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Resumo 

 

O conhecimento sobre a distribuição atual e potencial das espécies é fundamental para a 

conservação da biodiversidade. A ocorrência das espécies é determinada por fatores naturais 

(e.g. clima, topografia, barreiras geográficas) e pode ser alterada de forma acelerada por 

fatores antrópicos (e.g. alterações na cobertura do solo, mudanças climáticas). Esses processos 

ocorrem em escalas espaço-temporais distintas, sendo necessária uma investigação 

multiescalar para compreender a ocorrência das espécies em um sistema heterogêneo como o 

das florestas tropicais. Nessa dissertação, dividida em três capítulos, utilizamos uma 

abordagem multiescalar na análise de distribuição geográfica, a fim de compreender a 

ocorrência da espécie considerando influências naturais e de atividades antrópicas. Para isso, 

utilizamos como estudo de caso, o Mico-Leão-Dourado (Leontopithecus rosalia), uma espécie 

ameaçada de extinção cuja principal ameaça é a perda e a fragmentação de habitat na planície 

costeira do Estado do Rio de Janeiro (Brasil). No primeiro capítulo, nosso principal objetivo 

foi avaliar as respostas de duas escalas espaciais, regional (escala fina) e 

macrorregional/global (escala grosseira), nas previsões realizadas através da Modelagem de 

Nicho Ecológico e da Modelagem de Distribuição de Espécies. Para isso, utilizamos 

conjuntos de variáveis ambientais distintos, incluindo Variáveis Indicadoras de Atividades 

Antrópicas (VIAA) e/ou Variáveis Naturais e três recortes de distribuição do Mico-Leão-

Dourado: (a) histórica, (b) atual e (c) atual sem manejo. No geral, os resultados das duas 

escalas espaciais foram congruentes, as Variáveis Naturais, Amplitude Média Diária da 

Temperatura (AMDT) ou Isotermalidade (Iso) lideraram a contribuição nos modelos gerados 

nas duas escalas espaciais e nos três recortes de distribuição. Nesse contexto, não 

encontramos uma associação característica entre variáveis climáticas com escala grosseira e 

variáveis não-climáticas com escala fina como reportado na literatura. Assim, nesse capítulo, 

a escala regional apresentou mais vantagens do que a escala macrorregional/global, pois a 

resolução mais fina permitiu a identificação dos fragmentos de habitat mais adequados para a 

espécie e apontou uma contribuição maior das variáveis ambientais, principalmente para as 

variáveis topográficas. No segundo capítulo, a análise de Modelagem de Distribuição de 

Espécies foi na escala da paisagem. O objetivo principal foi combinar as abordagens de 

adequabilidade ambiental e conectividade funcional para avaliar a situação dos locais mais 

adequados para o Mico-Leão-Dourado na paisagem fragmentada. Como resultado, foi visto 

que a paisagem de distribuição atual do Mico-Leão-Dourado apresenta principalmente 

fragmentos de habitat com adequabilidade ambiental na classe „Sub-ótimo‟. Adicionalmente, 

se a espécie apresentar capacidade de deslocamento na matriz de apenas 100m, grande parte 

dos fragmentos de habitat com adequabilidade ambiental na classe „Ótimo‟ não coincidem 

com os fragmentos de habitat com maior contribuição para a conectividade na paisagem. Por 

fim, no terceiro capítulo, realizamos a Modelagem de Nicho Ecológico nas escalas temporais 

presente e futura, analisando duas hipóteses de dispersão para o Mico-Leão-Dourado: nula e 

ilimitada. O objetivo principal foi avaliar as alterações que as mudanças climáticas vão 

proporcionar para o Mico-Leão-Dourado em termos de locais potencialmente adequados e de 

status de conservação da espécie no futuro. Como resultado, encontramos a redução acima de 

85% de área climaticamente adequada para o Mico-Leão-Dourado no futuro considerando as 

hipóteses de dispersão nulas e ilimitadas. Em todos os pressupostos, o MDL foi classificado 

na categoria Criticamente Ameaçado (CR) da IUCN no futuro. Como conclusão geral, apesar 

da distribuição geográfica histórica e atual do Mico-Leão-Dourado ser bem conhecida na 

literatura, a presente dissertação disponibilizou resultados acerca da adequabilidade ambiental 

em escalas espaço-temporais distintas, acrescentando novas informações que podem ser úteis 

para estratégias futuras de conservação da espécie.  
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Abstract 

 
The knowledge about the current and potential distribution of species is essential for 

biodiversity conservation. The occurrence of the species is determined by natural factors (e.g. 

climate, topography, geographical barriers) and can be quickly changed by anthropogenic 

factors (e.g. changes in land cover, climate change). These processes occur in different 

spatial-temporal scales, increasing the demand for multiscale research especially in 

heterogeneous systems such as tropical forests. In this dissertation organized into three 

chapters, the multiscale approach was used in order to analyze to the geographic distribution 

and understand species occurrence considering influences of natural and anthropogenic 

activities. In the Atlantic tropical forest, Golden Lion Tamarin (GLT) (Leontopithecus 

rosalia) is a primate endangered by the loss and fragmentation of habitat in the coastal 

lowland of the State of Rio de Janeiro (Brazil), a model study for multiscale research on 

potential distribution. In the first chapter, we assessed responses of two spatial scales, regional 

(fine scale) and macro-regional/global (coarse scale), in the predictions made by Ecological 

Niche Modeling (ENM) and Species Distribution Modeling (SDM) for GLT. We used 

different sets of environmental variables, including Anthropogenic Activities Variables 

Indicator (AAVI) and/or Natural Variables and three types of Golden Lion Tamarin 

distribution: (a) historical, (b) current and (c) current without any management. Overall, the 

results of the two spatial scales were congruent, the Natural Variables, Mean Diurnal Range 

(MDR) or Isothermality (Iso) led the major contribution in the models generated in the two 

spatial scales and the three types of distribution. In this way, no specific association was 

found between climate variables with coarse scales and non-climatic variables with fine scale 

as previously reported in the literature. Thus, in this chapter, the regional scale showed more 

advantages than the macro-regional level/global since the high resolution allowed the 

identification of the more suitable fragments of habitat for the species and showed a greater 

contribution of environmental variables, especially for topographic variables. In the second 

chapter, the analysis of species distribution modeling was performed in the landscape scale. 

We combined approaches of environmental suitability and functional connectivity to assess 

the current situation of the most suitable places habitat for the Golden Lion Tamarin in 

fragmented landscapes. Our results supported that the current landscape distribution of 

Golden Lion Tamarin might show especially fragments of habitat with environmental 

suitability in 'Sub-optimal' class. Additionally, assuming a dispersal capability for that GLT of 

only 100m in the matrix, the mostly fragment habitat with environmental suitability in 'Great' 

class did not coincide with fragment habitat of with high contribution to connectivity in the 

landscape. Finally in the third chapter, we performed an Ecological Niche Modeling in the 

temporal scales (present and future) by analyzing two dispersion hypotheses for GLT: null 

and unlimited. Effects of climate changes on potentially suitable sites and the conservation 

status of this primate in the future were analyzed. Assuming null and unlimited dispersion 

cases, Golden Lion Tamarin has been classified as Critically Endangered (CE) on the IUCN 

future, and we found a strong reduction (above 85%) in the climatically suitable area for this 

species in the future. In conclusion, although the historical and current geographical 

distribution of Golden Lion Tamarin be well known in the literature, this dissertation adding 

new information, supporting that the environmental suitability in different spatial-temporal 

scales may be an useful method for future conservation strategies species. 
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1. Introdução Geral 

 

 
As modificações aceleradas na cobertura do solo e as mudanças climáticas, 

decorrentes de atividades humanas são os dois fatores principais de ameaça à biodiversidade 

em nível global (Hansen et al. 2001, MEA 2005). Atualmente, a superfície terrestre possui 

aproximadamente 83% de área influenciada por atividades humanas (Sanderson et al. 2002) e 

mais de 30% já se encontra convertida para uso agropecuário (SCBD 2010). As mudanças 

climáticas recentes já estão ocasionando modificações em processos ecológicos, afetando a 

fenologia e fisiologia dos organismos, a composição e interações em comunidades, a estrutura 

e dinâmica de ecossistemas, a distribuição geográfica e o risco de extinção das espécies 

(Walther et al. 2002, Vale et al. 2009). O registro fóssil indica que as taxas de extinção mais 

altas via de regra estiveram associadas a espécies que possuíam distribuições geográficas 

relativamente pequenas, evidenciando a relação entre a suscetibilidade à extinção e a 

amplitude geográfica das espécies (Jablonki 1986, Kiessling & Aberhan 2007). Dessa forma, 

as mudanças climáticas e as modificações antrópicas na cobertura do solo influenciam direta 

ou indiretamente a ameaça de extinção atual e futura das espécies (Mace 1994). A cada ano, 

em média 52 espécies de mamíferos, aves e anfíbios movem-se para uma categoria mais 

próxima de extinto (Hoffmann et al. 2010). Esse cenário pode ser ainda mais crítico em 

florestas com alto grau de endemismo como as que compõem a Mata Atlântica (Mittermeier 

et al. 2005). Nesse contexto, conhecer os fatores que influenciam a ocorrência e a distribuição 

geográfica das espécies pode ser fundamental para evitar a extinção das espécies raras ou 

ameaçadas na natureza.  

Atualmente, a Modelagem de Distribuição de Espécies (Species Distribution Modeling 

– SDM) e a Modelagem de Nicho Ecológico (Ecologic Niche Modeling – ENM) tornaram-se 

procedimentos habituais para auxiliar na delimitação da distribuição geográfica e identificar 

fatores que influenciam a ocorrência das espécies (Franklin 2009). A realização da SDM e da 

ENM precisa de condições básicas: um conjunto de dados de ocorrência ou abundância das 

espécies e outro de variáveis ambientais explicativas; um algoritmo que relacione as 

características ambientais aos dados das espécies e uma avaliação quanto à acurácia do 

modelo (Guisan & Zimmermann 2000). As terminologias SDM e ENM têm sido utilizadas 

como sinônimos na literatura (Peterson & Sóberon 2012). No entanto, Peterson & Sóberon 

(2012) defendem que a meta do ajuste do modelo ocorre no espaço ambiental que é 
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relacionado ao „nicho‟ das espécies e não as distribuições. Assim, a ENM tem como foco a 

distribuição potencial das espécies identificando o nicho fundamental ou os locais potencias 

onde a espécie pode ser encontrada (Peterson & Soberón 2012). Já a SDM deve incluir 

procedimentos que transformem a distribuição potencial em algo mais próximo da 

distribuição real. Essa transformação pode ser feita através da restrição do modelo apenas a 

locais acessíveis para a espécie, da incorporação da capacidade de dispersão e/ou da utilização 

de ausências verdadeiras no modelo (Peterson & Soberón 2012).  

Dentre as variáveis ambientais utilizadas em SDM ou ENM encontram-se geralmente 

descritores de clima, mas são também empregados descritores de topografia, substrato, 

uso/cobertura do solo e vegetação, além de descritores de composição/configuração de 

paisagem (Franklin 2009). Através dos algoritmos utilizados na modelagem preditiva é 

possível identificar a importância dessas variáveis ambientais preditoras na distribuição 

modelada para as espécies (Phillips et al. 2006). No entanto, essa importância pode variar 

dependendo da escala de análise (Thuiller et al. 2003, Lorini 2007).  

Entendida como a parametrização de nossa janela de percepção da realidade, a escala 

pode ser definida como o período de tempo e espaço sobre o qual sinais são integrados para 

passar uma mensagem (Allen & Starr 1982). Para melhor compreender esta noção, é útil ter 

em mente que a percepção da escala estrutura-se segundo três dimensões fundamentais: o 

espaço, o tempo e o nível de organização. As duas primeiras constituem os eixos 

fundamentais da escala, ao passo que as agregações organizacionais via de regra são 

construídas pelo observador (Wu & Li 2006). Assim, a escala pode ser caracterizada por seus 

componentes básicos de grão e extensão. O grão representa a unidade de mais fina resolução 

de um fenômeno ou de um conjunto de dados dentro da qual presume-se homogeneidade, 

enquanto a extensão consiste na total expansão espacial ou temporal de um estudo. Na SDM e 

ENM o grão espacial corresponde ao tamanho do pixel da matriz utilizada e a extensão 

espacial refere-se à área sobre a qual o modelo é aplicado para fazer interpolação ou 

extrapolação a partir de um conjunto de dados (Franklin 2009). A dimensão temporal também 

pode ser explorada através da ENM por meio de previsões de distribuição potencial em 

períodos pretéritos, presentes ou futuros. Como os fenômenos ecológicos ocorrem ao longo de 

um espectro de escalas torna-se fundamental relacionar informações através de diferentes 

escalas e níveis de organização biológica (Wu 1999, Burnett & Blaschke 2003, Wu 2004). 

Dessa forma, é recomendável a utilização de uma abordagem multiescalar para compreender 

melhor as limitações ambientais para as distribuições das espécies (Pearson et al. 2002, Lorini 
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2007), sendo a variação do tamanho de seus componentes espaciais (grão e extensão) e a 

comparação entre diferentes recortes temporais, a maneira mais comum de avaliar os dados 

em escalas diferentes.  

Na Modelagem de Nicho Ecológico ou na Modelagem de Distribuição de Espécies, a 

relação entre as variáveis ambientais e os dados de ocorrência das espécies é analisada através 

de um algoritmo, que busca revelar gradientes de adequabilidade ambiental (Guisan & 

Thuiller 2005). Os valores de adequabilidade ambiental indicam locais com maior ou menor 

potencialidade de encontrar a espécie analisada (Peterson et al. 2011). Estudos com essa 

abordagem são especialmente importantes para espécies ameaçadas de extinção, visto que 

podem auxiliar em estratégias de conservação dirigidas a reduzir o risco de extinção desses 

alvos. Dentre as possibilidades podemos destacar: o apoio na priorização espacial para seleção 

de áreas a serem protegidas (Urbina-Cardona & Flores-Villela 2009), a identificação de áreas 

prioritárias para reintrodução e translocação de espécies (Martínez-Meyer 2006), a indicação 

de locais propícios para encontrar novas populações (Marini et al. 2010), o auxílio à 

classificação do status de conservação das espécies (Attorre et al. 2011) e a avaliação de 

alterações da distribuição potencial futura por conta das mudanças climáticas (Morueta-

Holme et al. 2010, Souza et al. 2011). 

 Outra possibilidade interessante para auxiliar propostas conservacionistas são as 

análises de conectividade baseadas na teoria dos grafos (Urban & Keitt 2001). A 

conectividade da paisagem determina o grau de facilitação ou impedimento dos movimentos 

de organismos entre manchas de habitats (Taylor et al. 1993). Esta pode ser entendida em dois 

aspectos: a conectividade estrutural, que leva em consideração apenas o arranjo espacial dos 

elementos da paisagem e a conectividade funcional, que considera as respostas 

comportamentais das espécies aos elementos da paisagem (Taylor et al. 1993). Assim a 

paisagem é conectada funcionalmente quando a capacidade de dispersão do organismo 

permite o movimento inter-habitat através da matriz (elemento que recobre a maior extensão 

da paisagem) ou através de corredores florestais (Metzger, 1999, Tischendorf & Fahrig 2000). 

A conectividade da paisagem assume um papel chave na estruturação espacial dos processos 

ecológicos (Hanski 1999), pois a ruptura de movimentos de organismos e de processos 

existentes em paisagens previamente conectadas pode comprometer a persistência de muitos 

sistemas bióticos (Crooks & Sanjayan 2006). Por esta razão, atualmente a conectividade 

tornou-se um tema vital para a conservação da biodiversidade, sobretudo em paisagens 

fragmentadas (Crooks & Sanjayan 2006). 
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 A abordagem de SDM está mais relacionada ao paradigma do habitat, buscando 

analisar fatores que caracterizem a adequabilidade intrínseca das áreas para serem colonizadas 

pela espécie em estudo, a partir de um ponto de vista estático (Armstrong 2005, Foltête et al. 

2012), em escalas espaciais de maior extensão. Por outro lado, a abordagem de conectividade 

funcional está mais relacionada ao paradigma de metapopulação, incluindo as noções de 

fluxos de indivíduos, distância de dispersão e acessibilidade espacial, a partir de um ponto de 

vista mais dinâmico (Armstrong 2005, Foltête et al. 2012), em escalas espaciais de menor 

extensão. Tendo em vista as características e potencialidades das duas abordagens, a 

integração de ambas representa um caminho promissor para auxiliar ações de conservação e 

manejo (Saura & Pascual-Hortal 2007, Foltête et al. 2012). No geral, as propostas de 

integração melhoram a previsão do modelo e indicam com mais precisão o que está 

determinando a distribuição atual da espécie (Richard & Armstrong 2010). No entanto, não 

permitem avaliar a situação da espécie na configuração da paisagem atual em termos de 

adequabilidade ambiental intrínseca. Assim, a recuperação integral das informações sobre a 

conectividade na paisagem e adequabilidade ambiental através da combinação das abordagens 

é fundamental para avaliar a situação das espécies em paisagens fragmentadas.  

A biologia da conservação é uma ciência multidisciplinar que foi desenvolvida frente 

à crise da biodiversidade biológica, com a missão de compreender, proteger e perpetuar a 

diversidade biológica em todas as escalas e níveis de organização biológica (Sodhi & Ehrlich 

2010). Entre seus objetivos visa entender os efeitos da atividade humana sobre as espécies, 

comunidades e ecossistemas, bem como desenvolver abordagens práticas para prevenir a 

extinção de espécies e, se possível, reintegrar as espécies ameaçadas ao seu ecossistema 

funcional (Primack & Rodrigues 2001). Com já destacado anteriormente, o tamanho das 

distribuições geográficas tem um importante papel na categorização do status de conservação 

das espécies (Gaston & Fuller 2009), pois distribuições restritas via de regra estão associadas 

à maior susceptibilidade à extinção e podem indicar espécies e/ou áreas prioritárias para ações 

de conservação, sendo essa priorização de fundamental importância para diminuir a 

severidade da perda de biodiversidade (Rodrigues et al. 2006). Por essa razão, critérios 

fundamentais para avaliar o risco de extinção das espécies em “listas vermelhas”, como a da 

União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), baseiam-se na distribuição 

geográfica das espécies analisadas (Jankowski & Rabenold 2007). Além de tudo, é inegável 

que a capacidade de prever a distribuição das espécies no tempo e no espaço constitui uma 

pré-condição indispensável para o desenvolvimento de políticas e estratégias de gestão 
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adequadas, sendo particularmente relevante em face das mudanças globais (Schweiger et al. 

