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RESUMO 50 

A mudança climática está entre as maiores ameaças à biodiversidade e seu efeito sobre 51 

as espécies tem sido alvo de diversos estudos. As áreas climaticamente adequadas para a fauna 52 

e flora tendem a reduzir como consequência das mudanças climáticas, afetando a riqueza e a 53 

composição de espécies. A perda de espécies que realizam serviços importantes como 54 

polinização e dispersão de sementes pode comprometer o funcionamento dos ecossistemas. 55 

Além disso, alterações no uso da terra podem potencializar o efeito da mudança climática 56 

podendo desencadear processos de savanização. A ocorrência de espécies dependentes de 57 

florestas está relacionada à quantidade de cobertura florestal e o desmatamento pode reduzir a 58 

disponibilidade de recursos. Espécies não dependentes de floresta, por outro lado, ocorrem e 59 

utilizam diferentes habitats, sendo predominantes em paisagens fragmentadas. Neste estudo, 60 

utilizaremos as aves como modelo devido a sua sensibilidade às alterações ambientais, ao amplo 61 

banco de dados disponível e a sua importância ecológica para o funcionamento dos 62 

ecossistemas. Construiremos modelos de distribuição de espécies através do algoritmo MaxEnt 63 

para os cenários de referência, 2050 e 2070 a fim de investigar os efeitos climáticos sobre a 64 

riqueza e composição de espécies. Também utilizaremos o mapa de uso da terra mais recente 65 

disponível para avaliar seu efeito sobre as mesmas variáveis. As aves serão categorizadas em 66 

grupos ecológicos de acordo com a guilda trófica e a especialização de habitat. Finalmente, 67 

identificaremos as áreas com maior riqueza de aves de cada grupo e se há sobreposição com as 68 

unidades de conservação existentes. Com os resultados obtidos esperamos melhorar o 69 

direcionamento das estratégias de conservação e/ou restauração a fim de mitigar os efeitos das 70 

mudanças climáticas sobre a comunidade de aves da Mata Atlântica. 71 

 72 

INTRODUÇÃO  73 

A mudança climática poderá ser a maior ameaça à biodiversidade nas próximas décadas 74 

(Bellard et al., 2012). Como resultado dessas mudanças, a distribuição das espécies será alterada 75 

e espécies localmente restritas podem não encontrar habitat disponível no futuro, culminando 76 

na diminuição da riqueza (Hidasi-Neto et al., 2019; Hoffmann et al., 2020; Moraes et al., 2020). 77 

A perda e a mudança na composição de espécies afetam o funcionamento dos ecossistemas 78 

(Sekercioglu et al., 2004). A ausência de grandes dispersores tende a selecionar plantas com 79 

frutos menores (Galetti et al., 2013). De maneira semelhante, a substituição de espécies pode 80 

levar ao colapso da polinização como consequência das alterações no padrão de distribuição de 81 

plantas e polinizadores (Hidasi-Neto et al., 2019; Traveset et al., 2017). Assim, os efeitos das 82 

mudanças climáticas podem acarretar em mudanças na riqueza e composição de espécies, o que 83 

pode comprometer serviços ecológicos importantes em cenários climáticos futuros (Hidasi-84 

Neto et al., 2019; Prieto-Torres et al., 2020). 85 

As aves são sensíveis às alterações ambientais e desempenham serviços essenciais para 86 

o funcionamento dos ecossistemas (Newbold et al., 2013; Sekercioglu et al., 2004). Enquanto 87 

as mudanças climáticas podem levar a diminuição de 94% da área de distribuição de espécies 88 

endêmicas (Hoffmann et al., 2020), a redução na cobertura florestal leva a uma menor 89 

abundância e riqueza da avifauna (Morante-Filho et al., 2015). Estudos com aves comumente 90 

as classificam em grupos ecológicos de acordo com a guilda trófica, o que está diretamente 91 

relacionado aos serviços prestados pelo grupo (Sekercioglu, 2006; Wilman et al., 2014). Por 92 

exemplo, aves frugívoras e nectarívoras favorecem o fluxo gênico das plantas através da 93 

dispersão de sementes e da polinização, além de contribuir para o estabelecimento de novas 94 

plântulas (Gutiérrez-Guerrero et al., 2020; Selwyn et al., 2020), enquanto insetívoras atuam no 95 

controle de insetos reduzindo a herbivoria (Morante-Filho et al., 2016). As aves também 96 

auxiliam no controle de roedores (carnívoras) e na ciclagem de nutrientes limitando a 97 

disseminação de doenças (aves necrófagas; Sekercioglu et al., 2004). Além disso, a avifauna 98 

pode ser agrupada de acordo com a especialização de habitat. Espécies dependentes de floresta 99 



