológico/Micronicho
Amplitude de Distribuição Geográfica

Localização da Distribuição Geográfica

Biomas
Integridade
Catástrofes
Resiliência

Desertificação

Ecossistemas
Serviços

Composição
Funções

Produção

Populações
Dinâmica

Recrutamento
Estrutura Etária

Razão Sexual
Abundância

Organismos
Fenologia Fisiologia Genética
Migração          Fecundidade       Seleção Natural
Floração           Atividade           Diversidade Alélica
Dispersão         Ritmos               Taxas de Mutação
Hibernação      Sobrevivência    Heterozigozidade

Exemplos de Componentes da Biodiversidade sobre impacto pelas MC  



A modelagem de distribuição  
potencial de espécies auxilia no 

conhecimento...

Espécies - Distribuição
Qualidade/Quantidade do habitat

Nicho Ecológico/Micronicho
Amplitude de Distribuição Geográfica

Localização da Distribuição Geográfica

... E consequentemente múltiplos modelos 
somados de diferentes espécies podem 

auxiliar no entendimento de impactos nas 
comunidades, ecossistemas e biomas. 



Mas o que precisamos para realizar 
uma modelagem de distribuição 

geográfica de uma espécie? 



Pontos de ocorrência da espécies constituem a informação
básica para o estudo da distribuição geográfica potencial de
uma espécie

Anemopaegma - Firetti-Leggieri (2009)



Gaston (1991) reconheceu dois conceitos
associados ao termo distribuição geográfica:

Área de ocupação:
conjunto de localidades
onde a espécie foi registrada

Extensão de ocorrência:
predição sobre a área potencial
de distribuição de uma espécie



Pontos de ocorrência
(busca e georreferenciamento

das localidades)

Distribuição prevista
(probabilidade de ocorrência 

para a região desejada) 

Variáveis ambientais
(topografia, temperatura, 

precipitação)
(ambiente SIG) 

PROCESSO BÁSICO DA MODELAGEM PARA 
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DO PRESENTE 
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O que podemos estimar com os MDG?

• Estimar a área climaticamente favorável para a
ocorrência da espécie alvo

• Identificar outras áreas favoráveis para a
ocorrência da espécie alvo ou de espécies
filogeneticamente próximas

• Auxiliar no planejamento de coletas

• Estudos de reintrodução de espécies

• Impactos da introdução de espécies exóticas

• Dentre outros....



O que são algoritmos?
• Correspondem a uma sequência de

instruções utilizadas para resolver
problemas bem formulados

• Problemas são especificados em entradas
(inputs)

• O algoritmo corresponde ao método em
que as entradas serão analisadas e
traduzidas em resultados (outputs)

• Os algoritmos então nos auxiliam a
organizar a sequência com que
determinados eventos devem ocorrer para
se chegar a “determinada” resposta!!!!



O BATMAN SAI DO BANHO E TEM UMA 
CHAMADA URGENTE PARA IMPEDIR 

UMA AÇÃO DO CORINGA!!!! 

QUAL A MELHOR SEQUÊNCIA DE
ROUPAS ELE DEVE VESTIR,
MINIZANDO O TEMPO E
ACERTANDO A SEQUÊNCIA DE
PEÇAS????

Ele pode colocar: (1) blusa (2) depois a 
calça, (3) short....

ou  (1) calça (2) short  (3) blusa (4),  etc...

Mas ele não deve colocar, primeiro
a bota, depois a capa, o short, a
calça!.....

Existem algumas sequências
possíveis, e outras que devem, no
mínimo, ser evitas!!!!



Alguns algoritmos de MDG

• Bioclim - envelope climático -(Busby 1986, 1991)

• Garp - algoritmo genético - (Stockwell & Noble 1992)

• Maxent – máxima entropia - (Phillips et al. 2006)

– Permitiram maior popularização no meio acadêmico da 
modelagem de distribuição de espécies

– São algoritmos que geram modelos a partir de dados de 
presença das espécies (dados de ausência, a priori, não são 
necessários)

– Facilitando o uso para espécies ocorrentes em regiões extensas 
e na sua maioria menos extensivamente inventariadas, como as 
regiões tropicais do Globo Terrestre



Exemplo de Algoritmo: GARP 

(Genetic Algorithm for Rule-Set Prediction)

. Modelo Não-Determinístico ou Estocástico, que cria um
conjunto de regras preditoras da distribuição de uma
espécie

. Aplica diferentes algoritmos individuais (p.ex. Regra
atômica, regressão logística) para criar as regras preditoras

EX:
r1: Se Tmin inv in [5,10] e Tmed_inv in [10,22] e Elev in [1m,2m]  então  presente
r2: Se Tmin_ver in [0,15] e Tmed_inv in [0,5] e Elev in [0,5m]  então  ausente
r3: Se [Tmin_inv x 0.80 + Tmed_inv x (-0.2) + Elev x 0.45]  então  ausente

Exemplos de Regras

http://www.nhm.ku.edu/desktopgarp



As variáveis bioclimáticas - BIOS
. Variáveis bioclimáticas são
derivadas de valores mensais de
temperatura e precipitação, a fim
de gerar variáveis biologicamente
significativas para a plataforma
continental terrestre.