2013). 

Nesse contexto, no presente estudo desenvolvemos uma abordagem multiescalar para 

análise da distribuição geográfica, considerando efeitos da atividade humana e apontando 

futuras estratégias para conservação do habitat. Para isso escolhemos como estudo de caso o 

primata Mico-Leão-Dourado (Leontopithecus rosalia), uma espécie ameaçada de extinção 

cuja principal ameaça é a perda e fragmentação de habitat na região de sua distribuição 

histórica, que se estende pela planície costeira do Estado do Rio de Janeiro. 

 A presente dissertação está dividida em três capítulos relacionados com a influência de 

fatores naturais e antrópicos na distribuição de Leontopithecus rosalia em escalas distintas. 

No primeiro capítulo analisamos as duas abordagens de modelagem preditiva, Modelagem de 

Nicho Ecológico e Modelagem de Distribuição de Espécies, considerando duas escalas 

espaciais: regional (escala fina) e macrorregional/global (escala grosseira). Esse capítulo tem 

como foco a investigação da influência de diferentes escalas espaciais nas previsões 

realizadas pela ENM e SDM.  Para isso, utilizamos conjuntos de variáveis ambientais 

distintos, incluindo Variáveis Indicadoras de Atividades Antrópicas (VIAA) e/ou Variáveis 

Naturais e três recortes de distribuição do Mico-Leão-Dourado: histórica, atual e atual sem 

manejo. No segundo capítulo, realizamos a Modelagem de Distribuição de Espécies na escala 

da paisagem. O objetivo foi combinar as abordagens de adequabilidade ambiental e 

conectividade funcional para avaliar a situação dos locais adequados para o Mico-Leão-

Dourado no contexto de uma paisagem fragmentada. No terceiro capítulo analisamos a ENM 

e SDM em escalas temporais distintas: presente e futuro. Esse capítulo teve como objetivo 

principal avaliar alterações que as mudanças climáticas poderão ocasionar para L. rosalia em 

termos de disponibilidade de locais potencialmente adequados e de status de conservação da 

espécie no futuro.  
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2. Espécie de Estudo 

 

Os Micos-Leões-Dourados (MLDs) (Leontopithecus rosalia) (Linnaeus 1766) foram 

mencionados na literatura pela primeira vez em 1519, quando o padre Antonio Pigafetta, após 

tê-los vistos na natureza, chamou-os de “lindos gatos próximos a micos e similares a leões” 

(Rylands et al. 2002). Essa espécie de primata pode atingir o peso de 500-700g quando 

adulto, sendo considerado um dos maiores membros da família Callitrichidae (composta por 

micos e sagüis) (Ruiz-Miranda et al. 2008). A alimentação dos MLDs incluem frutos 

maduros, néctar, exsudatos e pequenos animais (Kierulff et al. 2002). Os microhabitats onde 

os Micos-Leões-Dourados forrageiam incluem orifício de troncos, cascas de árvores, as bases 

das folhas de palmeiras, cipós, palmeiras, bromélias e outras epífitas (Kierulff et al. 2002, 

Procópio de Oliveira et al. 2008). A escolha desses microhabitats para o forrageio varia de 

acordo com a estação climática e qualidade do habitat em que habitam (Procópio de Oliveira 

et al. 2008). Outro micro-habitat importante são os ocos nos troncos das árvores, pois são 

utilizados predominantemente como abrigos noturnos (Kierulff et al. 2002).  

O Mico-Leão-Dourado é endêmico da Mata Atlântica e sua distribuição histórica 

cobria grande parte da região da baixada costeira do Estado do Rio de Janeiro (Rylands et al. 

2002). A distribuição original incluía a totalidade ou parte dos seguintes municípios: 

Mangaratiba, Itaguaí, Nova Iguaçu, Nilópolis, São João do Meriti, Duque de Caxias, Rio de 

Janeiro, Magé, São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Maricá, Araruama, Silva Jardim, Saquarema, 

Rio Bonito, Cachoeiras de Macacu, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, 

Macaé, Conceição de Macabu, Campos e São João da Barra (Rylands et al. 2002).  

No entanto, por conta da devastação histórica da Mata Atlântica (Dean 1996), em 

levantamentos realizados entre 1962 e 1969, Coimbra-Filho concluiu que o Mico-Leão-

Dourado, foi extinto em todos, à exceção de sete (Silva Jardim, Cabo Frio, Saquarema, 

Aruarama, Casimiro de Abreu, Rio Bonito e São Pedro da Aldeia) dos 24 municípios de sua 

área de distribuição original (Rylands et al.2002). Nessa ocasião o Mico-Leão-Dourado foi 

classificado na categoria de ameaça “Em perigo” (Endangered) da IUCN (IUCN 1960‟s-

1994). Nesse contexto, em 1972 foi realizada a primeira conferência no Zoológico Nacional 

de Washington DC com o objetivo de discutir a situação de conservação da espécie. O 

principal resultado foi o estabelecimento de um programa internacional para a reprodução da 

espécie em cativeiro, uma cooperação entre o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA), a Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente do 
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Estado do Rio de Janeiro (FEEMA) e o Zoológico Nacional de Washington. Este programa 

visava à manutenção de uma população viável em cativeiro para a reintrodução da espécie nas 

florestas do Estado do Rio de Janeiro (Procópio de Oliveira et al. 2008) 

 Em 1974 foi criada uma área de proteção integral, a Reserva Biológica Poço das 

Antas, no município de Silva Jardim (Rylands et al. 2002). Na REBIO Poço das Antas e 

depois em fragmentos de habitat do seu entorno foram estabelecidos projetos de longo prazo 

sobre a demografia e sócio-ecologia dos MLDs, um programa de reintrodução e um programa 

de Educação Ambiental (Rylands et al. 2002).  

Após o levantamento de Coimbra-Filho entre 1962 e 1969, apenas nos anos 90 foi 

avaliado o status do Mico-Leão-Dourado fora dos limites de Poço das Antas. Em 1991, Maria 

Cecília Kierulff iniciou um levantamento completo nas florestas dentro da área original da 

espécie (Kierulff 1993). Nesse trabalho, foram encontrados 12 grupos (60 indivíduos) 

isolados em fragmentos de floresta secundária que tinham entre 20-200 ha no litoral do 

Estado do Rio de Janeiro (Kierulff 1993, Kierullff & Rylands 2003). A partir desse 

levantamento, o status de conservação do Mico-Leão-Dourado foi transferido de “Em Perigo” 

(Endangered) para “Em perigo crítico” (Critically Endangered) (IUCN 1996) por conta de 

fatores como fragmentação intensa do habitat e declínio populacional. Nesse contexto, após 

esse estudo foram planejadas translocações de 6 grupos isolados (43 MLDs) no período entre 

1994 e 2000 para a REBIO União, situada no município de Casimiro de Abreu (Kierulff 

1993). Essa área protegida foi fundada oficialmente em 1998, mas antes era uma reserva que 

pertencia a Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e foi escolhida para as translocações por 

estar inserida dentro dos limites de distribuição histórica do Mico-Leão-Dourado (Rylands et 

al. 2002). Apesar disso, não havia nenhum grupo de MLD na área, antes das translocações 

serem efetuadas (Rylands et al.2002).  

Os esforços para conservação da espécie são realizados através do Programa de 

conservação do Mico-leão-dourado (GLTCP) liderados pela Smithsonian National Zoological 

Park (SNZP – Parque Zoológico Nacional Smithsonian) e a partir de 1992, pela ONG 

brasileira intitulada Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD) (Rylands et al. 2002). Em 

2003, como resultado desses trabalhos, o Mico-Leão-Dourado foi transferido da categoria de 

ameaça da IUCN “Em perigo crítico” (Critically Endangered) para “Em perigo” 

(Endangered) (IUCN 2003). Apesar disso, os fragmentos de habitat na área de ocorrência do 

MLD na década de 1990 somavam não mais do que 20% da cobertura florestal original 

(Kierulff & Procópio de Oliveira 1996). Atualmente, os fragmentos de habitat encontram-se 
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distribuídos principalmente entre os municípios de Casimiro de Abreu, Silva Jardim e Rio 

Bonito e a maioria apresenta área inferior a 50 ha (Procópio de Oliveira et al. 2008, Grativol 

et al. 2008). Dessa forma, há poucos fragmentos florestais disponíveis para a realização de 

novas reintroduções, sendo a recuperação de habitat um grande desafio para a manutenção das 

populações em longo prazo.  

Além do desmatamento e da redução de habitat, a introdução de primatas exóticos na 

região de ocorrência do Mico-Leão-Dourado representa uma grande ameaça (De Morais Jr et 

al. 2008, De Morais Jr 2010, Kierullf et al. 2012). Duas espécies de sagüis (Callithrix jacchus 

e Callithrix penicillata) foram liberadas em diferentes ocasiões e estão presentes em todas as 

florestas privadas onde os grupos de Micos-Leões-Dourados foram reintroduzidos e em uma 

parte basal da Serra do Mar onde tem MLDs selvagens (De Morais Jr et al. 2008, De Morais 

Jr 2010, Kierullf et al. 2012). Estudos de campo revelaram que os sagüis interagem com 

frequência com os Micos-Leões-Dourados reintroduzidos, principalmente nos meses de 

inverno quando há escassez de alimentos (Ruiz-Miranda et al. 2006). Além da competição por 

recursos, há também o risco de transmissão de patógenos (Kierullf et al. 2012).  

Diante desse cenário, a distribuição atual do Mico-Leão-Dourado é influenciada por 

ações antrópicas com efeitos negativos para a espécie, como a redução e perda de habitat, mas 

também por ações com efeitos positivos como reintroduções e translocações.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 

 

 

Capítulo 1: Análise da distribuição geográfica de Leontopithecus rosalia em 

escalas espaciais distintas: extensão de ocorrência e adequabilidade 

ambiental nas escalas macrorregional e regional 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A ocorrência de uma espécie em um dado espaço geográfico é determinada por fatores 

abióticos, bióticos, condições de acessibilidade, capacidades evolutivas e distúrbios no 

ambiente (Soberón & Peterson 2005, Lorini 2007). Além dos limitantes naturais (e.g. clima, 

topografia), que operam em distintas escalas espaço-temporais como determinantes da 

distribuição geográfica da espécie, os efeitos sobrepostos das ações antrópicas podem alterar a 

distribuição e a ocorrência das espécies de forma acelerada (e.g. Fernandez et al. 2002). A 

busca dos fatores que influenciam o limite das distribuições geográficas é crucial tanto para a 

ecologia básica quanto aplicada e tem sido relevante no campo da biologia da conservação, 

pois pode auxiliar em estratégias de conservação (e.g. Kuemmerle et al. 2010, Kuemmerle et 

al. 2011).  

Atualmente, a Modelagem de Distribuição de Espécies (Species Distribution Modeling 

– SDM) e a Modelagem de Nicho Ecológico (Ecologic Niche Modeling – ENM) tornaram-se 

procedimentos habituais para auxiliar na delimitação da distribuição geográfica e identificar 

fatores que influenciam a ocorrência das espécies através da modelagem preditiva (Franklin 

2009). A realização da modelagem preditiva precisa de condições básicas: um conjunto de 

dados de ocorrência ou abundância das espécies e outro de variáveis ambientais explicativas; 

um algoritmo que relacione as características ambientais aos dados das espécies e uma 

avaliação quanto à acurácia do modelo (Guisan & Zimmermann 2000). Através dessa 

metodologia é possível identificar a distribuição potencial da espécie, ou seja, área onde as 

condições necessárias para a sobrevivência da espécie estão reunidas, permitindo o seu 

estabelecimento e desenvolvimento (Cerqueira 1995). As terminologias SDM e ENM têm 

sido utilizadas como sinônimos na literatura (Peterson & Sóberon 2012). No entanto, Peterson 

& Sóberon (2012) defendem que a meta do ajuste do modelo ocorre no espaço ambiental que 

é relacionado ao „nicho‟ das espécies e não as distribuições. Assim, a ENM tem como foco a 

distribuição potencial das espécies identificando o nicho fundamental ou os locais potencias 

onde a espécie pode ser encontrada (Peterson & Soberón 2012). Já a SDM deve incluir 

procedimentos que transformem a distribuição potencial em algo mais próximo da 
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distribuição real. Essa transformação pode ser feita através da restrição do modelo apenas a 

locais acessíveis para a espécie, incorporação da capacidade de dispersão e/ou utilização de 

ausências verdadeiras no modelo (Peterson & Soberón 2012).  

Na modelagem preditiva, o entendimento sobre os determinantes da distribuição 

geográfica não são triviais, pois a importância dos fatores pode variar dependendo da escala 

de análise (Thuiller et al. 2003, Lorini 2007). A escala é caracterizada por seus componentes 

básicos de grão e extensão (Wu & Li 2006). O grão indica a unidade mínima de um conjunto 

de dados, que em termos espaciais na modelagem preditiva corresponde ao tamanho do pixel 

utilizado (Franklin 2009). A extensão espacial refere-se ao tamanho da área de estudo que em 

termos espaciais constitui a área sobre a qual o modelo é aplicado para fazer interpolação ou 

extrapolação a partir de um conjunto de dados (Franklin 2009). Como os fenômenos 

ecológicos ocorrem ao longo de um espectro de escalas torna-se fundamental relacionar 

informações através de escalas e níveis de organização biológicas diferentes (Wu 1999, 

Burnett & Blaschke 2003, Wu 2004). Por essa razão, estudos recentes apontam a importância 

de uma abordagem multiescalar para compreender melhor as limitações ambientais para as 

distribuições das espécies (Pearson et al. 2002, Lorini 2007, Lundy et al. 2012). 

Em geral, estudos com modelagem preditiva que analisam diferentes escalas espaciais 

através da variação do grão, demonstram que as variáveis climáticas são mais correlacionadas 

com a distribuição das espécies em macroescalas, ou seja, em grandes extensões e resoluções 

grosseiras, enquanto que variáveis não-climáticas (e.g. cobertura do solo, variáveis 

topográficas) são consideradas mais determinantes nas distribuições de espécies em análises 

com menores extensões e resoluções mais finas (exemplos em Pearson et al. 2002, Lorini 

2007, Lomba et al. 2010, Razgour et al. 2011). No entanto, não há um consenso entre os 

ecólogos sobre essa hierarquia, de modo que são necessários mais estudos utilizando 

abordagens multiescalares para aumentar o conhecimento nesse tópico (Elith & Leathwick 

2009, McGill 2010).  

A distribuição potencial estimada através da ENM tem sido utilizada para auxiliar na 

avaliação do status de conservação das espécies (e.g. Lorini et al. 2010, Freile et al. 2010, 

Souza et al. 2011, Bechara 2012). Essa avaliação muitas vezes é baseada no critério B1 da 

Lista Vermelha da IUCN (International Union for Conservation of Nature), a extensão de 

ocorrência (EOO). A EOO é definida como a área contida dentro do menor limite imaginário 

contínuo que pode ser traçado para englobar todos os pontos conhecidos, inferidos ou 

projetados da presença atual de uma espécie, excluindo os casos de errantes e visitantes 
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(IUCN 2011). A EOO capta a extensão geográfica global das localidades nas quais a espécie 

ocorre, estando incluída entre critérios da Lista Vermelha da IUCN como uma medida geral 

do grau de espalhamento de risco entre as ocorrências. Quanto maior for a EOO, menor será a 

probabilidade de que todos os locais sofrerão extinção simultânea como consequência de uma 

pressão estocástica ou muito direcional (Gaston & Fuller 2009). Em estudos que comparam 

metodologias diferentes para estimar a EOO, o cálculo através da ENM geralmente resulta em 

extensões maiores do que as outras metodologias (e.g. Sérgio et al. 2007, Bechara 2012). No 

entanto, a estimativa de EOO através da metodologia da Modelagem de Nicho Ecológico 

pode variar de acordo com a escala analisada, de forma que se torna necessário encontrar a 

escala mais apropriada para essa estimativa. 

A Modelagem de Distribuição de Espécies e a Modelagem de Nicho Ecológico 

também têm sido amplamente utilizadas para auxiliar em estratégias de conservação, tais 

como apoio em análises para seleção de reservas (Urbina-Cardona & Flores-Villela 2009), 

identificação de áreas prioritárias para reintrodução e translocação de espécies (Martínez-

Meyer 2006), indicação de locais adequados para encontrar novas populações (Marini et al. 

2010), entre outros. Essa aplicação está principalmente relacionada com a geração de 

gradientes de adequabilidade ambiental oriundos da relação entre as variáveis ambientais e os 

dados das espécies (Guisan & Thuiller 2005). Em geral, os dados de saída de adequabilidade 

ambiental são mapas divididos em pixels cujos valores quantitativos variam entre 0 e 1 

(Hirzel et al. 2006). Esses valores podem ser interpretados como a probabilidade de 

ocorrência de um conjunto de valores ambientais que são característicos para as espécies 

(Phillips & Dudik 2008) e indicam a proximidade do ambiente local em termos de condições 

ideais que podem influenciar a abundância das espécies (VanDerWal et al. 2009, Weber & 

Grelle 2012). Há estudos que apontam áreas prioritárias para conservação através da 

adequabilidade ambiental tanto em escalas grosseiras (e.g. Martínez-Meyer 2006, Marini et 

al. 2010), como em escalas finas (Wilting et al. 2010). Com isso, tendo em vista que esses 

estudos são voltados para estratégias de conservação, é importante avaliar se a representação 

das regiões com maior adequabilidade ambiental varia de acordo com a escala espacial 

utilizada na modelagem preditiva.   

Em estudos que realizam SDM, variáveis ambientais relacionadas direta ou 

indiretamente com a cobertura do solo podem indicar atividades antrópicas, que 

correspondem aos fatores responsáveis pela ameaça das espécies (Sanderson et al. 2002).  Há 

duas possibilidades de considerar essas variáveis indicadoras de atividades antrópicas, 
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considerando-as como preditoras integrantes do processo da modelagem (e.g. Millar & 

Blouin-Demers 2012, Morueta-Holme et al. 2010, Wilting et al. 2010) ou utilizando-as como 

molde para excluir as áreas antropizadas em um procedimento pós-modelagem (e.g. Martínez-

Meyer et al. 2006, Thorn et al. 2009). A comparação dessas duas abordagens em diferentes 

escalas espaciais pode auxiliar na escolha da melhor estratégia para prever a distribuição mais 

próxima da real e/ou atual das espécies.  