 

são intimamente relacionadas a quantidade de floresta primária disponível tornando-as mais 100 

susceptíveis a perda de habitat (Morante-Filho et al., 2020; Palacio et al., 2020) e, portanto, 101 

tendem a ser substituídas por espécies não dependentes que ocorrem em florestas secundárias 102 

e áreas abertas. Dessa forma, a diversidade funcional pode ser impactada comprometendo a 103 

manutenção de florestas tropicais (Bregman et al., 2014; Galetti et al., 2013; Matuoka et al., 104 

2020). 105 

A Mata Atlântica é um dos biomas mais ameaçados do mundo por apresentar intensa 106 

perda de habitat e alto endemismo de espécies (Myers et al., 2000). Entre 2018 e 2019 houve 107 

um aumento de 27,2% na taxa de desmatamento em comparação ao período anterior, sendo 108 

3.532 ha de floresta perdidas apenas no estado da Bahia (SOS Mata Atlântica/INPE, 2020). A 109 

redução da cobertura florestal diminui a probabilidade de ocorrência da maioria das aves 110 

dependentes de floresta (Morante-Filho et al., 2020). Além disso, projeções futuras indicam que 111 

mais da metade das áreas adequadas para espécies endêmicas da Mata Atlântica seja perdida 112 

em comparação ao cenário atual (Vale et al., 2018). Mudanças no uso da terra juntamente com 113 

os efeitos climáticos podem desencadear processos de savanização na Mata Atlântica (Scarano 114 

and Ceotto, 2015), assim como previsto para outras florestas tropicais (Salazar et al., 2007). 115 

A conservação diante das mudanças climáticas é complexa e envolve a identificação de 116 

áreas relativamente estáveis para várias espécies (Keppel et al., 2012). Modelos de distribuição 117 

de espécies representam uma ferramenta eficaz para analisar os efeitos dessas mudanças sobre 118 

a biodiversidade (e.g. Moraes et al., 2020). Através de dados de ocorrência e das condições 119 

climáticas locais é possível definir a tolerância climática das espécies e projetar áreas 120 

potencialmente adequadas (Gutiérrez et al., 2019; Moraes et al., 2020), auxiliando na ampliação 121 

ou criação de novas unidades de conservação. A sobreposição das distribuições das espécies 122 

permite identificar regiões mais diversas, além dos potenciais benefícios ofertados através de 123 

serviços ecossistêmicos (e.g. polinização, sequestro de carbono e qualidade do ar; de Carvalho 124 

et al., 2017; Pereira Gomes et al., 2020; Verhagen et al., 2017). Também é possível incluir 125 

informações sobre o uso da terra a fim de priorizar áreas que minimizem conflitos com as 126 

atividades antrópicas (Andrade-Díaz et al., 2019) e maximizem a conservação. Uma pesquisa 127 

sobre planejamento de áreas protegidas realizada na Mata Atlântica, por exemplo, indicou que 128 

a criação de novas unidades de conservação em apenas 10% dos municípios inseridos no bioma 129 

evitaria a diminuição de área adequada para maioria das aves endêmicas em cenários climáticos 130 

futuros (Vale et al., 2018). Dessa forma, é importante compreender os efeitos das mudanças 131 

climáticas e de uso da terra (e.g. perda/ganho de espécies ou grupos ecológicos) sobre a 132 

comunidade de aves a fim de definir áreas prioritárias para a conservação e/ou restauração e 133 

promover a manutenção dos serviços ecológicos prestados pelo grupo na Mata Atlântica. 134 

 135 

OBJETIVOS  136 

Geral 137 

Avaliar o impacto dos cenários climáticos e do uso da terra atual sobre a distribuição e a 138 

diversidade de aves considerando seus serviços ecológicos no corredor central da Mata 139 