. Representam tendências anuais
(ex.: temperatura média anual,
precipitação anual), sazonalidade e
fatores ambientais extremos ou
limitante (ex.: temperatura do mês
mais frio e mais quente, e de
precipitação de chuva e quartos
secos).

http://www.worldclim.org/bioclim

Quarter: Um quarto é um período de três 
meses (1/4 do ano). 



SIG -SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS

GIS- GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM

Permitem uma gama de interações
entre camadas ambientais,
representações urbanas, mapas de
vegetação, etc

A partir de determinados “dados” um
analista SIG produz resultados
considerados “informação geográfica”

Camadas ambientais ou
layers topográficos ou climáticos

Exemplos de SIG: ArcView, IDRISI, 
TerraLib (INPE), Quantum Gis, etc

Relacionado ao estudo de fenômenos espaciais e geográficos

Utilizamos SIG por que estudamos  FENÔMENOS que ocorrem 
NO ESPAÇO E NO TEMPO!!!



São os modelos úteis para o estudo da
distribuição geográfica das espécies?

Que tipo de informação os modelos  

podem nos trazer? 



Modelagem da 
distribuição 

potencial em 
plantas 

um estudo de caso

Drimys brasiliensis
Miers

Casca d’anta

Shepherd & Meireles – não publicado



Conjunto inicial – incompleto e viciado

Drimys é uma das espécies mais abundantes nas 
florestas nebulares ao sul da Floresta Atlântica...



Previsão- Drimys brasiliensis – 1º  momento

Garp – 19 variáveis climáticas 



Drimys – modelo completo

Encontrada 
recentemente!



Objetivaram modelar a distribuição de camaleões crípticos na Ilha de Madagascar - África
Observaram que as técnicas de modelagem podem ser utilizadas para espécies com
poucos registros de ocorrência para identificar regiões com condições climáticas similares
de onde elas são conhecidas
Essas novas áreas são denominadas de sobreprevisão – áreas com condições climáticas
favoráveis para a ocorrência dessas espécies , mas onde elas não registradas

J. Biogeogr. 2007. 34: 102–117



Todos os modelos demonstraram áreas de sobreprevisão, que além de climaticamente
favoráveis continham habitats adequados para a ocorrência de espécies desse grupo

Os autores sobrepuseram os modelos e identificaram áreas de sobreprevisão congruentes
entre eles. Decidiram realizar expedições a essas áreas pouco coletadas e
surpreendentemente encontraram 7 ESPÉCIES NOVAS PARA O GRUPO!

Estas espécies foram
encontradas nos círculos
azuis e verdes, e a área em
vermelho continua para
ser explorada!

Raxworthy et al. 2003. Nature



Mas como estimamos possíveis impactos na distribuição das 
espécies pelo efeito das mudanças climáticas no futuro?



G
eo

g
r
a
fi

a
E

co
lo

g
ia

Possíveis  Projeções dos modelos

Pontos  de  Ocorrência

Algoritmo

Precipitação

T
em

p
er

at
u
ra

Modelo do Nicho Climático

Previsão  da

Distribuição

Nativa

Projeção sobre

Clima Modificado

Projeção

sobre clima

alterado

Regras geradas no 
Presente



O que podemos estimar com as MDG 
diante das mudanças climáticas?

• Redução ou ganho da extensão de ocorrência das
espécies alvo e consequentemente que espécies
provavelmente responderão positivamente ou
negativamente às MC.

• Identificação de novas regiões climaticamente
favoráveis para o estabelecimento de novas
populações da espécie alvo

• Identificar regiões ou áreas de maior
probabilidade de perda de condições climáticas

• Assim, auxiliando em estratégias conservacionistas
para a mitigação dos efeitos das mudanças
climáticas



DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA POTENCIAL DE ARAUCARIA 

ANGUSTIFOLIA EM CENÁRIOS CLIMÁTICOS FUTUROS

Meireles, Koch, Shepherd & Joly 2007 – 58º CNBOT

Para gerar o modelo para o presente utilizamos pontos de ocorrência da espécie, o
algoritmo MAXENT, quatro variáveis topográficas e duas climáticas (precipitação e
temperatura anuais). As células dos modelos foram de 50 x 50 km.



DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA POTENCIAL DE ARAUCARIA 
ANGUSTIFOLIA EM CENÁRIOS CLIMÁTICOS FUTUROS

As regras do modelo do presente foram projetadas em dois cenários de mudanças
climáticas do IPCC para verificar a distribuição potencial futura de Araucária no Brasil. O
cenário otimista, HB, (Hadley-HHGSDX50) estima um aumento de 0.5% na taxa de emissão
de CO2 e de 1ºC a 2.5ºC na temperatura média global daqui a 50 anos.



DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA POTENCIAL DE ARAUCARIA 
ANGUSTIFOLIA EM CENÁRIOS CLIMÁTICOS FUTUROS

O cenário pessimista HA (Hadley-HHGGAX50) estima um aumento anual de 1% na taxa de
emissão de CO2 e de 3ºC a 4ºC na temperatura média do planeta. Assim, assumimos
implicitamente que o nicho climático da espécie não se modificará e verificamos onde
estarão os locais com condições climáticas favoráveis para estabelecimento, crescimento e
reprodução da espécies futuramente .



E como os modelos de clima futuro 
são construídos?

• Esses modelos são equações matemáticas que
representam as Leis Físicas que regem os
movimentos de massa e energia na atmosfera,
nas correntes marinhas, a interação entre eles, e
da atmosfera com a vegetação.

• Também modelam as representações físicas da
interação entre a radiação visível e infravermelha
interage com moléculas presentes na atmosfera
(como: N2, O2, O3, H20, CO2, CH4, N20,
clorofuocarbonos, CFC – que aquecem), com as
nuvens e com os areossóis – que tem um efeito
de esfriamento.



Provêm uma visão tridimensional 
do sistema climático 

Modelam os principais processos físicos e dinâmicos de componente
climático, bem como a interação entre os componentes e os mecanismos de
retro-alimentação entre os processos físicos.



Modelos Climáticos Futuros
Existem diferentes cenários climáticos modelados, que variam nas
quantidades das características consideradas, como população humana, uso
de hidrocarbonetos, uso da terra...

Na literatura de MDG os cenários são denominados otimistas ou pessimistas





Aquecimento Global 

• Mas que mudanças biológicas já estão sendo
observado com as mudanças climáticas?

• Os efeitos podem ser generalizados para o
globo terrestre como um todo?

• Quais são nossos limites atuais e o que
podemos esperar dos modelos de distribuição
potencial de espécies?

• Estamos diante de um cenário de grande
extinção biológica?



Em algumas regiões do globo os 
efeitos das mudanças climáticas 

parecem óbvios!!!

Ártico



Nem por isto pouco
complexos!

Perda de habitat para essas espécies 
podem incluir:
(1) Redução da área total habitável 

(redução da cobertura de gelo)
(2)  Fragmentação do habitat 

(descontinuidade camada de gelo)
(3) Deterioração do habitat 

(aumento da precipitação, 
afinamento do gelo, redução da 
produção primária)

(4) Mudanças na distribuição sazonal e 
abundância do gelo.

Leidre et al. 2008, Moore & Huntington 2008, Logagneux et al. 2014



Modelaram a distribuição geográfica potencial de 49
espécies da família Pipridae e de famílias
filogeneticamente próximas

Representam Tangarás, Uirapuru e Rendeiras, que
são pequenos pássaros frugívoros que se distribuem
pela região Neotropical

Utilizaram o algoritmo GARP e quatro cenários
climáticos futuros derivados de dois modelos gerais
de circulação para o clima futuro: CGCM2 e HadCM3



. Assumindo um cenário de “não-dispersão” das espécies, predisseram extinção para 20%
das espécies, além da diminuição e fragmentação da distribuição de todas as espécies;
. As mudanças climáticas seriam mais dramáticas sobre as espécies distribuídas em regiões
planas amazônicas e do cerrado do que para as espécies montanas;
. Mas ainda pouco sabemos como as espécies vegetais fonte de alimento para estas
espécies responderam às mudanças climáticas...



Que tipos de impactos biológicas...