Considerando as potencialidades das abordagens de Modelagem de Distribuição de 

Espécies e Modelagem de Nicho Ecológico para o entendimento da distribuição geográfica e 

suas implicações para a conservação, esse estudo tem como foco a investigação da influência 

de diferentes escalas espaciais nas previsões realizadas pela ENM e SDM utilizando 

diferentes conjuntos de variáveis ambientais. Para isso, foi escolhido como estudo de caso o 

primata Mico-Leão-Dourado (MDL) (Leontopithecus rosalia), uma espécie endêmica do 

bioma Mata Atlântica, com distribuição restrita, cujas principais ameaças de extinção são a 

fragmentação e perda de habitat decorrentes de atividades antrópicas na planície costeira do 

Estado do Rio de Janeiro. O presente estudo busca responder as seguintes questões: (i) a 

contribuição das variáveis climáticas está associada à escala espacial grosseira e das variáveis 

não-climáticas associada à escala espacial fina? (ii) A estimativa de EOO obtida através da 

ENM e o status de conservação do Mico-Leão-Dourado previsto por esse critério variam de 

acordo com a escala espacial? (iii) Qual a melhor escala espacial para representar as regiões 

com maior adequabilidade ambiental para o MLD? (iv) Qual a melhor abordagem para 

considerar as variáveis indicadoras de atividades antrópicas na previsão de distribuição atual 

do Mico-Leão-Dourado? 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
2.1. Escalas Espaciais 

 
 As análises foram realizadas em duas escalas espaciais: macrorregional/global e 

regional. Na escala macrorregional/global adotamos como extensão geográfica o domínio 

Mata Atlântica, que representa o endemismo do Mico-Leão-Dourado em termos da menor 

unidade biogeográfica em nível de bioma/ecorregião. Na escala regional adotamos como 

extensão o limite do Estado do Rio de Janeiro, que representa o endemismo do MLD em 

termos da menor unidade administrativa em nível de unidade federativa, em cujas planícies 

costeiras estende-se a distribuição histórica da espécie. Em cada escala espacial os 
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Experimentos de modelagem foram realizados considerando os três conjuntos de dados de 

ocorrência que configuram a distribuição histórica, atual e atual sem manejo. Em todos os 

Experimentos utilizamos as variáveis bioclimáticas e topográficas, que representam as 

Variáveis Naturais. Nos Experimentos com a distribuição atual e atual sem manejo também 

consideramos as Variáveis Indicadoras de Atividades Antrópicas (VIAA). Estes 

Experimentos foram realizados com o intuito de investigar a contribuição das variáveis 

ambientais, a variação das estimativas de EOO e da adequabilidade ambiental ao longo dos 

domínios de escala. 

Para a comparação entre as escalas espaciais, em termos de contribuição das variáveis 

ambientais, foi utilizado o método Jackniffe, cuja avaliação é realizada através da retirada de 

uma variável de cada vez no processo de modelagem e da análise subsequente do ganho do 

modelo (Phillipset al. 2006). Em relação à estimativa de EOO, analisamos qual escala 

espacial se aproxima mais da metodologia do α-hull (ver seção 2.3), através do cálculo da 

área em km². Por fim, comparamos as estimativas de adequabilidade ambiental entre as 

escalas espaciais macrorregional/global e regional por meio do cálculo da área em km² das 

classes de adequabilidade ambiental (ver seção 2.4) e da comparação dos resultados 

coincidentes com o mapa de fitofisionomias nos municípios do Estado do Rio de Janeiro (ver 

seção 2.4).  

 

2.2. Modelagem de Distribuição do Mico-Leão-Dourado 

 

2.2.1. Dados de ocorrência 

 

A criação do banco de dados com as localidades do MLD foi realizada através da 

compilação de dados de ocorrência disponíveis em bases de dados on-line, de busca na 

literatura através de artigos, teses e livros, bem como de registros cedidos por pesquisadores 

da Associação Mico-Leão-Dourado (AMDL). Estes últimos compreendem registros obtidos 

na bacia do rio São João, entre os anos de 2002 e 2007. As bases de dados on-line consultadas 

incluíram o Banco de Dados Georreferenciado das Localidades de Ocorrência de Primatas 

Neotropicais - BDGEOPRIM (http://splink.cria.org.br/zoo/primatas/home_ bdgeoprim.htm) e 

bancos de dados das seguintes instituições: Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade - ICMBio), Global Biodiversity Information Facility (http://www.gbif.org) e 

Centro de Referência em Informação Ambiental - Species Link(http://splink.cria.org.br). O 

levantamento de registros na literatura envolveu a busca por artigos no banco de dados da 



 

 

27 

 

 

PrimateLit (http://primatelit.library.wisc.edu), que reúne referências bibliográficas da 

literatura científica sobre primatas não-humanos, bem como nas bases de busca Web of 

Science (WoS) do Thompson Institute for Scientific Information - ISI e  SciVerse/Scopus do 

grupo Elsevier. Também foram consultados teses e livros que disponibilizavam os pontos de 

ocorrência ou indicavam as populações em fragmentos de fácil identificação em imagens do 

Google Earth.  

De todas as fontes utilizadas, todos os registros duvidosos em termos taxonômicos ou 

de localização foram conferidos e as localidades foram geocodificadas com a ajuda de 

gazeteers impressos e eletrônicos. Sempre que possível, os produtos de sensoriamento remoto 

foram utilizadas para conferir o posicionamento, buscando diminuir a incerteza da 

localização.  

Na avaliação das três situações em termos de distribuição do Mico-Leão-Dourado, 

consideramos todos os registros de ocorrência até 2008 para retratar a distribuição histórica, 

os registros entre 2004 e 2008 para a distribuição atual e por fim, na distribuição atual sem 

manejo consideramos apenas registros atuais entre 2004 e 2008 que não eram oriundos de 

manejos de reintroduções e translocações.  

 

2.2.2. Variáveis ambientais 

 

Foram utilizadas doze variáveis ambientais para a modelagem de distribuição do 

Mico-Leão-Dourado, incluindo variáveis climáticas (Amplitude Média Diária da 

Temperatura) (AMDT), Isotermalidade (Iso), Temperatura Média (Trimestre mais seco) 

(TMTMS), Precipitação (Trimestre mais seco) (PTMS) e Precipitação (Trimestre mais frio) 

(PTMF), variáveis topográficas (Altitude, Radiação Solar, Compound Topographic Index - 

CTI) e Variáveis Indicadoras de Atividades Antrópicas - VIAA (Cobertura florestal, 

Agropecuária, Rodovias e Área Urbana). As cinco variáveis climáticas foram selecionadas a 

partir de uma modelagem preliminar e da correlação entre um conjunto de 19 variáveis 

bioclimáticas disponíveis. Através da análise do ganho do modelo com cada uma das 

variáveis isoladas (Jackniffe) foram selecionadas as variáveis com as maiores contribuições. 

Dentre essas, a escolha final foi baseada na redução da colinearidade, retendo dentre aquelas 

com as maiores contribuições as variáveis com menor correlação (r²>0,7, p<0,001).  

Os dados das variáveis climáticas utilizados foram obtidos a partir do banco de dados 

Worldclim (www.worldclim.org), gerados através da interpolação de dados climáticos 

http://primatelit.library.wisc.edu/
http://www.worldclim.org/
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fornecidos por estações meteorológicas em escala global entre os períodos de 1950-2000 

(Hijmans et al. 2005). Os dados da variável topográfica „Altitude‟ derivam do Modelo Digital 

de Elevação (DEM), que foi compilado a partir dos dados da missão do ônibus espacial de 

topografia por radar (Shuttle Radar Topography Mission – SRTM). As variáveis „Radiação 

Solar‟ e „CTI‟ foram geradas a partir da variável „Altitude‟ utilizando duas ferramentas do 

ArcGIS 10.1 : Area solar radiation e Compound Topographic Index, respectivamente. A 

variável „Radiação solar‟ indica as diferenças de incidência solar e o „CTI‟ é um índice 

topográfico de umidade, que conjuga a declividade, a área de contribuição a montante e a 

acumulação de fluxo. Estas duas variáveis foram incluídas considerando que em cativeiro os 

Micos-Leões apresentam maior mortalidade em condições de pouca incidência de luz solar 

(Lorini et al. 2010) e que o MLD é frequentemente associado a formações florestais paludosas 

(Cerqueira et al. 1998). Dentre os dados das Variáveis Indicadoras de Atividades Antrópicas 

(VIAA), a „Cobertura Florestal e a „Área Urbana‟ tem como origem o mapa de remanescentes 

vegetacionais (SOS Mata Atlântica & INPE 2008). Como nesse mapeamento as formações 

não discrimina entre restingas arbóreas e não-arbóreas,  foi necessário um pós-processamento 

no qual identificamos as restingas arbóreas através de sobreposição com imagens IKONOS do 

Google Earth. Assim a variável 'Cobertura Florestal' inclui florestas e restingas arbóreas, que 

são formações de vegetação ocupadas pelo Mico-Leão-Dourado. A variável „Agropecuária‟ 

foi obtida através do mapa de uso e cobertura do solo do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) (http://mapas.mma.gov.br/mapas/aplic/probio). A variável „Rodovias‟ utilizada na 

escala macrorregional/global teve como fonte a base BCIM (http://ibge.gov.br) e a utilizada 

na escala regional foi obtida através dos Mapas Interativos I - Informações básicas do estado 

do Rio de Janeiro (CIDE 2001). Nós utilizamos fontes distintas para a variável „Rodovias‟, 

pois o mapeamento de Rodovias tem um detalhamento muito mais fino e/ou mais 

informações na escala regional.  

 

2.2.3. Construção das variáveis ambientais em escalas espaciais distintas 

 

 A modelagem de distribuição foi realizada nas duas escalas espaciais, que são 

diferentes em termos de extensão e grão: macrorregional/global (extensão: Domínio da Mata 

Atlântica, resolução: 1 km) e regional (extensão: estado do Rio de Janeiro, resolução: 90 m). 

Para isso, foram realizados processamentos para conversão da resolução de origem de cada 

variável. As variáveis climáticas têm como origem a resolução de 1 km e realizamos um 

http://mapas.mma.gov.br/mapas/aplic/probio
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Resample, para redimensionar o raster para 90 m, através do ArcGIS 9.3 (ESRI 2008). A 

variável topográfica „Altitude‟ está disponível nas duas resoluções (90 m e 1 km), logo não 

foram necessários procedimentos de redimensionamento para as variáveis „Radiação Solar‟ e 

„CTI‟ que utilizam a variável „Altitude‟ como base (ver seção anterior). As VIAA têm como 

origem a resolução de 30 m e foram convertidas para 1 km e 90 m através do ArcGIS 9.3 

(ESRI 2008).  

 As VIAA são variáveis categóricas e podem ter uma resposta diferenciada através do 

algoritmo (Phillips et al. 2006). Logo, para equiparar as variáveis ambientais em termos de 

resposta, utilizamos um procedimento para torná-las variáveis contínuas (semi-contínuas). 

Para isso, utilizamos a ferramenta Focal Statistc do ArcGIS 9.3 (ESRI 2008) que executa uma 

operação de vizinhança para construir um raster de saída, onde o valor de cada pixel de saída 

é uma função dos valores de todos os pixels de entrada que se encontram numa vizinhança 

especificada. Em nossa análise, nós consideramos a soma dos valores dos pixels no interior de 

um círculo com raio de 5.000 m. Esse valor foi baseado em dados de deslocamentos do Mico-

Leão-Dourado, cujas distâncias máximas cumulativas estão entre 2.400 e 6.600m (Mickelberg 

2011).  

2.2.4. Modelagem de distribuição preditiva 

 

A modelagem de distribuição preditiva foi realizada através da abordagem de máxima 

entropia, implementada no software MAXENT. O algoritmo MAXENT é baseado no princípio 

de que a melhor aproximação para uma distribuição de probabilidade desconhecida é a mais 

próxima da uniforme, desde que satisfaça todas as restrições impostas pelo conjunto de dados 

empíricos, ou seja, considerando a associação dos pontos de ocorrência e das variáveis 

ambientais (Phillips et al. 2006). Na execução da modelagem preditiva, o MAXENT utiliza 

apenas dados de presença (localidades com registros de ocorrência) e pontos de background, 

que consistem em um conjunto de pontos escolhidos ao acaso ao longo de toda a área de 

estudo, usados para caracterizar as condições ambientais presentes em toda a extensão 

analisada, os quais durante a modelagem servem como contraponto aos registros de 

ocorrência da espécie (Phillips et al. 2006, Peterson et al. 2011).  

Nós utilizamos o programa MAXENT 3.3.3 (Phillips et al. 2006) com as seguintes 

configurações: limite de convergência estabelecido em 10
-5

; limite máximo de 10
3
 iterações; 

saída em formato logístico e seleção automática para valores adequados de regularização. A 

acurácia dos modelos foi estimada utilizando 75% dos dados de ocorrência das espécies 
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(treino) para calibração e os restantes 25% dos dados (teste) para avaliação do desempenho. 

Dessa forma, o desempenho dos modelos foi avaliado utilizando a Area Under the ROC 

Curve (AUC). A AUC varia de 0 a 1 e pode ser categorizada das seguintes formas: AUC = 

0.5 (representando um modelo que é tão bom como aquele gerado de forma aleatória), AUC > 

0.5 (que indica um modelo de predição melhor que o aleatório) e um valor de AUC <0.5 (que 

indica um modelo com previsão pior do que o modelo aleatório). Os valores de AUC e o 

desempenho do modelo estão relacionados da maneira que se segue: 0.5 - 0.7 (ruim), 0.7 - 0.8 

(moderado), 0.8 - 0,9 (bom) e ≥ 0.9 (excelente) (Swets 1998, Franklin 2009). Consideramos 

apenas modelos com AUC ≥ 0.8, ou seja, aqueles com desempenho de bom a excelente 

(Swets 1998). 

 No total, nós realizamos cinco Experimentos nas escalas macrorregional/global e 

regional gerando dez modelos preditivos: Experimentos apenas com Variáveis Naturais para a 

distribuição histórica (Experimento 1); Experimentos apenas com Variáveis Naturais para a 

distribuição atual (Experimento 2); Experimentos apenas com Variáveis Naturais para 

distribuição atual sem manejo (Experimento 3); Experimentos com Variáveis Naturais e VIAA 

para a distribuição atual (Experimento 4) e Experimentos com Variáveis Naturais e VIAA para 

a distribuição atual sem manejo (Experimento 5).  

Após a modelagem geramos um mapa binário para representar a área de distribuição 

prevista, usando como limite de corte o LPT (Lowest Presence Threshold), que é igual ao 

valor mínimo de previsão do modelo para qualquer um dos registros de ocorrência da espécie 

(Pearson et al. 2007). A escolha do LPT restringe o modelo a áreas com ambiente, pelo 

menos, tão adequado quanto aqueles onde a espécie já foi registrada e garante que a taxa de 

erros de omissão no conjunto de treino seja igual a zero, pois inclui todas as localidades 

(Thorn et al.2009).  Para isso, em cada modelo gerado, utilizamos a ferramenta Extract values 

to point no ArcGIS 10.1, para identificar o valor mínimo estimado de adequabilidade 

ambiental para um registro de ocorrência. A partir do valor de LPT cada modelo contínuo foi 

reclassificado em 0 (não adequado) ou 1 (adequado), para o cálculo da área adequada em km². 

Para evitar distorções no cálculo de áreas, sempre que necessário os modelos foram 

transformados para projeções equivalentes no ArcGIS 9.3. Assim sendo, os mapas finais da 

escala macrorregional/global foram convertidos para a Projeção Cônica de Albers e os mapas 

da escala regional foram mantidos na projeção UTM (Zona 23S), com o DATUM SAD 69. 

 

 



 

 

31 

 

 

2.3. Avaliação do status de conservação do Mico-Leão-Dourado através da ENM/SDM 

 

Nós avaliamos o status de conservação do Mico-Leão-Dourado nas três possibilidades 

de distribuições consideradas: distribuição histórica, distribuição atual e distribuição atual sem 

manejo. Essa avaliação foi baseada no critério B1 da Lista Vermelha da IUCN, fundamentada 

na estimativa de Extensão de Ocorrência - EOO (IUCN 2011). As categorias de ameaça da 

IUCN são divididas em: „Em Perigo Crítico‟ (Critically Endangered), „Em Perigo‟ 

(Endangered) e „Vulnerável‟ (Vulnerable) (IUCN 2011). Essas categorias são baseadas em 

critérios que refletem a variação do grau de ameaça de extinção do táxon (IUCN 2011). Dessa 

forma, há cinco critérios baseados em indicadores biológicos de populações ameaçadas de 

extinção que auxiliam na classificação (IUCN 2011). São estes: 

A. Declínio populacional (passado, presente ou projetado). 

B. Distribuição geográfica, e fragmentação, declínio ou flutuações. 

C. Tamanho reduzido da população e fragmentação, declínio ou flutuações. 

D. População muito pequena ou distribuição muito restrita. 

E. Análises quantitativas de risco de extinção (por exemplo: Análises de Viabilidade 

Populacional). 

 

O Mico-Leão-Dourado atualmente é classificado como “Em Perigo” (Endangered) 

pelo critério B1ab(iii) que reflete a região de distribuição geográfica do MLD está 

severamente fragmentada e a área, extensão e/ou qualidade do habitat estão em declínio 

contínuo (ver Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Classificação da IUCN através do Critério B. 

B. Distribuição geográfica restrita e apresentando fragmentação, declínio ou flutuações: 

    

 Criticamente Em Perigo 

(CR) 

Em Perigo (EN) Vulnerável (VU) 

    

B1. Extensão de 

ocorrência 

< 100 km² < 5.000 km² < 20.000 km² 

    

B2. Área de ocupação < 10 km² < 500 km² < 2.000 km² 

   

Em pelo menos 2 dos seguintes itens:   

    

(a) severamente 

fragmentado, OU número 

de localidades.  

= 1 ≤ 5 ≤ 10 

    

(b) declínio continuado em um dos itens: (i) extensão de ocorrência; (ii) área de ocupação; (iii) área, 
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extensão e/ou qualidade do habitat; (iv) número de localidades ou subpopulações; (v) número de indivíduos 

maduros. 

    

(c) flutuações extremas em qualquer um dos itens: (i) extensão de ocorrência; (ii)  área  de  ocupação;  (iii)  

número  de localidades ou subpopulações; (iv) número de indivíduos maduros. 