Atlântica. 140 

 141 

Específicos 142 

Testar as seguintes hipóteses: 143 

• H1: A riqueza e composição de espécies de aves são afetadas pelos diferentes cenários 144 

climáticos; 145 

Predição: cenários climáticos futuros apresentarão menor riqueza e composição diferentes 146 

em comparação ao cenário de referência. 147 

• H2: A riqueza e composição de espécies de aves são afetadas pelos diferentes usos da terra; 148 

Predição: paisagens com maior cobertura florestal apresentarão maior riqueza e composição 149 



 

diferentes em comparação a paisagens com menor cobertura florestal. 150 

• H3: A riqueza de espécies de aves por grupo ecológico (i.e. frugívoros, insetívoros, 151 

dependentes de floresta, etc.) é afetada pelos diferentes cenários climáticos; 152 

Predição: cenários climáticos futuros apresentarão menor riqueza de aves frugívoras em 153 

comparação ao cenário de referência e aos demais grupos ecológicos. 154 

• H4: A riqueza de espécies de aves por grupo ecológico (i.e. frugívoros, insetívoros, 155 

dependentes de floresta, etc.) é afetada pelos diferentes usos da terra; 156 

Predição: paisagens com maior cobertura florestal apresentarão maior riqueza de aves 157 

dependentes de floresta em comparação a paisagens com menor cobertura florestal e aos 158 

demais grupos ecológicos. 159 

• H5: A proporção de áreas com maior riqueza de espécies de aves dentro de unidades de 160 

conservação será afetada pelos cenários climáticos. 161 

Predição: cenários climáticos futuros apresentarão menor proporção de áreas com maior 162 

riqueza de espécies dentro das unidades de conservação atuais em comparação ao cenário 163 

de referência. 164 

 165 

METODOLOGIA  166 

Área de estudo 167 

O Corredor Central da Mata Atlântica (CCMA) se estende do sul da Bahia ao sul do 168 

Espírito Santo entre as latitudes 13º0’6” e 21º18’36” S e longitudes 41º52’43” e 37º16’40” O. 169 

A porção terrestre do CCMA possui aproximadamente 11.787.369 hectares de área e abrange 170 

cerca de 168 municípios (Fig. 1). A região é composta por um mosaico florestal que inclui 171 

floresta primária, floresta secundária em diferentes estágios sucessionais, plantações de cacau 172 

sombreadas (Theobroma cacao), seringueiras (Hevea brasiliensis) e Eucalyptus sp. (Pardini et 173 

al., 2009). A vegetação dominante é formada por floresta tropical de planície caracterizada por 174 

três estratos verticais, com árvores de até 40 m de altura, epífitas, samambaias, bromélias e 175 

lianas (Thomas et al., 1998). O CCMA possui 234 áreas protegidas divididas em unidades de 176 

conservação de proteção integral e de uso sustentável (http://mapas.mma.gov.br/). O clima 177 

predominante é quente e úmido, sem estação seca definida, com temperatura e precipitação 178 

média anual de 24°C e 2.000 mm, respectivamente (Thomas et al., 1998).  179 

http://mapas.mma.gov.br/


 

 180 
Fig. 1: Localização da área de estudo referente a porção terrestre do Corredor Central da Mata 181 

Atlântica e as classes de uso da terra predominantes. 182 

 183 

Dados de ocorrência e classificação das aves 184 

Serão consideradas todas as espécies de aves registradas na área de estudo exceto as 185 

migratórias. Os dados de ocorrência serão adquiridos de bases de dados online (e.g. Global 186 

Biodiversity Information Facility – GBIF, Integrated Digitized Biocollections – iDigBio). 187 

Coordenadas erradas e duplicatas serão eliminadas e o viés geográfico será minimizado 188 

respeitando uma distância mínima de 10 km entre os pontos de ocorrência de cada espécie 189 

utilizando o pacote do R spThin (Aiello-Lammens et al., 2015). Uma pesquisa preliminar 190 

indicou que existem aproximadamente 643 espécies com número de ocorrências variando de 1 191 

a 2.459, no entanto, apenas aquelas com mais de 10 ocorrências serão consideradas neste estudo 192 

(Wisz et al., 2008). 193 



 

As aves serão classificadas de acordo com a especialização de habitat e a guilda trófica 194 