Os deslocamentos geográficos têm sido o tipo
de resposta biológica mais frequentemente
documentado:

– Respostas na distribuição latitudinal das espécies
ex: 18 a 240 km em direção a altas latitudes

– Respostas na distribuição altitudinal das espécies
ex: 70 a 360 m em direção a altitudes elevadas

•Plantas, aves, borboletas, outros artrópodes terrestres e
aquáticos



Montanhas, um exemplo! 
- deslocamentos altitudinais-

- refúgios para alguns (2, 4), 
- extinção ou seleção para outros (5, 3)
- Permitir mudanças – aclimatação (6)

Espécies sobre
severos riscos de
extinção (1)
- limitação de dispersão
- Redução de habitat favorável

Adaptado de C. Körner 2010



Outros tipos de impactos biológicos:

• Área de reprodução da espécie:  pinguins - (3 km)

• Na data de desova: anfíbios - (14 - 21 dias)

• Período de vôo: invertebrados - (3 - 6 dias)

• Migração para reprodução:  salamandras - (35 – 49 dias)

• Período Reprodutivo - diminuição, adiantamento ou
retardamento: aves, peixes, plantas - (3 – 30 dias)

• Data de Migração: aves - (4- 12 dias)

• Tempo de Hibernação: Marmotas - (23 dias)

• Início ou retardamento do floração - (8 a 20 dias)

• Estação de crescimento:

– Hemisfério Norte: 12 + 4 dias

– Europa: 10 + 1 dias

esperando-se aumento por décadas conseguintes...



Henry David Thoreau manteve registros detalhados
de datas de floração das plantas em Concord,
Massachusetts, EUA, entre 1852-1858.

Dias de mudança na fenologia
das espécies vegetais na
região Tropical podem parecer
pouco importantes, mas em
regiões Temperadas onde as
estações são mais marcadas e
dados biológicos de fenologia
de espécies vegetais
ultrapassam 160 anos, tais
mudanças se tornam
significativas...

Importância de Registros Históricos!

Primack & Miller-Rushing. 2012. 
BioScience 62: 170-180.

http://www.elsevier.com/connect/tracking-climate-change-with-the-help-of-henry-david-thoreau



Aclimatar x Adaptar x Migrar x 
Extinguir

... se ficar o bicho pega, se correr o bicho come!!

Mas seriam os deslocamentos geográficos 
a única resposta provável  das espécies 

diante das mudanças climáticas?



Respostas específicas

Respostas ao longo dos eixos:

Espaço: implicaria habilidade de
dispersão, como também
respostas micro-evolutivas para
adaptação ao novo local

Temporal: Ajustes ao novos
períodos fenológicos, poderia
ocorrer mais rápido ...

Ajustes: Respostas fisiológicas –
aclimatação - ou comportamentais
- alteração - limites de tolerância

Repostas evolutivas:

- Plasticidade

- Adaptação por Seleção NaturalAjustes
fisiologia

Tempo
fenologia

Espaço
Distribuição

Uma das questões cruciais no debate sobre os efeitos ecológicos das mudanças
climáticas é se espécies serão capazes ou não de se adaptar rápido o suficiente
para acompanhar o ritmo das mudanças no clima.

Bellard et al. 2012. Eco. Letters 15: 365-377 



Mas as mudanças climáticas....
Infelizmente não estão associadas somente ao

aumento de CO2...

Thuiller, W. 2007. Nature 448: 550-552

Mudanças no uso da terra: desmatamento –
fragmentação, monoculturas extensivas ...

Deposição de Nitrogênio - Poluição: mudanças
na composição de espécies, acidificação do
solo, suscetibilidade de plantas à herbivoria

Invasão Biológica: mudanças na composição e
abundância de espécies nativas pela introdução
de espécies exóticas

Oceanos: Acidificação e efeitos similares

Estima-se que em 50 anos as mudanças
climáticas em si ultrapassarão em importância a
mudanças no uso da terra...



Alguns modelos já intentam integrar:

• Cenários distintos de habilidade de dispersão das
espécies, influência dos atributos funcionais das
espécies ou competição - (The American Naturalist 2008. 171:
E1-E19, Diversity and Distribution. 2009. 15: 590–601)

• Abundância e Populacionais - (Global Change Biology. 2009.
15: 255–267)

• Respostas Meta-populacionais - (Proc. Roc. Soc. B. 2009.
276: 1415-1420)

• Modelos Fisiológicos e Genéticos-Evolutivos - (Ecology.
2011. 92: 2214-2221, Functional Ecology 2009. 23: 528-583)

• Redes de Interações Biológicas - (Global Ecology and
Biogeography. 2007. 16: 743-753)

• Uso da Terra: (Global Change Biology. 2010. 16: 3215–3522)