    

 

O cálculo da área da Extensão de Ocorrência (EOO) através da metodologia de 

Modelagem de Nicho Ecológico foi baseado na área acima do LPT de cada modelo produzido 

nos Experimentos 1, 2 e 3. Os Experimentos 4 e 5 não foram avaliados, pois a utilização de 

Variáveis Indicadoras de Atividades Antrópicas implica em uma predição voltada para a Área 

de Ocupação (AOO), que figura o critério B2 da Lista Vermelha da IUCN (IUCN 2011) e não 

será tratado no presente trabalho.   

Para avaliar a escala espacial mais apropriada na estimativa de EOO através da 

metodologia de Modelagem de Nicho Ecológico, nós também calculamos a Extensão de 

Ocorrência por meio da metodologia do α-hull. Essa técnica envolve a produção de 

triangulações de Delaunay baseadas nos pontos de ocorrência da espécie e em seguida a 

remoção dos lados que são α vezes maiores do que a média de todos os lados (Burgan & Fox 

2003). O valor de α é escolhido com base no modelo que melhor representa a distribuição, 

descontando o máximo de áreas possíveis que não possuem a presença da espécie. Por fim, as 

áreas de todos os polígonos são somadas para a obtenção da EOO (Burgan & Fox 2003). 

Assim, a metodologia do α-hull visa calcular de forma mais acurada a Extensão de Ocorrência 

de espécies que vivem em regiões de habitat descontínuo (Burgan & Fox 2003), sendo 

recomendada para avaliar declínios na EOO, já que minimiza o viés causado pelo arranjo 

espacial do habitat (IUCN 2011).  

Nesse contexto, a metodologia do α-hull foi utilizada para avaliar o declínio da 

distribuição do Mico-Leão-Dourado entre os três recortes de distribuição temporal (histórica, 

atual e atual sem manejo) e como parâmetro de comparação com a metodologia de 

Modelagem de Nicho Ecológico na estimativa de EOO na escala espacial regional e 

macrorregional/global. Para isso, calculamos a área (km²) da EOO e avaliamos o status de 

conservação para o Mico-Leão-Dourado na metodologia do α-hull e na metodologia de ENM 

nos três recortes temporais.  
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2.4. Análise de Adequabilidade Ambiental 

 

 

A proposta da adequabilidade ambiental é documentar a quantidade e a qualidade do 

habitat disponível para as espécies (Franklin 2009). O material de saída do MAXENT 

consiste de funções exponenciais que indicam locais com maior adequabilidade ambiental, 

que representariam locais com maior possibilidade de ocorrência da espécie (Franklin 2009).  

A partir dos modelos gerados pelos Experimentos 1 (distribuição histórica), 2 (atual) e 

3 (atual sem manejo), que incluíram apenas Variáveis Naturais, foram produzidos rasters com 

diferentes classes de adequabilidade ambiental. Estes rasters resultaram da reclassificação dos 

modelos originais, gerados pelo algoritmo MAXENT, com valores contínuos que variam de 0 

a 1 em três classes de adequabilidade ambiental: „Inóspito‟ (0 – valor do LPT), „Sub-ótimo‟ 

(LPT – 0,64) e „Ótimo‟ (0,65 – 1). Os limiares entre as classes foram escolhidos com base nos 

valores mínimos e máximos do LPT em cada Experimento e no melhor ajuste considerando 

os dez modelos gerados. Essa análise segue as recomendações de Hirzel et al. (2006) e Hirzel 

& Law (2008) que assumem que os mapas de adequabilidade com valores contínuos devem 

ser reclassificados para tornar o conteúdo mais informativo, principalmente em estudos 

voltados para manejo de espécies. 

Para avaliar a concordância das estimativas de adequabilidade ambiental na escala 

espacial regional e macrorregional/global identificamos as classes de adequabilidade 

ambiental referentes aos registros do Mico-Leão-Dourado por município do Estado do Rio de 

Janeiro e calculamos a área (km²) de cada classe (Sub-ótimo e Ótimo) nos três Experimentos. 

Além disso, avaliamos as fitofisionomias correspondentes aos registros do MLD a fim de 

apontar as fitofisionomias indicadas como mais adequadas para a espécie. Os dados das 

fitofisionomias foram obtidos através do mapa de vegetação potencial do Estado do Rio de 

Janeiro (INEA 2010).   

A análise da perda de adequabilidade ambiental para o Mico-Leão-Dourado foi 

realizada através da comparação da área em km² das Classes „Sub-ótimo‟ e „Ótimo‟ nos três 

Experimentos considerando toda a área prevista e apenas a área inserida em fragmentos 

florestais. Para isso, realizamos o corte dos rasters de adequabilidade ambiental a partir do 

raster de fragmentos de Cobertura Florestal.  
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2.5. Comparação das abordagens de utilização de Variáveis Indicadoras de Atividades 

Antrópicas na Modelagem de Distribuição de Espécies 

 

 A avaliação sobre a melhor abordagem na utilização de Variáveis Indicadoras de 

Atividades Antrópicas em análises de SDM, foi realizada através da comparação dos modelos 

de distribuição atual e distribuição atual sem manejo que foram gerados pelos Experimentos 4 

e 5 (incluindo Variáveis Naturais e VIAA) com os modelos gerados pelos Experimentos 2 e 3 

(incluindo apenas Variáveis Naturais), mas posteriormente cortados a partir do raster de 

Cobertura Florestal.  

 

3. RESULTADOS 
 

3.1. Banco de dados 

 

 Através da compilação e filtragem dos registros do Mico-Leão-Dourado, nós 

formamos um banco de dados totalizando 83 localidades com registros para distribuição 

histórica, 34 para distribuição atual e 16 para distribuição atual sem manejo (Figura 1, 

Anexos).  

 
Figura 1 – Registros do MDL considerando três situações: registros históricos (em verde), registros atuais 

(em amarelo) e registros atuais sem manejo (em vermelho), delimitados pelos respectivos polígonos alfa, 

definidos com  α=5.   
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3.2. Contribuição das variáveis ambientais na Modelagem Preditiva 

 

Na modelagem de distribuição os dez modelos gerados, considerando as duas escalas 

espaciais e os cinco Experimentos, apresentaram AUC > 0.9. Os Experimentos envolvendo 

apenas as Variáveis Naturais foram congruentes nas duas escalas espaciais, pois as variáveis 

Amplitude Média Diária da Temperatura (AMDT) ou Isotermalidade (Iso) lideraram a 

contribuição nos modelos em todos os Experimentos realizados (Figuras 2 – 7). No entanto, a 

porcentagem de contribuição das Variáveis Naturais variou entre as escalas. Os resultados 

indicaram que as contribuições de variáveis bioclimáticas foram mais elevadas na escala 

regional e a contribuição da variável topográfica „Radiação Solar‟ foi notavelmente maior na 

escala mais fina, principalmente nos Experimentos 1 e 2 (Figuras 2 – 5).   

 

 

Figura 2 – Contribuição das variáveis isoladas no Experimento apenas com variáveis naturais baseados 

nos registros históricos (Experimento 1) na escala macrorregional/global. 
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Figura 3 – Contribuição das variáveis isoladas no Experimento apenas com variáveis naturais baseados 

nos registros históricos (Experimento 1)  na escala regional. 

 

 

 

Figura 4 – Contribuição das variáveis isoladas no Experimento apenas com variáveis naturais baseados 

nos registros atuais (Experimento 2) na escala macrorregional/global.  
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Figura 5 – Contribuição das variáveis isoladas no Experimento apenas com variáveis naturais baseados 

nos registros atuais (Experimento 2) na escala regional. 

 

 
Figura 6 – Contribuição das variáveis isoladas no Experimento apenas com variáveis naturais baseados 

nos registros atuais sem manejo (Experimento 3) na escala macrorregional/global. 
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Figura 7 – Contribuição das variáveis isoladas no Experimento apenas com variáveis naturais baseados 

nos registros atuais sem manejo (Experimento 3) na escala regional. 

 

Na série de Experimentos que utilizaram Variáveis Naturais e as Variáveis Indicadoras 

de Atividades Antrópicas, no Experimento 4, que se refere à distribuição atual, a VIAA 

„Cobertura Florestal‟ foi a terceira com maior contribuição no modelo, em ambas escalas 

espaciais. No entanto, assim como nos Experimentos que incluíram apenas Variáveis Naturais 

(1 a 3), nos Experimentos 4 e 5 as variáveis Amplitude Média Diária da Temperatura 

(AMDT) ou Isotermalidade (Iso) também lideraram a contribuição nos modelos gerados para 

as duas escalas espaciais (Figura 8 - 11). Outra semelhança refere-se à porcentagem de 

contribuição das variáveis topográficas, que também foram maiores na escala regional. Como 

exemplo, no Experimento 5, apenas com registros atuais sem manejo, a contribuição da 

variável „Altitude‟ passou de 14.04% (4ª posição) na escala macrorregional/global para 

34.82%, correspondendo à segunda variável com maior contribuição para o modelo na escala 

regional (Figuras 10 e 11).  
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Figura 8 – Contribuição das variáveis isoladas no Experimento com variáveis naturais e VIAA baseados 

nos registros atuais (Experimento 4) na escala macrorregional/global. 

 

 
Figura 9 – Contribuição das variáveis isoladas no Experimento com variáveis naturais e VIAA baseados 

nos registros atuais (Experimento 4) na escala regional. 
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Figura 10 – Contribuição das variáveis isoladas no Experimento com variáveis naturais e VIAA baseados 

nos registros atuais sem manejo (Experimento 5) na escala macrorregional/global. 

 

 

Figura 11 – Contribuição das variáveis isoladas no Experimento com variáveis naturais e VIAA baseados 

nos registros atuais sem manejo (Experimento 5) na escala regional. 
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3.3. Variação da estimativa de Extensão de Ocorrência (EOO) 

 

 

Na estimativa de Extensão de Ocorrência a partir da metodologia do α-hull, o valor de 

α = 5 foi escolhido para a construção do polígono para as distribuições histórica, atual e atual 

sem manejo, resultando em áreas de 11.882, 2.689 e 2.028 km², respectivamente (Tabela 2). 

Esses resultados indicam que, em relação à distribuição histórica, houve uma grande redução 

de 77,4% EOO da distribuição atual, que foi ainda maior (82,9%) na distribuição atual sem 

manejo.  

Os cálculos de EOO derivados do método de Modelagem de Nicho Ecológico 

resultaram em áreas mais extensas do que as estimativas baseadas no α-hull (5) nas duas 

escalas espaciais dos três Experimentos (Tabela 2, Figuras 12-17). Nos Experimentos 1, 2 e 3 

a estimativa da área de EOO obtida na escala macrorregional/global foi sempre maior do que 

a estimativa gerada na escala regional (Tabela 2). Essas estimativas também indicam redução 

na EOO em relação à distribuição histórica, mas apontam maior redução na distribuição atual 

(>60%) do que na distribuição atual sem manejo (entre 21 e 8%), em ambas as escalas 

espaciais. 

Considerando o critério B1 da Lista Vermelha da IUCN, a categoria de ameaça para o 

Mico-Leão-Dourado variou dependendo dos registros considerados no cálculo de EOO 

através da metodologia do α-hull. No Experimento 1, que considera a distribuição histórica, o 

Mico-Leão-Dourado foi apontado na categoria „Vulnerável‟ e nos Experimentos 2 e 3, que 

representam as distribuições atual e atual sem manejo, o MLD foi classificado na categoria de 

ameaça „Em Perigo‟. No entanto, as estimativas através da metodologia ENM atribuem ao 

Mico-Leão-Dourado à categoria „Vulnerável‟ nos Experimentos 1, 2 e 3.  

 

Tabela 2 – Comparação entre a área (km²) de Extensão de Ocorrência (EOO) estimada a partir da 

modelagem de distribuição nos Experimentos 1, 2 e 3, nas escalas espaciais, regional e 

macrorregional/global e a área (km²) da EOO estimada a partir da metodologia do α-hull.  

Escala Geográfica  Região Macrorregião/bioma 

Extensão Estado do Rio de Janeiro Domínio da Mata Atlântica 

Resolução 90 m 1 km 

   

Experimento apenas com variáveis naturais baseados nos registros históricos (Experimento 1) 

EOO (km²) a partir do LPT 16.094 19.627 

EOO (km²) a partir do α-hull (5) 11.882 11.882 

   

Experimento apenas com variáveis naturais baseados nos registros atuais (Experimento 2) 

EOO (km²) a partir do LPT 6.228 7.720 
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EOO (km²) a partir do α-hull (5) 2.689 2.689 

   

Experimento apenas com variáveis naturais baseados nos registros atuais sem manejo (Experimento 3) 

EOO (km²) a partir do LPT 12.818 17.994 

EOO (km²) a partir do α-hull (5) 2.028 2.028 
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Figura 12 – Comparação entre a EOO estimada através da modelagem de distribuição considerando o 

Experimento 1, com registros históricos na escala macrorregional/global e a EOO estimada através do α-

hull (5). 

 

 
Figura 13 – Comparação entre a EOO estimada através da modelagem de distribuição considerando o 

Experimento 1, com registros históricos na escala regional e a EOO estimada através do α-hull (5). 
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Figura 14 – Comparação entre a EOO estimada através da modelagem de distribuição considerando o 

Experimento 2, com registros atuais na escala macrorregional/global e a EOO estimada através do α-hull 

(5). 

 
 
Figura 15 – Comparação entre a EOO estimada através da modelagem de distribuição considerando o 

Experimento 2, com registros atuais na escala regional e a EOO estimada através do α-hull (5). 
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Figura 16 – Comparação entre a EOO estimada através da modelagem de distribuição considerando o 

Experimento 3, com registros atuais sem manejo na escala macrorregional/global e a EOO estimada 

através do α-hull (5). 

 

 
Figura 17 – Comparação entre a EOO estimada através da modelagem de distribuição considerando o 

Experimento 3, com registros atuais sem manejo na escala regional e a EOO estimada através do α-hull 

(5). 
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3.4. Análise de Adequabilidade Ambiental 

 

 

 Os registros de distribuição histórica, atual e atual sem manejo indicados nas classes 

de adequabilidade ambiental „Sub-Ótimo‟ e „Ótimo‟ em termos gerais foram congruentes 

entre as escalas espaciais principalmente nos Experimentos 1 e 3 (Figuras 19A-24A, Tabela 3, 

4 e 5).  

A classe de adequabilidade „Ótimo‟ foi indicada prioritariamente nas fitofisionomias 

„Floresta Estacional Decidual de Terras Baixas‟, „Restingas‟ e „Floresta Estacional 

Semidecidual de Terras Baixas‟ nos três Experimentos (Figuras 18, 19-24, Tabelas 3, 4, 5). 

Nos Experimentos 1 e 2, que incluem os registros de reintroduções e translocações, a classe 

de adequabilidade „Ótimo‟ também foi retratada na fitofisionomia „Floresta Ombrófila Densa 

de Terras Baixas‟ no município de Silva Jardim (Figuras 18, 19-22, Tabelas 3 e 4). E 

exclusivamente no Experimento 2 a fitofisionomia „Floresta Ombrófila Densa Sub-montana‟ 

foi apontada na classe de Adequabilidade „Ótimo‟. Essa fitofisionomia possui 65.7% dos 

registros da distribuição atual.   

No Experimento 1, vários municípios do Estado do Rio de Janeiro, apresentaram os 

registros de distribuição histórica na „Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas‟, mas nos 

Experimentos 2 e 3 essa fitofisionomia foi retratada apenas no município de Silva Jardim 

(Tabelas 3,4 e 5). Consequentemente, nos Experimentos 2 e 3, referentes à distribuição atual e 

atual sem manejo, parte da região oeste da fitofisionomia „Floresta Ombrófila Densa de 

Terras Baixas‟ foi incluída na classe „Inóspito‟, principalmente na escala regional (Figuras 18, 

21-24).  

 A estimativa da área das classes de adequabilidade ambiental demonstrou pouca 

variação entre as escalas espaciais (Tabela 6). No entanto, a escala regional conferiu nitidez 

aos fragmentos de habitat adequados possibilitando a identificação dos mesmos (Figura 19B-

24B). Além disso, a predição da área adequada após o corte pelos fragmentos de habitat 

evidencia a grande perda de habitat adequado registrada para o Mico-Leão-Dourado (Figuras 

19B-24B). Como exemplo, no Experimento 1, a classe „Sub-ótimo‟ predita pelo modelo é de 

14.961 km² e após o corte pelos fragmentos totaliza apenas 1.743 km² na escala regional. De 

forma semelhante, a classe „Ótimo‟ predita pelo modelo é de 1.115 km² e após o corte pelos 

fragmentos soma apenas 197 km² (Tabela 6).  
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                 Figura 18 – Mapa de Fitofisionomias na região de distribuição histórica do Mico-Leão-Dourado (abaixo em vermelho – Fonte: NatureServer 2003). 
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Figura 19 - Comparação entre o modelo total previsto e o modelo cortado pelos fragmentos de habitat (A) 

Modelo gerado a partir do Experimento 1, com registros históricos na escala macrorregional/global 

dividido entre as classes de adequabilidade ambiental ‘Inóspito’, ‘Sub-ótimo’ e ‘Ótimo’. (B) O Modelo (A) 

cortado pelos fragmentos de habitat. 
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Figura 20 - Comparação entre o modelo total previsto e o modelo cortado pelos fragmentos de habitat (A) 

Modelo gerado a partir do Experimento 1, com registros históricos na escala regional dividido entre as 

classes de adequabilidade ambiental ‘Inóspito’, ‘Sub-ótimo’ e ‘Ótimo’. (B) O Modelo (A) cortado pelos 

fragmentos de habitat. 
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Figura 21 - Comparação entre o modelo total previsto e o modelo cortado pelos fragmentos de habitat (A) 

Modelo gerado a partir do Experimento 2, com registros atuais na escala macrorregional/global dividido 

entre as classes de adequabilidade ambiental ‘Inóspito’, ‘Sub-ótimo’ e ‘Ótimo’. (B) O Modelo (A) cortado 

pelos fragmentos de habitat. 
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Figura 22 - Comparação entre o modelo total previsto e o modelo cortado pelos fragmentos de habitat (A) 

Modelo gerado a partir do Experimento 2, com registros atuais na escala regional dividido entre as classes 

de adequabilidade ambiental ‘Inóspito’, ‘Sub-ótimo’ e ‘Ótimo’. (B) O Modelo (A) cortado pelos 

fragmentos de habitat. 
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Figura 23 - Comparação entre o modelo total previsto e o modelo cortado pelos fragmentos de habitat (A) 

Modelo gerado a partir do Experimento 3, com registros atuais sem manejo na escala 

macrorregional/global dividido entre as classes de adequabilidade ambiental ‘Inóspito’, ‘Sub-ótimo’ e 

‘Ótimo’. (B) O Modelo (A) cortado pelos fragmentos de habitat. 
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Figura 24 - Comparação entre o modelo total previsto e o modelo cortado pelos fragmentos de habitat (A) 

Modelo gerado a partir do Experimento 3, com registros atuais sem manejo na escala regional dividido 

entre as classes de adequabilidade ambiental ‘Inóspito’, ‘Sub-ótimo’ e ‘Ótimo’. (B) O Modelo  (A) cortado 

pelos fragmentos de habitat. 
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Tabela 3 - Avaliação da concordância entre as escalas espaciais regional e macrorregional/global na previsão das classes Adequabilidade Ambiental 

(Sub-ótimo e Ótimo) no Experimento 1, através da localização dos registros históricos do Mico-Leão-Dourado nos municípios do Estado do Rio de 

Janeiro. E comparação das classes de Adequabilidade Ambiental (Sub-ótimo e Ótimo) com as fitofisionomias: ‘Floresta Estacional Decidual de 

Terras Baixas’ (FEDTB), ‘Floresta Estacional Semidecidual de Terras Baixas’(FESTB), ‘Floresta Ombrófila Densa Submontana’(FODS), ‘Floresta 

Ombrófila Densa de Terras Baixas’ (FODTB) e Restinga.  