(i.e. dependentes e não dependentes de floresta, frugívoras, nectarívoras, etc.) com base na 195 

literatura (e.g. Wilman et al., 2014; Bregman et al., 2014). 196 

 197 

Variáveis bioclimáticas e de uso da terra 198 

As variáveis bioclimáticas com resolução de 2,5 minutos de arco (~5 km² por pixel) 199 

serão adquiridas da plataforma WorldClim para o cenário de referência (1970-2000), e para os 200 

cenários futuros: 2050 (2041-2060) e 2070 (2061-2080). A resolução escolhida é comumente 201 

usada na literatura (e.g. Bonfim et al., 2019; Gutiérrez et al., 2019; Lemes et al., 2020), além de 202 

ser compatível com o número limitado de estações meteorológicas das quais as variáveis são 203 

derivadas e maximizar o impacto do clima sobre a distribuição das espécies (Pearson and 204 

Dawson, 2003). Calcularemos a média das 19 variáveis de oito modelos de circulação global 205 

(GCMs) para dois Shared Socio-economic Pathways (SSPs), SSP245 e SSP585. Testaremos a 206 

correlação as variáveis bioclimáticas e selecionaremos uma entre aquelas altamente 207 

correlacionadas (r > 0,75) através da função select_vars do pacote do R ENMwizard (Heming 208 

et al., 2019). 209 

O mapa de uso da terra mais recente disponível para o bioma Mata Atlântica contendo 210 

as principais classes (e.g. floresta, agropecuária, etc) será adquirido da plataforma MapBiomas 211 

(https://mapbiomas.org/) e cortado para a área de estudo. Em seguida, será transformado para 212 

a mesma resolução das variáveis bioclimáticas. 213 

 214 

Modelos de distribuição de espécies 215 

 Os modelos serão construídos usando o algoritmo MaxEnt (Phillips et al., 2006) cuja 216 

performance é comparável ao uso de outros algoritmos em conjunto, além de ser indicado para 217 

trabalhar apenas com dados de presença como é o caso deste estudo (Kaky et al., 2020; Elith et 218 

al. 2006). A área de calibração será definida a partir de um buffer de 1,5º entorno do Mínimo 219 

Polígono Convexo (MPC) de todos os pontos de ocorrência (Fig. 2; Anderson, 2012; Anderson 220 

and Raza, 2010; Barve et al., 2011) através do pacote ENMwizard (Heming et al. 2019). Em 221 

seguida, utilizaremos o pacote ENMeval (Muscarella et al., 2014) para otimizar os parâmetros 222 

do MaxEnt, validar e avaliar a performance dos modelos. Para isso, serão consideradas todas 223 

as combinações possíveis de cinco classes (linear, quadrática, produto, dobradiça e limiar) e 224 

dez multiplicadores de regularização (variando de 0,5 a 5 com intervalo de 0,5; Muscarella et 225 

al. 2014), resultando em 290 modelos por espécie. A validação e particionamento dos pontos 226 

de ocorrência dos modelos será feita pelo método de blocos que é indicado para estudos que 227 

necessitam de transferibilidade espacial e/ou temporal (Hijmans, 2012; Veloz, 2009). Para cada 228 

espécie projetaremos o modelo com menor AIC (Warren and Seifert 2011) e AUC maior que 229 

0,7 (Peterson et al., 2011) selecionado pelo pacote ENMwizard (Heming et al., 2019) para os 230 

cenários de referência, 2050 e 2070, e para os SSPs 245 e 585, dentro da área de estudo. Por 231 

fim, serão gerados os mapas binários de adequabilidade para cada espécie a partir de um limiar 232 

que elimina 10% das áreas adequadas para minimizar erros de comissão e para recuperar faixas 233 

de distribuição de espécies mais conservadoras (Liu et al., 2013). 234 

https://mapbiomas.org/


 

 235 
Fig. 2: Área de calibração formada pelo buffer de 1,5º entorno do MPC considerando todos os 236 

pontos de ocorrência da espécie Drymophila squamata (esquerda) e a área de projeção com os 237 

pontos após a correção do viés geográfico (direita). 238 

 239 

Riqueza e composição de espécies 240 

Construiremos uma grade com células de mesma resolução das variáveis bioclimáticas 241 

e calcularemos a riqueza de espécies por célula a partir da sobreposição dos mapas binários de 242 

adequabilidade. Esses mesmos mapas serão agrupados de acordo com a classificação das aves. 243 