Thuiller et al. 2006. Diversity Distrib. 12:  49–60

Modelaram 112 espécies arbóreas de 4 tipos funcionais
- folhas amplas decíduas, folhas amplas perenes
- coníferas sempre-verdes, coníferas decíduas

Inseriram  2 cenários de dispersão das espécies: nulo e ilimitado

Demonstraram que as previsões
de modelos espécie-específico
de respostas de padrões
funcionais devem ser
examinados separadamente

O primeiro indica mudanças na
distribuição e riqueza de
espécies nas comunidades ;
O segundo pode nos fornecer
insights sobre o funcionamento
futuro dos ecossistemas. Variabilidade na Diversidade Funcional  (FD) de árvores 

sobre cenário (a) nulo e (b) dispersão ilimitada 



Integrating biophysical models and evolutionary theory to
predict climatic impacts on species’ ranges: the dengue
mosquito Aedes aegypti in Australia

Incorporou pela primeira vez a evolução de um traço biológico em modelos
bioclimáticos, sugerindo que previsões sobre mudanças da distribuição de espécies em
cenários climáticos futuros podem ser menos imprecisas, se a evolução é ingorada!

Efeito potencial da evolução da resistência à dessecação de ovos após a evaporação 
d’água nos sítios de reprodução de Aedes aegypti na região de Darwin, Australia. 



The relative importance of deforestation, precipitation change, and
temperatura sensitivity in determining the future distributions and
diversity of Amazonian plant species Feeley et al. GCB 2012. 18: 2636-2647

Entretanto presume uma
resposta homogênea para
todas as espécies

1) Aumento da Temperatura
– 2oC ou 4oC

2) Capaz de responder ao 
aumento de CO2 
- não afeta ou melhora o 
uso d’água

3) Habilidade de dispersão
- capazes ou incapazes de 
alcançar áreas fora da 
distribuição atual

4) Elevação da Temperatura
- capazes ou incapazes de 
adaptar 

ca. 3000 spp



Mas o que esperar ???
Uma tragédia anunciada ??? 

• Muitas espécies poderão diminuir sua área de ocupação ou
extensão de ocorrência, até mesmo extinguir, mas um conjunto
menor de espécies pode ser favorecido, infelizmente levando a
um cenário de homogeneização da biota...

• Conhecemos pouco das respostas e dos limites de tolerância de
nossas espécies nativas, um maior conhecimento da auto-ecologia
das espécies tropicais faz-se urgente e de grupos funcionais
relevantes ao funcionamento dos diferentes ecossistemas
também!

• Pouco sabemos das respostas evolutivas possíveis no ciclo de vida
de nossas espécies nativas diante das mudanças climáticas;

• Precisamos expandir nossos modelos para outras formas de vida
vegetal e animal

• Necessitamos de mais experimentos nos biomas brasileiros,
reamostragens e biomonitoramento!



Mesmo que as espécies respondam individualmente às
mudanças climáticas, algumas generalizações podem ser
possíveis:

– Enquanto espécies especialistas ou endêmicas podem
apresentar maior risco de extinção;

– Espécies generalistas e de ampla distribuição geográfica
podem experimentar um aumento ou fragmentação da sua
extensão de ocorrência, mas desde que tenham alta
habilidade de dispersão e atributos morfológicos e
fisiológicos capazes de responder às mudanças climáticas

– Talvez ecossistemas onde haja maior diversidade de grupos
funcionais e também maior redundância de espécies nesses
grupos sejam mais resilientes ao impacto das mudanças
climáticas



“ De fato, nós nunca seremos
aptos de prever o futuro com
acurácia, mas necessitamos de uma
estratégia para utilizar o
conhecimento existente; e os modelos
bioclimáticos são uma ferramenta
útil e adequada para entender e
mitigar os efeitos das mudanças
climáticas na biodiversidade.”

adaptado de Araújo & Rahbek. 2004.  Science 313: 1396-1397



“ A ausência de evidência ...
não significa evidência de ausência”

Carl Sagan

Mas esses tipos de estudos podem melhorar

significativamente as previsões dos impactos das

mudanças climáticas sobre as comunidades de plantas

e animais, e fornecer dados baseados em evidências

para informar o público, gestores de recursos naturais e

os formuladores de políticas públicas de como os

ecossistemas estão realmente respondendo às

mudanças climáticas.

Os Modelos de Distribuição Potencial de Espécies são

extremamente úteis nesse contexto. Existem limitações,

mas que não são impeditivas de uma análise séria e

crítica sobre seus resultados.
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