 

Experimento 1 

 Municípios Escala macrorregional/global Escala regional 

Araruama 

  Classes de Adequabilidade Ambiental  Ótimo Sub-ótimo/Ótimo 

Fitofisionomias FESTB/FEDTB FESTB/FEDTB 

Búzios 

  Classes de Adequabilidade Ambiental  Ótimo Ótimo 

Fitofisionomias FEDTB/Restinga FEDTB/Restinga 

Cabo Frio 

  Classes de Adequabilidade Ambiental  Sub-ótimo/Ótimo Sub-ótimo/Ótimo 

Fitofisionomias FEDTB/Restinga/FESTB FEDTB/Restinga/FESTB 

Casimiro de Abreu 

  Classes de Adequabilidade Ambiental  Sub-ótimo Sub-ótimo/Ótimo 

Fitofisionomias FODS/FODTB FODS/FODTB 

Conceição de Macabu 

  Classes de Adequabilidade Ambiental  Sub-ótimo Sub-ótimo 

Fitofisionomias FODTB FODTB 

Duque de Caxias 

  Classes de Adequabilidade Ambiental  Sub-ótimo Sub-ótimo 

Fitofisionomias FODTB FODTB 



 

 

55 

 

 

Itaboraí 

  Classes de Adequabilidade Ambiental  Sub-ótimo Sub-ótimo 

Fitofisionomias FODTB FODTB 

Itaguaí 

  Classes de Adequabilidade Ambiental  Sub-ótimo Sub-ótimo 

Fitofisionomias FODTB FODTB 

Macaé 

  Classes de Adequabilidade Ambiental  Sub-ótimo Sub-ótimo 

Fitofisionomias FODTB FODTB 

Magé 

  Classes de Adequabilidade Ambiental  Sub-ótimo Sub-ótimo 

Fitofisionomias FODTB FODTB 

Maricá 

  Classes de Adequabilidade Ambiental  Sub-ótimo Sub-ótimo 

Fitofisionomias FODTB/FODS FODTB/FODS 

Nilópolis 

  Classes de Adequabilidade Ambiental  Sub-ótimo Sub-ótimo 

Fitofisionomias FODTB FODTB 

Niterói 

  Classes de Adequabilidade Ambiental  Sub-ótimo Sub-ótimo 

Fitofisionomias FODTB FODTB 

Nova Iguaçu 

  Classes de Adequabilidade Ambiental  Sub-ótimo Sub-ótimo 

Fitofisionomias FODTB FODTB 

Rio de Janeiro 

  Classes de Adequabilidade Ambiental  Sub-ótimo Sub-ótimo 
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Fitofisionomias FODTB FODTB 

São Francisco de Itabapoana 

  Classes de Adequabilidade Ambiental  Sub-ótimo Sub-ótimo 

Fitofisionomias FEDTB/FESTB FEDTB/FESTB 

São Gonçalo 

  Classes de Adequabilidade Ambiental  Sub-ótimo Sub-ótimo 

Fitofisionomias FODS FODS 

São João da Barra 

  Classes de Adequabilidade Ambiental  Sub-ótimo Sub-ótimo 

Fitofisionomias FESTB FESTB 

São João do Meriti 

  Classes de Adequabilidade Ambiental  Sub-ótimo Sub-ótimo 

Fitofisionomias FODTB FODTB 

São Pedro da Aldeia 

  Classes de Adequabilidade Ambiental  Sub-ótimo/Ótimo Sub-ótimo/Ótimo 

Fitofisionomias FEDTB FEDTB 

Saquarema 

  Classes de Adequabilidade Ambiental  Sub-ótimo Sub-ótimo 

Fitofisionomias FESTB FESTB 

Silva Jardim 

  Classes de Adequabilidade Ambiental  Sub-ótimo/Ótimo Sub-ótimo/Ótimo 

Fitofisionomias FODS/FODTB/FESTB FODS/FODTB/FESTB 
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Tabela 4 - Avaliação da concordância entre as escalas espaciais regional e macrorregional/global na previsão das classes Adequabilidade Ambiental 

(Sub-ótimo e Ótimo) no Experimento 2, através da localização dos registros atuais do Mico-Leão-Dourado nos municípios do Estado do Rio de 

Janeiro. E comparação das classes de Adequabilidade Ambiental (Sub-ótimo e Ótimo) com as fitofisionomias: ‘Floresta Estacional Decidual de 

Terras Baixas’ (FEDTB), ‘Floresta Estacional Semidecidual de Terras Baixas’(FESTB), ‘Floresta Ombrófila Densa Submontana’(FODS), ‘Floresta 

Ombrófila Densa de Terras Baixas’ (FODTB) e Restinga.  

 

Experimento 2 

 Municípios Escala macrorregional/global Escala regional 

Araruama 

  Classes de Adequabilidade Ambiental Ótimo Sub-ótimo 

Fitofisionomias FESTB FESTB 

Búzios 

  Classes de Adequabilidade Ambiental Ótimo Sub-ótimo 

Fitofisionomias Restinga Restinga 

Cabo Frio 

  Classes de Adequabilidade Ambiental Sub-ótimo/Ótimo Sub-ótimo 

Fitofisionomias Restinga/FESTB Restinga/FESTB 

Casimiro de Abreu 

  Classes de Adequabilidade Ambiental Sub-ótimo Ótimo 

Fitofisionomias FODS FODS 

São Pedro da Aldeia 

  Classes de Adequabilidade Ambiental Ótimo Sub-ótimo 

Fitofisionomias FEDTB FEDTB 

Saquarema 

  Classes de Adequabilidade Ambiental Sub-ótimo Sub-ótimo 

Fitofisionomias FESTB FESTB 

Silva Jardim 

  Classes de Adequabilidade Ambiental Sub-ótimo/Ótimo Sub-ótimo/Ótimo 
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Fitofisionomias FODS/FODTB FODS/FODTB 

 

 

Tabela 5 - Avaliação da concordância entre as escalas espaciais regional e macrorregional/global na previsão das classes Adequabilidade Ambiental 

(Sub-ótimo e Ótimo) no Experimento 3, através da localização dos registros atuais sem manejo do Mico-Leão-Dourado nos municípios do Estado do 

Rio de Janeiro. E comparação das classes de Adequabilidade Ambiental (Sub-ótimo e Ótimo) com as fitofisionomias: ‘Floresta Estacional Decidual 

de Terras Baixas’ (FEDTB), ‘Floresta Estacional Semidecidual de Terras Baixas’(FESTB), ‘Floresta Ombrófila Densa Submontana’(FODS), 

‘Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas’ (FODTB) e Restinga.  

 

Experimento 3 

 Municípios Escala macrorregional/global Escala regional 

Araruama 

  Classes de Adequabilidade Ambiental  Ótimo Ótimo 

Fitofisionomias FESTB FESTB 

Búzios 

  Classes de Adequabilidade Ambiental  Ótimo Ótimo 

Fitofisionomias Restinga Restinga 

Cabo Frio 

  Classes de Adequabilidade Ambiental  Ótimo Ótimo 

Fitofisionomias Restinga/FESTB Restinga/FESTB 

São Pedro da Aldeia 

  Classes de Adequabilidade Ambiental  Ótimo Ótimo 

Fitofisionomias FEDTB FEDTB 

Saquarema 

  Classes de Adequabilidade Ambiental  Ótimo Ótimo 

Fitofisionomias FESTB FESTB 

Silva Jardim 

  Classes de Adequabilidade Ambiental  Sub-ótimo Sub-ótimo 

Fitofisionomias FODS/FODTB FODS/FODTB 
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Tabela 6 - Comparação entre a área (km²) das classes de adequabilidade ambiental ‘Sub-ótimo’ e ‘Ótimo’ estimada a partir dos modelos produzidos 

nos Experimentos 1, 2 e 3, nas escalas espaciais, regional e macrorregional/globale através do corte dos modelos a partir da cobertura florestal.  

 

Escala Geográfica  Região Macrorregião/bioma 

Extensão Estado do Rio de Janeiro Domínio da Mata Atlântica 

Resolução 90 m 1 km 

   

Experimento apenas com variáveis naturais baseados nos registros históricos (Experimento 1) 

Área total (km²) classe Sub-ótimo 14.961 18.239 

Área (km²) classe Sub-ótimo em fragmentos de habitat 1.743 1.880 

Área  (km²) classe Ótimo 1.115 1.357 

Área (km²) classe Ótimo em fragmentos de habitat 197 71 

   

Experimento apenas com variáveis naturais baseados nos registros atuais (Experimento 2) 

Área total (km²) classe Sub-ótimo 5.910 6.841 

Área (km²) classe Sub-ótimo em fragmentos de habitat 902 785 

Área  (km²) classe Ótimo 317 867 

Área (km²) classe Ótimo em fragmentos de habitat 136 118 

   

Experimento apenas com variáveis naturais baseados nos registros sem manejo (Experimento 3) 

Área total (km²) classe Sub-ótimo 10.751 15.745 

Área (km²) classe Sub-ótimo em fragmentos de habitat 898 1.279 

Área  (km²) classe Ótimo 2.067 2.230 

Área (km²) classe Ótimo em fragmentos de habitat 102 197 
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3.5. Comparação das abordagens de utilização de Variáveis Indicadoras de Atividades 

Antrópicas na Modelagem de Distribuição de Espécies 

 

 As predições de área adequada geradas através dos Experimentos 4 e 5, que incluíram 

as Variáveis Indicadoras de Atividades Antrópicas já no processo de modelagem, de fato 

retrataram reentrâncias e descontinuidades condizentes com a distribuição atual do habitat do 

Mico-Leão-Dourado (Figuras 25A-28A). No entanto, as predições oriundas dos Experimentos 

2 e 3 que realizou o processamento pós-modelagem, efetuando o corte dos modelos a partir do 

raster de Cobertura Florestal, conseguiram retratar a distribuição atual e a distribuição atual 

sem manejo de forma mais congruente com a realidade da distribuição atual do habitat do 

Mico-Leão-Dourado  (Figuras 25B – 28B). Esse resultado é ainda mais evidente na escala 

espacial regional, que confere nitidez aos fragmentos de habitat (Figuras 26 e 28).  
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Figura 25 – Comparação entre as abordagens na utilização de VIAA na SDM. (A) Mapa produzido a 

partir do Experimento 4, na escala macrorregional/global. (B) Mapa produzido através do corte do 

Experimento 2 a partir do raster de Cobertura Florestal, na escala macrorregional/global. 

 

 



 

 

62 

 

 

 
Figura 26 – Comparação entre as abordagens na utilização de VIAA na SDM. (A) Mapa produzido a 

partir do Experimento 4, na escala regional. (B) Mapa produzido através do corte do Experimento 2 a 

partir do raster de Cobertura Florestal, na escala regional. 
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Figura 27 – Comparação entre as abordagens na utilização de VIAA na SDM. (A) Mapa produzido a 

partir do Experimento 5, na escala macrorregional/global. (B) Mapa produzido através do corte do 

Experimento 3 a partir do raster de Cobertura Florestal, na escala macrorregional/global. 
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Figura 28 – Comparação entre as abordagens na utilização de VIAA na SDM. (A) Mapa produzido a 

partir do Experimento 5, na escala regional. (B) Mapa produzido através do corte do Experimento 3 a 

partir do raster de Cobertura Florestal, na escala regional. 
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4. DISCUSSÃO 
 

4.1. Variação da importância relativa das variáveis ambientais de acordo com a escala 

adotada 

 

Os cinco Experimentos realizados foram congruentes nas duas escalas espaciais tanto 

em termos de localização das áreas adequadas quanto de contribuição dos preditores, já que as 

variáveis „Amplitude Média Diária da Temperatura‟ ou „Isotermalidade‟ lideraram a 

contribuição em todos os modelos de distribuição preditiva do Mico-Leão-Dourado. Esses 

resultados corroboraram com estudos de outras espécies da família Callithrichidae (composta 

por Mico-Leões e Sagüis), que apontam variáveis referentes à temperatura dentre os 

preditores mais importantes para explicar a ocorrência das espécies (e.g. Cerqueira et al. 

1998, Grelle & Cerqueira 2006, Lorini 2007, Bechara 2012).  

A porcentagem de contribuição das Variáveis Naturais variou entre as escalas. 

Constatou-se que as contribuições das variáveis bioclimáticas foram mais elevadas na escala 

regional e que a contribuição das variáveis topográficas foi notavelmente maior na escala 

mais fina, principalmente a variável „Radiação Solar‟. No Experimento 4, a VIAA „Cobertura 

Florestal‟ apresentou a terceira maior contribuição para o modelo nas duas escalas espaciais. 

No Experimento 5, a variável „Altitude‟ destacou-se na escala regional, representando a 

segunda maior contribuição para o modelo. Nesse contexto, nossos resultados demonstraram 

que as VIAA, variáveis não-climáticas, destacaram-se em resoluções grosseiras e a 

„Amplitude Média Diária da Temperatura‟ e a „Isotermalidade‟ , variáveis climáticas, 

destacaram-se em resoluções finas, assim como a variável topográfica „Altitude‟. Dessa 

forma, nossos dados corroboraram apenas em parte a premissa de que as variáveis não-

climáticas são mais importantes em extensões menores e resoluções mais finas (Pearson et al. 

2002, Pearson & Dawson, 2003, Eyre et al. 2005, Lorini 2007, Lomba et al. 2010, Razgour et 

al. 2011) e não concordam com a premissa de que as variáveis climáticas são mais 

importantes em grandes extensões e resoluções grosseiras (Pearson et al. 2002, Lorini 2007, 

Lomba et al. 2010, Razgour et al. 2011). Alguns estudos já reportaram a controvérsia em 

relação a esse padrão, como exemplo, o estudo de Gillingham e colaboradores (2012), onde a 

distribuição dos besouros da família Carabidae foi determinada por fatores climáticos em 

escala local e pela cobertura do solo em escala nacional. Outro fator importante refere-se ao 

aumento da disponibilidade de dados em resoluções cada vez mais finas nos últimos anos. De 

fato, as resoluções que há dez anos eram consideradas finas são atualmente entendidas como 

grosseiras. A título de exemplo, no clássico trabalho de Pearson et al. (2002) a distinção entre 
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resoluções grosseiras (e.g. 50x50km) e finas (e.g. 5x5km) era baseada nos dados disponíveis 

até o final dos anos 90. Atualmente, dados de cobertura do solo em escala global, por 

exemplo, encontram-se disponíveis em resoluções cada vez mais finas, abaixo de 1km². Este 

fato é decorrente do avanço tecnológico na geração de dados por sensoriamento remoto 

através de sensores de resolução moderada como o Moderate-resolution Imaging 

Spectroradiometer (MODIS) com resoluções de 250-1000m e o Medium Resolution Imaging 

Spectrometer (MERIS) com resolução de 300m, lançados respectivamente em 1999 e 2002. 

Os dados climáticos também estão disponíveis em escala mundial em resoluções de até 

1x1km (Hijmans et al. 2005), bem como dados topográficos em resoluções de até 30x30m 

(SRTM em 2000, ASTER em 2009). Nesse contexto, as relações entre escalas finas e 

grosseiras e a importância preditiva de variáveis não-climáticas e climáticas reportadas na 

literatura podem estar ultrapassadas. 

 Nossos resultados indicaram que o recorte de distribuição avaliado para o Mico-Leão-

Dourado influenciou na resposta das variáveis. Como exemplo, no Experimento 4, que 

configura a  distribuição atual do Mico-Leão-Dourado, a VIAA „Cobertura Florestal‟ foi 

apontada dentre as variáveis mais importantes nas duas escalas espaciais. Esse resultado 

reflete a configuração da paisagem na região de distribuição atual do Mico-Leão-Dourado. 

Atualmente, na região da Bacia do Rio São João que figura grande parte da distribuição atual 

do MLD, predominam fragmentos de habitat abaixo de 50 ha (Grativol et al. 2008) ao passo 

que a área de uso média do Mico-Leão-Dourado é entre 45 ha e 150 ha (Kierulff et al. 2002). 

Assim, nas duas escalas espaciais foi possível resgatar o habitat como fator limitante para a 

ocorrência do Mico-Leão-Dourado. 