Dessa forma, para cada cenário climático, saberemos quantas e quais são as espécies de aves 244 

com potencial de ocorrência em cada célula.  245 

 246 

Áreas prioritárias e áreas protegidas 247 

Construiremos mapas de calor para cada cenário climático a partir da sobreposição dos 248 

mapas binários de adequabilidade, atribuindo cores diferentes para cada grupo ecológico. Dessa 249 

forma, cores claras representarão áreas com baixa riqueza de espécies, enquanto cores escuras 250 

representarão áreas com alta riqueza. Áreas com sobreposição de cores escuras indicarão maior 251 

representatividade de dois ou mais grupos ecológicos. Em seguida, iremos sobrepor os mapas 252 

de calor e o mapa de uso da terra para definir (i) as áreas prioritárias para a conservação, quando 253 

as cores escuras coincidirem com áreas de alta cobertura florestal (>60%), e (ii) as áreas 254 

prioritárias para a restauração, quando as cores escuras coincidirem com áreas de baixa 255 

cobertura florestal (<60%). Dessa forma, buscamos maximizar a probabilidade de ocupação da 256 

maioria das espécies de aves (Morante-Filho et al., 2020). 257 

Os dados referentes as unidades de conservação (UCs - proteção integral e uso 258 

sustentável) serão adquiridos da plataforma do Ministério do Meio Ambiente e sobrepostos aos 259 

mapas binários de adequabilidade para calcular a proporção de área climaticamente adequada 260 

dentro e fora das UCs para cada espécie. Espécies representadas em unidades de conservação, 261 

mas que apresentem adequabilidade inferior a metade de uma célula por UC serão assumidas 262 

como tendo proporção de área protegida igual a zero. 263 

 264 

ANÁLISE DOS DADOS 265 

Construiremos modelos lineares generalizados (GLMs) com distribuição poisson para 266 

avaliar o efeito dos cenários climáticos, do uso da terra e do grupo ecológico (variáveis 267 

independentes) sobre a riqueza de espécies (variável dependente). Mudanças na composição de 268 



 

espécies serão analisadas a partir de matrizes de presença e ausência de espécies por cenário 269 

climático, seguida do cálculo do índice de Sorensen e de uma análise multivariada 270 

permutacional de variância (PERMANOVA; Anderson and Walsh, 2013). A riqueza e a 271 

composição de espécies serão utilizadas para realizar comparações entre as células da grande 272 

por meio de B-C plots, onde B significa perda de espécies e C significa ganho de espécies 273 

(Legendre, 2019). Tais gráficos representarão visualmente a importância relativa dos processos 274 

de perda e ganho de biodiversidade entre locais ao longo do tempo (Legendre and Condit, 275 

2019). 276 

 277 

IMPACTOS DO ESTUDO PARA A CONSERVAÇÃO 278 

A Mata Atlântica ainda sofre com o desmatamento mesmo sendo considerada 279 

globalmente como uma área prioritária para a conservação. As aves são responsáveis por 280 

serviços ecossistêmicos como a polinização e a dispersão de sementes, além de contribuir para 281 

o controle biológico das populações de insetos de vida livre e reduzir o dano foliar provocado 282 

por insetos herbívoros (aves insetívoras). Dessa forma, contribuem para o estabelecimento de 283 

novas plântulas, colaboram com a heterogeneidade da vegetação e com a manutenção de 284 

florestas. As aves podem ser consideradas como grupo modelo para avaliar os impactos das 285 

mudanças climáticas e do uso da terra devido a sensibilidade a essas alterações. A soma desses 286 

impactos pode desencadear processos de savanização da Mata Atlântica semelhante ao que já 287 

é previsto para a Amazônia. Cenários climáticos futuros indicam uma redução de 52% na área 288 

de distribuição de aves endêmicas da Mata Atlântica. Além disso, o uso de análises espaciais e 289 

de modelos de distribuição de espécies são cada vez mais precisos e acessíveis, podendo ser 290 

replicáveis a vários ecossistemas. Tais métodos fornecem alternativas pouco invasivas e mais 291 

econômicas na obtenção de informações relevantes para o estudo da biodiversidade. Através 292 

dos resultados deste estudo será possível definir quais as melhores áreas para a conservação 293 

e/ou restauração dentro do corredor central da Mata Atlântica, uma das regiões mais biodiversas 294 

do mundo, garantindo assim a sobrevivência da avifauna e dos serviços ecológicos prestados 295 

por elas. 296 

 297 
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