Por fim, independente das premissas reportadas na literatura em relação às respostas 

diferenciadas para escalas grosseiras e finas, nossos resultados apontam a escala regional 

como a mais apropriada para indicar os fatores que influenciam a distribuição do Mico-Leão-

Dourado. Visto que, dentre as distribuições histórica, atual e atual sem manejo consideradas 

nesse estudo, a escala espacial regional foi capaz de indicar variáveis climáticas, topográficas 

e VIAA com maior porcentagem de contribuição, principalmente as variáveis topográficas.  
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4.2. Comparação da estimativa da Extensão de Ocorrência de acordo com a escala e 

metodologias 

 

A redução da distribuição do Mico-Leão-Dourado reflete a intensa destruição florestal 

no Estado do Rio de Janeiro, que se concentra principalmente na região de distribuição do 

MLD nas planícies costeiras (Rylands et al. 2002). Na estimativa de Extensão de Ocorrência 

para o Mico-Leão-Dourado a partir do método do α-hull, foi visto que em relação à 

distribuição histórica, houve uma grande redução de 77,4% EOO da distribuição atual, que foi 

ainda maior (82,9%) na distribuição atual sem manejo. Logo, de acordo com os nossos 

resultados, a Extensão de Ocorrência para o Mico-Leão-Dourado seria 5.5% menor sem os 

registros de manejo. O manejo através de reintroduções ocorre em fragmentos de habitat 

privados ao longo da Rodovia BR-101 na Bacia do Rio São João, e em termos de tamanho 

populacional são responsáveis por 40% dos MLDs existentes na natureza atualmente 

(Procópio de Oliveira et al. 2008). No entanto, a maioria dessas reintroduções se situa no 

interior do α-hull de distribuição atual. Assim, o aumento da EOO da espécie está associado 

principalmente com as translocações realizadas para a área protegida Reserva Biológica 

União, onde não havia nenhum grupo de MLD na área antes das translocações serem 

efetuadas (Rylands et al.2002).  

A estimativa de Extensão de Ocorrência através da Modelagem de Nicho Ecológico 

variou de acordo com a escala espacial. Nos Experimentos na escala regional, a área de EOO 

foi menor do que na escala macrorregional/global nos três Experimentos. Essas estimativas 

também indicaram a redução da EOO em relação à distribuição histórica, mas apontam maior 

redução na distribuição atual do que na distribuição atual sem manejo em ambas as escalas 

espaciais. Esse resultado reflete o conjunto de dados utilizados para o modelo de distribuição 

atual sem manejo, que apresenta um número menor de registros e consequentemente uma 

variação menor para o ajuste do modelo. Assim, a predição de adequabilidade ambiental foi 

mais direcionada no Experimento 3 e por isso retratou uma área maior do que o modelo de 

distribuição atual.   

 Através da comparação entre as metodologias, a ENM estimou extensões maiores do 

que o α-hull nas duas escalas espaciais. Essa diferença entre as estimativas das metodologias 

resultou em classificações distintas do status de conservação, com base no critério B1 da 

IUCN. Na metodologia do α-hull no Experimento 1, que considera a distribuição histórica, o 

Mico-Leão-Dourado foi apontado como ameaçado na categoria „Vulnerável‟, enquanto nos 

Experimentos 2 e 3, que configuram as distribuições atual e atual sem manejo, o MLD foi 
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classificado na categoria „Em Perigo‟. Isso significa que em relação à distribuição histórica o 

status de conservação referente às distribuições atual e atual sem manejo moveu-se para uma 

categoria de maior risco. No entanto, as estimativas através da metodologia da Modelagem de 

Nicho Ecológico classificaram o MLD na categoria „Vulnerável‟ nas duas escalas espaciais e 

nos três Experimentos considerados. Portanto, apesar dos modelos na escala regional 

resultarem em extensões menores em comparação com a escala macrorregional/global, nossos 

resultados indicam que a estimativa de Extensão de Ocorrência através da metodologia da 

ENM foi superestimada para o Mico-Leão-Dourado. Similarmente, outros estudos reportaram 

que a metodologia de ENM superestimou a Extensão de Ocorrência em comparação com 

outras metodologias (Sérgio et al. 2007, Bechara 2012). Nesse sentido, ao aplicar o critério 

B1, a utilização da EOO estimada apenas com a metodologia de Modelagem de Nicho 

Ecológico poderia levar à indicação de uma categoria de ameaça menos grave do que 

demandaria a situação real da distribuição da espécie. No entanto, para espécies com 

distribuição pouco conhecida, a realização da Modelagem de Nicho Ecológico pode ser de 

grande auxílio na escolha dos parâmetros (e.g. valor do α, na metodologia α-hull) mais 

apropriados que excluam áreas com baixa adequabilidade ambiental (Bechara 2012).   

 

4.3. Análise de Adequabilidade Ambiental 

 

 

Nas previsões de adequabilidade ambiental, os municípios do Estado do Rio de 

Janeiro indicados nas classes de adequabilidade ambiental „Sub-ótimo‟ e „Ótimo‟ em termos 

gerais foram congruentes entre as escalas espaciais.  

A classe de adequabilidade ambiental „Ótimo‟ foi retratada prioritariamente nas 

fitofisionomias „Floresta Estacional Decidual de Terras Baixas‟, „Restingas‟ e „Floresta 

Estacional Semidecidual de Terras Baixas‟ na região das baixadas litorâneas do Estado do Rio 

de Janeiro. A „Floresta Estacional Decidual de Terras Baixas‟ é caracterizada por solos 

eutróficos calcários (IBGE 2012), onde as espécies de plantas têm artifícios contra a perda de 

água. A „Restinga‟ possui comunidades vegetais com influência direta das águas do mar 

(IBGE 2012) e a „Floresta Estacional Semidecidual de Terras Baixas‟ é condicionada a dupla 

estacionalidade climática: uma estação com chuvas intensas de verão, seguidas por um 

período de estiagem (IBGE 2012). Na região das baixadas litorâneas, há também a presença 

da vegetação com influência fluvial e/ou lacustre que compõem as comunidades vegetais 

conhecidas popularmente como matas paludosas (Cerqueira et al. 1998). Cerqueira et al. 
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(1998) encontraram 89.5% dos registros do Mico-Leão-Dourado entre 1940 e 1977 nas matas 

paludosas. No presente estudo, a distribuição atual retratou 65.7% dos registros na „Floresta 

Ombrófila Densa Sub-montana‟ que não corresponde à distribuição da mata paludosa, mas 

compõem um número maior de registros por conta das atividades de manejo através de 

reintroduções do Mico-Leão-Dourado. 

 Nos Experimentos 2 e 3, que correspondem a distribuição atual e atual sem manejo, a 

previsão considerou como „Inóspito‟ parte da região oeste das fitofisionomias „Floresta 

Ombrófila Densa de Terras Baixas‟. Esse resultado é reflexo do menor conjunto de dados 

utilizados nesses Experimentos. E apenas reafirmam a importância do tamanho da amostra e 

da incorporação de observações bem distribuídas ao longo da amplitude geográfica das 

espécies, para que a interpolação de dados seja mais acurada em estudos com Modelagem 

Preditiva (Franklin 2009). No entanto, no presente estudo o objetivo de utilizar um conjunto 

de dados apenas com registros entre 2004 e 2008 foi caracterizar a redução da distribuição do 

Mico-Leão-Dourado por conta de atividades antrópicas. Nesse contexto, foi retratada a 

redução da ocorrência do MLD principalmente na região com a fitofisionomia „Floresta 

Ombrófila Densa de Terras Baixas‟.      

 A região das baixadas litorâneas que compreende a distribuição atual do Mico-Leão-

Dourado (Ruiz-Miranda et al. 2008), sofreu grandes impactos através da drenagem de 

pântanos desde meados do século XX para controlar doenças como Febre Amarela, Malária e 

Dengue e principalmente para disponibilizar áreas para a construção imobiliária e outras 

atividades antrópicas (Cerqueira et al.1998). De acordo com a análise através do Experimento 

1 na escala regional após o corte dos fragmentos, há apenas cerca de 197 km² de área na 

classe de adequabilidade ambiental „Ótimo‟. As regiões com maiores valores de 

adequabilidade ambiental são normalmente indicadas para a conservação das espécies por 

conta da potencialidade dessas áreas para a manutenção das populações. Alguns estudos com 

modelagem preditiva demonstram que locais com maior adequabilidade ambiental apresentam 

correlação positiva com a abundância das espécies (e.g. VanDerWal et al. 2009, Weber & 

Grelle 2012). Similarmente, comparamos os nossos resultados de adequabilidade ambiental 

do Experimento 1 na escala regional com os dados de densidade das populações silvestres de 

Mico-Leões-Dourados (Ruiz-Miranda et al. 2008) e encontramos que os fragmentos de 

habitat com adequabilidade ambiental „Sub-ótimo/Ótimo‟ apresentam populações com 

densidade média de 0.05 indivíduos/ha, em contrapartida o fragmento de habitat com 

adequabilidade ambiental „Sub-ótimo/Inóspito‟ apresenta densidade média de 0.008 
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indivíduos/ha. Essa comparação é baseada em uma estimativa grosseira e estudos mais 

específicos devem ser voltados para comprovar essa relação. No entanto, ajuda a compreender 

a potencialidade da adequabilidade ambiental para o Mico-Leão-Dourado. Nesse contexto, 

como grande parte da região com alta adequabilidade ambiental apresenta fragmentos muito 

pequenos e isolados torna-se necessária a investigação da adequabilidade ambiental na escala 

da paisagem, que permite a avaliação do nível de isolamento e conectividade entre os 

fragmentos adequados (ver Capítulo 2). 

 

4.4. Comparação das abordagens de utilização de Variáveis Indicadoras de Atividades 

Antrópicas na modelagem de distribuição de espécies 

 

Devido às grandes modificações na cobertura do solo em escala global (Hansen et al. 

2001, Sanderson et al. 2002), torna-se fundamental considerar Variáveis Indicadoras de 

Atividades Antrópicas (VIAA) na modelagem de distribuição de espécies, principalmente as 

ameaçadas de extinção. Nesse sentido, em alguns estudos as estimativas de distribuição das 

espécies têm sido realizadas considerando as VIAA como variáveis integrantes do processo 

da modelagem (e.g. Millar & Blouin-Demers 2012, Morueta-Holme et al. 2010, Wilting et al. 

2010) ou como molde para excluir as áreas alteradas em um procedimento pós-modelagem 

(e.g. Martínez-Meyer et al. 2006, Thorn et al. 2009). De acordo com nossos resultados, a 

distribuição estimada para o Mico-Leão-Dourado foi mais realista através da modelagem com 

Variáveis Naturais e processamento de corte pós-modelagem a partir da Cobertura Florestal, 

principalmente na escala espacial regional. Essa escala conferiu nitidez aos fragmentos de 

habitat adequados, o que pode auxiliar na identificação dos fragmentos de habitat prioritários 

para a implantação de novas áreas protegidas, para novas translocações e reintroduções, entre 

outros (e.g. Kuemmerle et al. 2010, Kuemmerle et al. 2011). Assim sendo, indicamos que os 

estudos que visem estimar a distribuição de espécies considerando VIAA, excluam as áreas 

não-habitat após a modelagem preditiva.  

 

5. CONCLUSÕES 
 

 Através de nossos resultados foi visto que as variáveis climáticas e não-climáticas se 

destacaram na contribuição dos modelos, tanto nas escalas grosseiras como nas finas, 

variando de acordo com o recorte de distribuição do Mico-Leão-Dourado avaliado. Logo, não 
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encontramos uma associação característica entre variáveis climáticas com escalas grosseiras e 

variáveis não-climáticas com escala fina como reportado na literatura.  

Na estimativa de Extensão de Ocorrência através da Modelagem de Nicho Ecológico, 

a escala regional retratou áreas de EOO menores do que a escala macrorregional/global. No 

entanto, o status de conservação do Mico-Leão-Dourado previsto através da metodologia da 

ENM foi associado à categoria „Vulnerável‟ nos três recortes de distribuições do Mico-Leão-

Dourado analisados. Em contrapartida, a estimativa de EOO através da metodologia do α-hull 

indicou o status de conservação „Em Perigo‟ para a distribuição atual e atual sem manejo. 

Portanto, apesar dos modelos na escala regional resultarem em extensões menores em 

comparação com a escala macrorregional/global, nossos resultados indicam que a estimativa 

da EOO através da metodologia de ENM foi superestimada para o Mico-Leão-Dourado, 

independente da escala espacial analisada. Dessa forma, não indicamos o uso da metodologia 

de ENM como o único método na estimativa de Extensão de Ocorrência em estudos com 

Modelagem Preditiva.   

A estimativa da área e das regiões com diferentes classes de adequabilidade ambiental 

demonstrou pouca variação entre as escalas espaciais. A análise de adequabilidade ambiental 

retratou prioritariamente as fitofisionomias „Floresta Estacional Decidual de Terras Baixas‟, 

„Restingas‟ e „Floresta Estacional Semidecidual de Terras Baixas‟ na classe de adequabilidade 

„Ótimo‟ para o Mico-Leão-Dourado na região das baixadas litorâneas do Estado do Rio de 

Janeiro. No entanto, essa região apresenta vários fragmentos pequenos e muitas vezes 

isolados, logo torna-se necessário a investigação da adequabilidade ambiental na escala da 

paisagem para a avaliação do nível de isolamento e conectividade entre os fragmentos 

adequados. 

A distribuição estimada para o Mico-Leão-Dourado foi mais realista através da 

modelagem com Variáveis Naturais e processamento de corte pós-modelagem a partir da 

Cobertura Florestal, principalmente na escala espacial regional. Assim, indicamos que os 

estudos que visem estimar a distribuição de espécies considerando VIAA excluam as áreas de 

não-habitat após a modelagem preditiva.  

Por fim, apesar da congruência geral entre os resultados das escalas 

macrorregional/global e regional, a escala fina apresentou mais vantagens em relação à escala 

grosseira. Visto que, dentre as distribuições histórica, atual e atual sem manejo consideradas 

nesse estudo, a escala espacial regional foi capaz de indicar variáveis climáticas, topográficas 

e VIAA com maior porcentagem de contribuição, principalmente as variáveis topográficas. 
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Além disso, em análises que realizam o corte do modelo através da Cobertura Florestal, a 

escala regional, conferiu o destaque necessário para a identificação dos fragmentos de habitat 

em estudos voltados para estratégias de conservação.  
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Capítulo 2: Análise da distribuição geográfica de Leontopithecus rosalia em 

escalas espaciais distintas: adequabilidade ambiental e conectividade 

funcional na paisagem 

1. INTRODUÇÃO 

 

O entendimento sobre a distribuição dos organismos é fundamental para a conservação 

da biodiversidade (Richardson 2012), assim torna-se evidente que a Modelagem de 

Distribuição de Espécies (Species Distribution Modeling – SDM) pode constituir um 

importante instrumento para embasar estudos e aplicações voltados para espécies ameaçadas 

de extinção. A realização da SDM depende de condições básicas: um conjunto de dados de 

ocorrência ou abundância das espécies e outro de variáveis ambientais explicativas; um 

algoritmo que relacione as características ambientais aos dados das espécies e uma avaliação 

quanto à acurácia do modelo (Guisan & Zimmermann 2000). Essa metodologia permite a 

geração de gradientes de adequabilidade ambiental (Guisan & Thuiller 2005). Em geral, os 

dados de saída de adequabilidade ambiental são mapas matriciais em que cada pixel assume 

um valor quantitativo variando entre 0 e 1 (Hirzel et al. 2006). Esses valores indicam a 

proximidade do ambiente local em termos de condições ideais para a persistência das espécies 

(Hirzel et al. 2006, Hirzel & Lay 2008), o que permite inferir sobre a distribuição potencial da 

espécie. No entanto, a SDM caracteriza-se pela transformação da distribuição potencial em 

algo próximo da distribuição real das espécies (Peterson & Soberón 2012). Essa 

transformação pode ser feita através da restrição do modelo apenas a locais acessíveis para a 

espécie, da incorporação da capacidade de dispersão e/ou da utilização de ausências 

verdadeiras no modelo (Peterson & Soberón 2012).  

A Modelagem de Distribuição de Espécies pode ser realizada em diferentes escalas 

espaciais (Pearson & Dawson 2003, Lorini 2007): local - extensão reduzida (< 10km), 

englobando uma porção de habitat onde os indivíduos de uma população interagem 

diariamente (e.g. Murray et al. 2008); de paisagem - extensão intermediária (10 - 200km) 

abarcando uma ou mais (meta)populações que interagem via dispersão com frequências 

intermediárias (e.g. Cianfrani et al. 2010); regional -  extensão mais ampla (200 - 2000km), 

onde (meta)populações interagem via dispersão menos frequentemente (e.g. Crawford & 

Hoagland 2010, Liang & Stohlgren 2011, Millar & Blouin-Demers  2012, Morueta-Holme et 

al. 2010, Thomaes et al. 2008); macrorregional/global - extensão de grande amplitude (> 

2000km) englobando todas as populações regionais da espécie, ou seja, a distribuição 
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geográfica total da espécie, que pode ser macrorregional (e.g.2000 - 10000km) se restrita 

apenas a um país ou bioma (e.g. Fouquet et al. 2010, Hu & Jiang 2010, Hu et al. 2010) ou 

global (e.g. > 10000km) se abrange vários países ou continentes (e.g. Rondinini et al. 2011). 

Ainda que possa ser realizada em diferentes escalas, a modelagem de distribuição de espécies 

é preponderantemente aplicada em extensões regionais e macrorregionais. 

Por outro lado, tradicionalmente os efeitos das modificações antrópicas sobre a 

distribuição e abundância das espécies têm sido bem reportados através de medidas de 

paisagem (Forman et al. 1976, Galli et al. 1976, Faaborg et al. 1995). Frequentemente a 

escala da paisagem é considerada a mais apropriada para estudos de conservação e manejo, 

principalmente quando abordam distribuição das espécies e conectividade na paisagem 

(Fielding & Haworth 1995, Saura & Pascual-Hortal 2007). A conectividade na paisagem 

determina o grau de facilitação ou impedimento dos movimentos entre manchas de habitats 

(Taylor et al. 1993). Esta pode ser entendida em dois aspectos: a conectividade estrutural, que 

leva em consideração apenas o arranjo espacial dos elementos da paisagem e a conectividade 

funcional, que considera as respostas comportamentais das espécies aos elementos da 

paisagem (Taylor et al. 1993). Assim, a paisagem é conectada funcionalmente quando a 

capacidade de dispersão do organismo permite o movimento inter-habitat através da matriz 

(elemento que recobre a maior extensão da paisagem; Metzger 1999), de stepping stones 

(pequenas e isoladas áreas vegetadas que podem facilitar o fluxo biológico entre habitats; 

Metzger 1999)  ou corredores florestais (faixas estreitas e lineares de habitat que conectam 

estruturalmente duas manchas de habitat anteriormente unidas; Metzger 1999) (Tischendorf & 

Fahrig 2000).  

Atualmente, a Teoria dos Grafos tem sido utilizada nas áreas da Ecologia de Paisagens 

e da Biologia da Conservação com o intuito de auxiliar estudos voltados para determinar 

estratégias de conservação efetivas (e.g. Visconti & Elkin 2009, Albuquerque et al. 2011, 

Crouzeilles et al. 2013). Um grafo é um conjunto de nós que representam algum elemento 

(e.g. fragmentos de habitats) que podem estar relacionados através de ligações (e.g. fluxo 

biológico) (Urban & Keitt 2001). Caso todos os nós estejam conectados, este conjunto forma 

um grafo, caso contrário haverá a formação de sub-grafos ou componentes (Urban e Keitt 

2001). 

A abordagem de SDM está mais relacionada ao paradigma do habitat, buscando 

analisar fatores que caracterizem a adequabilidade intrínseca das áreas para serem colonizadas 

pela espécie em estudo, a partir de um ponto de vista estático (Armstrong 2005, Foltête et 
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al.2012), em escalas espaciais de maior extensão. Por outro lado, a abordagem de 

conectividade funcional está mais relacionada ao paradigma de metapopulação, incluindo as 

noções de fluxos de indivíduos, distância de dispersão e acessibilidade espacial, a partir de um 

ponto de vista mais dinâmico (Armstrong 2005, Foltête et al. 2012), em escalas espaciais de 

menor extensão. Tendo em vista as características e potencialidades das duas abordagens, a 

integração de ambas representa um caminho promissor para auxiliar ações de conservação e 

manejo (Saura & Pascual-Hortal 2007, Foltête et al. 2012). No geral, as propostas de 

integração melhoram a previsão do modelo e indicam com mais precisão o que está 

determinando a distribuição atual da espécie (Richard & Armstrong 2010, Saura & Pascual-

Hortal 2007). No entanto, não permitem avaliar a situação da espécie na configuração da 

paisagem atual em termos de adequabilidade ambiental intrínseca. Assim, a recuperação 

integral das informações sobre a conectividade na paisagem e adequabilidade ambiental 

através da combinação das abordagens é fundamental para avaliar a situação das espécies em 

paisagens fragmentadas.   

Diante desse cenário, considerando a importância de avaliar a adequabilidade 

ambiental no contexto de paisagens fragmentadas, o presente estudo tem como objetivo geral 

realizar a combinação das abordagens de adequabilidade ambiental e conectividade funcional. 

Para isso, foi escolhido como estudo de caso o primata Leontopithecus rosalia, Mico-Leão-

Dourado (MDL), uma espécie endêmica do bioma Mata Atlântica, com distribuição restrita e 

categorizada como "Em Perigo" de extinção, cujas principais ameaças são a perda e 

fragmentação de habitat na planície costeira do Estado do Rio de Janeiro e a introdução dos 

primatas exóticos Callithrix jacchus e Callithrix penicillata (sagüis) (Ruiz-Miranda et al. 

2008, De Morais Jr. et al. 2008).  Baseado na área de distribuição atual do MLD e nas 

principais ameaças para a espécie, nossos objetivos principais foram (i) Combinar as 

abordagens de adequabilidade ambiental com a análise de conectividade funcional via Teoria 

dos Grafos; (ii) Avaliar se os fragmentos de habitat com maior adequabilidade ambiental para 

o MLD possuem maior contribuição relativa para a conectividade funcional; (iii) Avaliar se os 

registros de ocorrência do MLD estão em fragmentos com maior contribuição relativa para 

conectividade funcional e/ou com maior adequabilidade ambiental e (iv) Avaliar se os 

registros de ocorrência dos sagüis invasores estão em fragmentos com maior adequabilidade 

ambiental para o MLD  e/ou em fragmentos com maior contribuição relativa para a 

conectividade funcional.  
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Foram necessários seis passos para combinar as abordagens de adequabilidade 

ambiental com a conectividade funcional: (i) Modelagem de Distribuição do Mico-Leão-

Dourado através do algoritmo MAXENT, (ii) Divisão dos valores da matriz original do 

modelo produzido em três classes de adequabilidade ambiental: „Inóspito‟, „Sub-ótimo‟ e 

„Ótimo‟, (iii) Elaboração de um mapa molde com a cobertura florestal da paisagem de 

distribuição atual do MLD, (iv) Análise de conectividade funcional utilizando o mapa molde, 

(v) Divisão dos valores de conectividade na paisagem em cinco níveis de contribuição relativa 

das manchas de habitat; e (vi) Combinação das informações das três classes de adequabilidade 

ambiental com as informações dos cinco níveis de contribuição relativa das manchas de 

habitat para a conectividade na paisagem.   

 

 

2.1. Modelagem de Distribuição do Mico-Leão-Dourado e divisão em classes de 

adequabilidade ambiental 

 

A metodologia da Modelagem de Distribuição do Mico-Leão-Dourado e a divisão da 

matriz de dados em classes de adequabilidade ambiental („Inóspito‟, „Sub-ótimo‟ e „Ótimo‟), 

encontram-se descritas em detalhe no Capítulo 1. O modelo utilizado no presente capítulo 

refere-se ao Experimento 1 na escala regional. Para essa escolha assumimos que a utilização 

do modelo considerando registros históricos aponta todos os locais potencialmente adequados 

para o Mico-Leão-Dourado. Somado a isso, a escala regional confere nitidez aos fragmentos 

de habitat possibilitando a combinação das abordagens de adequabilidade ambiental e 

conectividade funcional. 

 

2.2. Elaboração do mapa utilizado como molde para a análise de conectividade na 

paisagem 

 

Para a elaboração do mapa que foi utilizado como molde na análise de conectividade 

na paisagem, nós primeiramente criamos um α-hull baseado nos registros de distribuição atual 

do Mico-Leão-Dourado (registros entre 2004 – 2008). A metodologia do α-hull visa calcular 

de forma mais acurada a extensão de ocorrência (EOO) de espécies que vivem em regiões de 

habitat descontínuo (Burgan & Fox 2003). A técnica envolve a produção de triangulações de 
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Delaunay baseadas nos pontos de ocorrência da espécie e em seguida a remoção dos lados 

que são α vezes maiores do que a média de todos os lados (Burgan & Fox 2003). Por fim, as 

áreas de todos os polígonos são somadas para a obtenção da EOO. O valor de α é escolhido 

com base no modelo que melhor representa a distribuição, descontando o máximo de áreas 

possíveis que não possuem a presença da espécie (Burgan & Fox 2003). Dessa forma, foi 

escolhido o valor de α = 5 para α-hull, por englobar todos os municípios com registros da 

distribuição atual do MLD.  

Assim, sobrepomos um mapa de cobertura florestal com o α-hull e selecionamos todos 

os fragmentos de interseção entre os dois a fim de impedir o corte artificial dos fragmentos de 

habitat. Por fim, os rios e rodovias funcionam como barreiras para o Mico-Leão-Dourado, por 

isso nós cortamos os fragmentos que continham essas barreiras, considerando-os fragmentos 

distintos na análise (Figura 1). Os dados de cobertura florestal foram obtidos através da SOS 

Mata Atlântica & INPE (2008), derivado de imagem Landsat/TM 5 ou 7, em uma escala de 

1:50.000 e com resolução de remanescentes ≥ 3ha. A base dos rios e rodovias foi obtida 

através dos Mapas Interativos I - Informações básicas do estado do Rio de Janeiro (CIDE 

2001). Todas as análises foram realizadas através do ArcGIS 9.3 (ESRI 2008) e o Sistema de 

Informação Geográfica (SIG) foi utilizado em projeção UTM. 

 

 

Figura 1 - Mapa molde dos fragmentos florestais selecionados para a análise de conectividade a partir da 

interseção com o α-hull de distribuição atual do MDL e do corte dos fragmentos nas áreas com rios e 

rodovias. 
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2.3. Análise de conectividade funcional 

 

A maior parte dos índices de conectividade funcional baseado na Teoria dos Grafos 

considera apenas a conectividade inter-habitat, focando unicamente nas conexões entre os nós 

e muitas vezes não são sensíveis a diferentes mudanças que podem ocorrer na paisagem 

(Pascual-Hortal & Saura 2006). De acordo com Pascual-Hortal e Saura (2006) os índices de 

conectividade funcional devem considerar o conceito de disponibilidade de habitat, que 

quantifica tanto a conectividade entre os fragmentos de habitat (conectividade inter-habitat) 

quanto à conectividade dentro dos fragmentos de habitat (conectividade intra-habitat). Essa 

abordagem pode ser integrada com sucesso em aplicações de planejamento e conservação da 

paisagem (Pascual-Hortal & Saura 2006). Atualmente há dois índices que consideram a 

conectividade intra-habitat e inter-habitat, denominados Índice Integral de Conectividade 

(IIC) (Pascual-Hortal & Saura 2006) e Probabilidade de Conectividade (PC) (Saura & 

Pascual-Hortal 2007).  

Para a avaliação da conectividade funcional no presente estudo nós escolhemos o 

Índice Integral de Conectividade (IIC) (Pascual-Hortal & Saura 2006). O IIC oferece uma 

representação simplificada da conexão inter-habitat em comparação com o índice PC 

(Probabilidade de Conectividade), visto que o último caracteriza as ligações através da 

probabilidade de deslocamento entre os fragmentos de habitat, como uma estimativa de 

frequência ou viabilidade do movimento da espécie entre os pares de fragmentos de habitat. 

Para o uso do PC são necessários dados de probabilidade de deslocamento na matriz da 

espécie em uma determinada distância entre os fragmentos de habitat. No entanto, diante do 

pouco conhecimento sobre a capacidade de deslocamento na matriz pelo Mico-Leão-Dourado 

optamos por utilizar o IIC.   

O IIC é um índice binário (ligação existente =1 e ligação inexistente =0) que considera 

que dois fragmentos de habitat estão ligados se a distância entre eles for menor do que o 

limiar de dispersão da espécie analisada (Pascual-Hortal & Saura 2006).  Ele é calculado 

através da seguinte fórmula: 

 

    ∑∑
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onde n é o número de manchas, ai e aj são os atributos dos fragmentos de habitat (e.g. 

área, qualidade do habitat), nlij é o número de ligações no caminho mais curto entre i e j e AL
2
 

é a área geográfica ou área de estudo ao quadrado (Pascual-Hortal & Saura 2006). A partir 

desse resultado de IIC é possível avaliar a importância relativa de cada mancha para 

conectividade na paisagem por dI: 

 

   dI(%) = 100 * I – I removido/I 

 

onde I é o valor de IIC quando todos os fragmentos de habitat existentes estão 

presentes e “I removido” é o valor do IIC quando um único nó é removido (Saura & Pascual-

Hortal 2006). Dessa forma, é possível quantificar a contribuição relativa de cada nó para a 

conectividade na paisagem.  

A contribuição relativa de cada nó pode ser dividida em três frações complementares 

(dIICintra, dIICflux e dIICconnector; Saura & Rubio 2010). Essas frações representam as 

contribuições distintas de cada nó (fragmento de habitat) para a conectividade na paisagem. A 

fração dIICintra  representa a contribuição relativa do fragmento de habitat em termos de 

conectividade intra-habitat, relativo ao atributo do fragmento de habitat (e.g. qualidade de 

habitat, área do fragmento). Essa fração considera apenas o atributo dos fragmentos de habitat 

e independe da capacidade de deslocamento da espécie na matriz, apresentando o mesmo 

valor para dois fragmentos com áreas ou qualidades iguais, mesmo que um esteja 

completamente isolado e o outro não. A fração dIICconnector corresponde a contribuição 

relativa de cada fragmento de habitat  para a conectividade inter-habitat entre outros dois 

fragmentos, atuando como um elemento de ligação ou stepping-stone. Essa fração depende 

apenas da posição topológica do fragmento na rede de habitat, sem levar em consideração a 

área do fragmento ou outro atributo considerado. Por fim, a fração dIICflux  corresponde ao  

fluxo  de  dispersão  pesado  pelas  áreas dos fragmentos de habitat adjacentes que passa pelo 

nó. Essa fração mede o quanto o nó (fragmento de habitat) está bem posicionado em relação 

aos outros fragmentos quando está no fim ou no começo de um caminho de fluxo. Para mais 

detalhes sobre a divisão em frações ver Saura e Rubio (2010). 

A análise de conectividade funcional foi realizada através do programa Conefor 

Sensinode (2.6). Para o cálculo do IIC foram necessários dados de entrada com informações 
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sobre as conexões entre os nós, a área dos nós e o limiar de deslocamento. A informação 

sobre a conexão utilizada foi a distância euclidiana entre os nós, computada como a menor 

distância borda a borda. A área dos nós corresponde à área de cada fragmento de habitat e o 

limiar de deslocamento corresponde à informação do deslocamento máximo da espécie na 

matriz.  

Através do programa Conefor Sensinode (2.6) também é possível calcular outros 

índices de conectividade funcional como o NC (Número de Componentes), um índice binário 

que identifica os componentes (redes de fragmentos de habitats). Esse índice foi utilizado para 

identificar redes de habitat baseadas na conectividade inter-habitat. O uso do NC requer 

apenas dados de entrada com informações sobre as conexões entre os nós e o limiar de 

deslocamento. Assim, o índice considera todos os pares de nós localizados a distâncias iguais 

ou menores que o limiar de deslocamento como funcionalmente conectados e os pares de nós 

que possuem distância entre si maior que o limiar de deslocamento como desconectados. 

Todos os nós que estiverem conectados formarão um componente. Quanto mais conectada 

estiver uma paisagem, menos componentes serão formados.  

No presente trabalho foram calculados o IIC e o NC através de três simulações de 

capacidades de deslocamento na matriz pelo Mico-Leão-Dourado: 100 m, 500 m e 1000 m. O 

deslocamento de 100 m na matriz é considerado como um movimento que pode ser realizado 

pelo Mico-Leão-Dourado (Mickelberg 2011). Além disso, segundo Mickelberg (2011) as 

maiores frequências de movimentos cumulativos (trajetórias inteiras entre dois sítios de 

localização, englobando movimentos dentro do habitat e na matriz) estão entre 401-600 

metros, mas de uma forma geral a maioria dos movimentos ocorre abaixo de 1.600 metros. 

Logo, apesar desses movimentos incluírem percursos intra-habitat e inter-habitat, nós 

utilizamos as capacidades de deslocamento na matriz de 500 m e 1000 m como aproximação 

dos dados disponíveis.   

As redes de habitat formadas através do NC foram avaliadas através de referências 

espaciais nas três simulações. Para isso, avaliamos a formação de redes de habitat dentro e 

fora do limite da região onde se encontram as Unidades de Manejo do Mico-Leão-Dourado 

(AMLD 2009). Desde 1992, a Associação Mico-Leão-Dourado é responsável pelas 

estratégias de conservação do MLD e recentemente estabeleceu sete Unidades de Manejo 

dentro do limite da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São João (AMDL 2009). 

Outra referência espacial utilizada em nossa análise foi a Rodovia BR-101. Em geral, o 

tamanho dos fragmentos de habitat é maior acima da BR-101 e a menor distância entre os 
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vizinhos é maior abaixo da BR-101 (Grativol et al. 2008), assim avaliamos as redes de habitat 

formadas acima e abaixo da Rodovia.  

Por fim, a análise através do IIC permite a avaliação da variação da contribuição dos 

fragmentos de habitat dependendo da capacidade de deslocamento simulada. Essa variação 

ocorre porque a contribuição do fragmento de habitat muda de acordo com a capacidade de 

deslocamento. Como exemplo, para uma espécie com baixa capacidade de deslocamento, um 

determinado fragmento de habitat apresentará um valor de dIICflux baixo, mas o mesmo 

fragmento de habitat apresentará um valor mais elevado em simulações com capacidades de 

deslocamento mais altas (Saura & Rubio 2010, Santana 2013). Por meio dos padrões 

encontrados nas três simulações será possível avaliar a situação da conectividade na paisagem 

para o Mico-Leão-Dourado.       

 

2.4. Divisão dos valores de conectividade em cinco níveis de contribuição 

 
A avaliação dos fragmentos de habitat em termos de contribuição relativa para a 

conectividade na paisagem, foi feita através da divisão dos valores de dIIC e das frações 

(dIICintra, dIICconnector e dIICflux) em cinco níveis de contribuição com duas casas 

decimais: nível 1 (0-10
-7

) – muito baixa, nível 2 (10
-6

-10
-5

) - baixa, nível 3 (10
-4

-10
-3

) - 

intermediária, nível 4 (10
-2

-10
-1

) - alta e nível 5 (10
0
-10

1
) - muito alta. Essa divisão segue a 

metodologia de Crouzeilles et al. (2013) que em um estudo de caso também no Estado do Rio 

de Janeiro, realizaram a divisão das frações em duas casas decimais para facilitar a 

identificação dos fragmentos de habitat com maior contribuição para a conectividade na 

paisagem, já que a diferença entre os valores de contribuição são elevadas. 

 

2.5. Combinação das informações das classes de adequabilidade ambiental com as 

informações dos níveis de contribuição para a conectividade funcional 

 

Para a realização da combinação entre as abordagens de adequabilidade ambiental e 

conectividade funcional, nós utilizamos o raster de adequabilidade ambiental e os mapas 

classificados em cinco níveis de contribuição relativa de conectividade referentes ao dIIC. 

Essa análise foi realizada para as três capacidades de deslocamento na matriz simuladas para 

o Mico-Leão-Dourado (ver seção anterior).  

A combinação das classes de adequabilidade („Inóspito‟, „Sub-ótimo‟, „Ótimo‟) com 

os níveis de importância de conectividade (muito baixa, baixa, intermediária, alta, muito alta), 

foi realizada através da ferramenta Zonal Statistic as Table no ArcGIS 10.1. Essa ferramenta 
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reúne os valores de um raster dentro das zonas de outro conjunto de dados e apresenta a 

combinação em uma tabela. Utilizamos o raster de adequabilidade ambiental e o mapa molde 

da análise de conectividade para a geração da tabela. Essa apresenta dados referentes aos 

valores máximos, mínimos, médios e maioria („Majority‟) de cada classe de adequabilidade 

ambiental presente em cada fragmento de habitat. Nós utilizamos apenas os dados de 

„Majority‟ que indica a classe de adequabilidade ambiental dominante („Inóspito‟ ou „Sub-

ótimo‟ ou „Ótimo‟) em cada fragmento de habitat. Por fim, relacionamos as informações dos 

níveis de contribuição relativa de conectividade de cada fragmento de habitat através dos 

dados de dIIC com as informações das classes dominantes de adequabilidade ambiental em 

cada fragmento de habitat. 

Essas análises permitem avaliar se os fragmentos de habitat com maior contribuição 

para a conectividade funcional coincidem ou não com os fragmentos de habitat com maior 

adequabilidade ambiental. Para isso, a combinação das abordagens foi analisada em três 

contextos: (i) considerando todos os fragmentos de habitat na região de distribuição atual do 

Mico-Leão-Dourado, (ii) considerando apenas os fragmentos com registros do MLD e (iii) 

considerando apenas os fragmentos com registros dos sagüis.  

 

2.6. Análise apenas com os registros do Mico-Leão-Dourado 

 

Para avaliar se os registros de ocorrência do MLD se encontram em fragmentos com 

maior contribuição relativa para conectividade funcional e/ou com maior adequabilidade 

ambiental, nós utilizamos na análise apenas os fragmentos de habitat que apresentam registros 

de ocorrência do Mico-Leão-Dourado atualmente. Para isso, foram considerados os registros 

entre 2004 e 2008, que figuram a distribuição atual do Mico-Leão-Dourado (Figura 2). 
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Figura 2 – Registros da distribuição atual do MLD e dos sagüis exóticos na Bacia do Rio São João. 

 

2.7. Análise apenas com os registros dos sagüis exóticos 

 
Para avaliar se os registros de ocorrência dos sagüis exóticos (Callithrix jacchus e 

Callithrix penicillata) se encontram em fragmentos com maior adequabilidade ambiental para 

o Mico-Leão-Dourado e/ou fragmentos com maior contribuição relativa para a conectividade 

funcional, nós utilizamos na análise apenas os fragmentos de habitat que apresentam registros 

de ocorrência dos sagüis na região da Bacia do Rio São João (Figura 2). Para a análise de 

conectividade na paisagem nós também simulamos a capacidade de deslocamento na matriz 

dos sagüis com 100m, 500m e 1000m. Como não há dados sobre deslocamento para essas 

espécies, nós assumimos que elas possuem a capacidade semelhante ao do Mico-Leão-

Dourado, já que as espécies pertencem à mesma família (Callitrichidae).  Nós realizamos essa 

análise, pois a presença desses primatas na área de ocorrência do Mico-Leão-Dourado (Figura 

2) representa grande ameaça para a espécie por conta de fatores como competição 

interespecífica e possíveis transmissões de doenças (De Morais Jr. et al. 2008, De Morais Jr. 

2010, Kierulff et al. 2012).  

Os registros dos sagüis exóticos foram representados por suas formas híbridas entre 

Callithrix jacchus e Callithrix penicillata. Essas espécies são naturalmente parapátricas, pois 

há zonas estreitas de contato entre suas distribuições originais que geram indivíduos híbridos 
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férteis (Nunes 2006). Assim, as regiões com introduções de Callithrix jacchus e Callithrix 

penicillata apresentam as duas espécies e suas formas híbridas (De Morais Jr. 2010). Os 

registros são referentes a um monitoramento entre 2006-2007 na Bacia do Rio São João e 

foram fornecidos por um integrante da Associação Mico-Leão-Dourado. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Análise de conectividade funcional na paisagem através do Número de Componentes 

 

Através da análise do NC foi visto que o número de componentes ou redes de habitat 

reduziu quatro vezes entre as simulações de 100 m e 1000 m de capacidades de deslocamento 

na matriz para o Mico-Leão-Dourado (Figura 3). Na simulação de 100 m foram formados 450 

componentes que caracterizaram muitas redes de habitat dentro e fora do limite da região das 

Unidades de Manejo (Figura 4). Para as simulações de 500m e 1000m, ocorreu o aumento do 

tamanho das redes de habitat dentro do limite da região das Unidades de Manejo e 

consequentemente redução no número de componentes, sobretudo acima da BR-101 (Figura 5 

e 6). No geral, fora do limite da região das Unidades de Manejo, a configuração espacial foi 

composta de várias pequenas redes de habitat nas três simulações (Figura 4, 5 e 6).   

 

 

Figura 3 – Análise de conectividade funcional através do NC na paisagem referente à distribuição atual do 

MLD, considerando as capacidades de deslocamento na matriz: 100m, 500m e 1000m.  
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Figura 4- Análise de conectividade funcional através do Número de Componentes (NC) considerando a simulação de capacidade de deslocamento na matriz (DM) 

do Mico-Leão-Dourado de 100 m. As cores distintas representam componentes diferentes. 
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Figura 5- Análise de conectividade funcional através do Número de Componentes (NC) considerando a simulação de capacidade de deslocamento na matriz (DM) 

do Mico-Leão-Dourado de 500 m. As cores distintas representam componentes diferentes. 
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Figura 6- Análise de conectividade funcional através do Número de Componentes (NC) considerando a simulação de capacidade de deslocamento na matriz (DM) 

do Mico-Leão-Dourado de 1000 m. As cores distintas representam componentes diferentes. 
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3.2. Análise de conectividade funcional na paisagem através do Índice Integral de 

Conectividade 

 

 

A Figura 7 apresenta a classificação dos fragmentos de habitat nos cinco níveis de 

contribuição para a conectividade funcional nas três simulações de capacidade de 

deslocamento do Mico-Leão-Dourado através do dIIC. De acordo com os resultados, há 

pouca variação com o aumento da capacidade de deslocamento do MLD simulada, mas em 

geral ocorreu a redução dos níveis de contribuição muito baixa e baixa e aumento dos níveis 

de contribuição intermediária e alta (Figura 7A).  

         A fração dIICintra apresentou  apenas 0.33% dos fragmentos de habitat com 

contribuição muito alta (Figura 8A) que possuem as maiores áreas na paisagem (Figura 8B-

8D). A fração dIICconnector, possui contribuição baixa na maioria da paisagem, com 

predomínio de fragmentos de habitat no nível 1 nas três capacidades de deslocamento 

simuladas (Figura 9A). Apesar da área do fragmento não ter peso nessa fração, os fragmentos 

com grandes áreas na paisagem analisada, são os mais importantes como conectores (Figura 9 

B-D). Por fim, a fração dIICflux apresentou a maior variação de contribuição dos fragmentos a 

partir das diferentes capacidades de deslocamento simuladas para o Mico-Leão-Dourado 

(Figura 10A). A metade dos fragmentos de habitat apresentaram contribuição muito baixa, 

quando considerada a capacidade de deslocamento de 100 m, mas para as capacidades de 

deslocamento de 500 m e 1000 m, o nível 1 reduz para 22% e 12%, respectivamente. Essa 

redução proporciona principalmente o aumento dos níveis 2 e 3 de contribuição para a 

conectividade na paisagem (Figuras 10 A-D).  
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                                          Figura 7 – Avaliação dos níveis de importância dos fragmentos na conectividade da paisagem através do dI. (A) Porcentagem de fragmentos em 

cinco classes de importância em ordem crescente considerando três possibilidades de capacidade de deslocamento na matriz (DM) pelo MLD: 100 

m, 500 m, 1000 m. (B) Fragmentos classificados em termos de importância para a conectividade considerando a DM igual a 100 m. (C) Fragmentos 

classificados em termos de importância para a conectividade considerando a DM igual a 500 m. (D) Fragmentos classificados em termos de 

importância para a conectividade considerando a DM igual a 1000 m. 
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Figura 8 – Avaliação dos níveis de importância dos fragmentos na conectividade da paisagem através do dIICintra. (A) Porcentagem de fragmentos em 

cinco níveis de importância (nível 1-muito baixa, nível 2 – baixa, nível 3 – intermediária, nível 4 – alta, nível 5 – muito alta) considerando três 

possibilidades de capacidade de deslocamento na matriz (DM) pelo MLD: 100 m, 500 m, 1000 m. (B) Fragmentos classificados em termos de 

importância para a conectividade considerando a DM igual a 100 m. (C) Fragmentos classificados em termos de importância para a conectividade 

considerando a DM igual a 500 m. (D) Fragmentos classificados em termos de importância para a conectividade considerando a DM igual a 1000 m. 



 

 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Avaliação dos níveis de importância dos fragmentos na conectividade da paisagem através do dIICconnector. (A) Porcentagem de fragmentos 

em cinco níveis de importância (nível 1-muito baixa, nível 2 – baixa, nível 3 – intermediária, nível 4 – alta, nível 5 – muito alta) considerando três 

possibilidades de capacidade de deslocamento na matriz (DM) pelo MLD: 100 m, 500 m, 1000 m. (B) Fragmentos classificados em termos de importância 

para a conectividade considerando a DM igual a 100 m. (C) Fragmentos classificados em termos de importância para a conectividade considerando a DM 

igual a 500 m. (D) Fragmentos classificados em termos de importância para a conectividade considerando a DM igual a 1000 m. 
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Figura 10 – Avaliação dos níveis de importância dos fragmentos na conectividade da paisagem através do dIICflux. (A) Porcentagem de 

fragmentos em cinco níveis de importância (nível 1-muito baixa, nível 2 – baixa, nível 3 – intermediária, nível 4 – alta, nível 5 – muito alta) 

considerando três possibilidades de capacidade de deslocamento na matriz (DM) pelo MLD: 100 m, 500 m, 1000 m. (B) Fragmentos classificados 

em termos de importância para a conectividade considerando a DM igual a 100 m. (C) Fragmentos classificados em termos de importância para a 

conectividade considerando a DM igual a 500 m. (D) Fragmentos classificados em termos de importância para a conectividade considerando a DM 

igual a 1000 m. 
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3.3. Combinação das abordagens de adequabilidade ambiental e conectividade funcional 

na região de distribuição atual do Mico-Leão-Dourado 

 

Na análise de combinação das abordagens, foi visto que a classe „Sub-ótimo‟ de 

adequabilidade ambiental, apresenta a maior porcentagem de fragmentos de habitat nos cinco 

níveis de contribuição para a conectividade nas três simulações de capacidade de 

deslocamento do Mico-Leão-Dourado (Figuras 11-13). Além disso, mais de 40% dos 

fragmentos de habitat dos níveis 1, 2 e 3 que figuram contribuições entre muito baixa até 

intermediária, são classificados como „Ótimo‟, também nas três simulações. No nível 4, que 

representa contribuições altas para conectividade funcional, entre as capacidades de 

deslocamento simuladas 100m e 1000m, houve aumento dos fragmentos de habitat na classe 

de adequabilidade „Ótimo‟, de 13% para 45% (Figuras 11-13).  

 Similarmente, na análise de combinação das abordagens com os fragmentos de habitat 

apenas com a presença do Mico-Leão-Dourado, dentre os doze fragmentos de habitat na 

classe de adequabilidade ambiental „Ótimo‟, dez estão nos níveis 1, 2 e 3 na simulação de 

deslocamento de 100 m para o MLD (Figura 15A). Com o aumento das capacidades de 

deslocamento nas simulações, também aumentou o número de fragmentos de habitat no nível 

4 que correspondem a classe de adequabilidade „Ótimo‟ (Figura 15B-15C).  

Na avaliação da presença de sagüis exóticos em fragmentos importantes em termos de 

adequabilidade ambiental para o MLD, foi visto que a maioria dos fragmentos de habitat na 

classe „Ótimo‟ para o MLD estão nos níveis 2 e 3 na simulação de deslocamento dos sagüis 

na matriz de 100 m. No entanto, com o aumento da capacidade de deslocamento simulada, a 

presença dos sagüis em fragmentos de habitat na classe „Ótimo‟ para o MLD predominaram 

no nível 4.   
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Figura 11 - Porcentagem de fragmentos classificados nas categorias ‘Ótimo’, ‘Sub-ótimo’ e ‘Inóspito 

dentre os cinco níveis de importância de conectividade a partir da capacidade de deslocamento na matriz 

(DM) de 100 m. 

 

 

Figura 12 - Porcentagem de fragmentos classificados nas categorias ‘Ótimo’, ‘Sub-ótimo’ e ‘Inóspito 

dentre os cinco níveis de importância de conectividade a partir da capacidade de deslocamento na matriz 

(DM) de 500 m. 

  



 

 

95 

 

 

 

 

Figura 13 - Porcentagem de fragmentos classificados nas categorias ‘Ótimo’, ‘Sub-ótimo’ e ‘Inóspito’ 

dentre os cinco níveis de importância de conectividade a partir da capacidade de deslocamento na matriz 

(DM) de 1000 m. 
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Figura 14 – Comparação entre a adequabilidade ambiental e os cinco níveis de importância (nível 1-muito baixa, nível 2 – baixa, nível 3 – intermediária, nível 4 – 

alta, nível 5 – muito alta) para conectividade da paisagem dos fragmentos de habitat. (A) Fragmentos de habitat classificados nas categorias ‘Ótimo’, ‘Sub-ótimo’ e 

‘Inóspito. (B) Análise a partir da capacidade de deslocamento na matriz (DM) de 100 m com a divisão dos cinco níveis de importância de conectividade. (C) Análise 

a partir da capacidade de deslocamento na matriz (DM) de 500 m com a divisão de cinco níveis de importância de conectividade. (D) Análise a partir da capacidade 

de deslocamento na matriz (DM) de 1000 m com a divisão de cinco níveis de importância de conectividade. 
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Figura 15 - Número de fragmentos com registros de presença do MDL classificados nas categorias ‘Ótimo’, ‘Sub-ótimo’ e ‘Inóspito’ dentre os cinco níveis de 

importância de conectividade.  (A) Análise baseada no pressuposto de capacidade de deslocamento na matriz (DM) pelo MLD de 100 m. (B) Análise baseada no 

pressuposto de capacidade de deslocamento na matriz (DM) pelo MLD de 500 m. (C) Análise baseada no pressuposto de capacidade de deslocamento na matriz 

(DM) pelo MLD de 1000 m. 

 

 

Figura 16 - Número de fragmentos com registros de presença dos Sagüis híbridos classificados nas categorias ‘Ótimo’, ‘Sub-ótimo’ e ‘Inóspito’ dentre os cinco 

níveis de importância de conectividade.  (A) Análise baseada no pressuposto de deslocamento na matriz (DM) pelos MLD de 100 m. (B) Análise baseada no 

pressuposto de capacidade de deslocamento na matriz (DM) pelo MLD de 500 m. (C) Análise baseada no pressuposto de capacidade de deslocamento na matriz 

(DM) pelo MLD de 1000 m. 
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4. DISCUSSÃO 
 

4.1. Redes de habitat na paisagem de distribuição atual do Mico-Leão-Dourado 

 

 Em nossa análise, com o aumento da capacidade de deslocamento do Mico-Leão-

Dourado simulada, houve queda do número de componentes. Esse resultado é esperado, 

pois quanto maior a capacidade de deslocamento das espécies, mais fragmentos de habitat 

podem ser alcançados, tornando a paisagem mais conectada, ao passo que o número de 

componentes diminui (Devi et al. 2013). Na simulação com 100m de capacidade de 

deslocamento, foram formados 450 componentes que caracterizaram muitas redes de 

habitat dentro e fora do limite da região das Unidades de Manejo para o Mico-Leão-

Dourado. A identificação dessas Unidades de Manejo pela Associação Mico-Leão-

Dourado ocorreu com base em dados de cobertura florestal do ano de 2004, a partir de 

critérios como fragmentos de habitat acima de 50 ha, abaixo de 500 m de altitude e com 

distância menor ou igual a 100 m (AMDL 2009). Apesar da análise no presente estudo 

considerar critérios diferentes como fragmentos de habitat  ≥ 3 ha e extensão além da APA 

da Bacia do Rio São João, é possível inferir que há novas subdivisões dentro das sete 

Unidades de Manejo baseado nos dados de cobertura florestal utilizada do ano de 2008 

(SOS Mata Atlântica & INPE 2008).  

Nas simulações com capacidade de deslocamento de 500 m e 1000 m ocorreu o 

aumento do tamanho das redes de habitat especialmente na região do limite das Unidades 

de Manejo, sobretudo acima da rodovia BR-101. Esse resultado já era esperado visto que 

acima da rodovia BR – 101 a distância linear média entre os fragmentos de habitat é de 

158 m, enquanto que abaixo desta mesma rodovia a distância é equivalente a 300 m 

(Grativol et al. 2008). A região fora do limite das Unidades de Manejo apresentou em 

geral várias pequenas redes de habitat nas três simulações. Essa região figura o litoral que 

abriga pequenas populações muito isoladas e rodeadas de alta atividade antrópica 

(Grativol et al. 2008). 
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4.2. Contribuição relativa dos fragmentos de habitat para a conectividade funcional na 

paisagem de distribuição atual do Mico-Leão-Dourado 

 

 Os resultados do dIIC referente aos níveis de contribuição dos fragmentos de habitat 

apresentaram pouca diferença entre as capacidades de deslocamento de 100m, 500m e 1000m 

simuladas para o Mico-Leão-Dourado. Mas no geral, ocorreu a redução dos níveis 1 e 2, que 

figuram contribuições muito baixa e baixa, e aumento dos níveis 3 e 4 que figuram 

contribuições intermediária e alta. Com o aumento da capacidade de deslocamento simulada, 

a contribuição dos fragmentos de habitat para a conectividade na paisagem também aumenta 

(Saura & Rubio 2010). Na abordagem de conectividade funcional através do Índice Integral 

de Conectividade as variações dependem das capacidades de deslocamentos simuladas e da 

configuração da paisagem (Saura & Rubio 2010). Com o intuito de evidenciar essas variações 

nas contribuições, Saura & Rubio (2010) realizaram simulações com capacidades de 

deslocamento que variaram entre 50m e 40.000m em quatro paisagens diferentes. Logo, a 

diferença pequena encontrada em nossos resultados tem relação com a proximidade relativa 

das capacidades de deslocamento analisadas e com a configuração da paisagem.  

 Os padrões encontrados para as frações dIICintra, dIICconnector e dIICflux foram 

similares aos encontrados por Crouzeilles  et al. (2013) cuja análise incluiu todo o Estado do 

Rio de Janeiro. Como exemplo, a fração dIICconnector, onde a área do fragmento de habitat 

não tem peso, também apresentou maiores contribuições em fragmentos de habitat com 

grandes áreas. Em contraste, Santana (2013), também em uma paisagem no Estado do Rio de 

Janeiro, apontou níveis elevados de contribuição da fração dIICconnector em fragmentos de 

habitat pequenos. Assim, o dIICconnector é uma ferramenta útil na indicação de fragmentos 

de habitat chaves para a manutenção da conectividade na paisagem, cujo tamanho do 

fragmento varia de acordo com a configuração da paisagem. Em nossa análise, como 

utilizamos a área dos fragmentos como atributo para a fração dIICintra, o maior nível de 

contribuição para a conectividade intra-habitat indicou os maiores fragmentos de habitat da 

paisagem. Essa fração pode auxiliar na escolha de áreas prioritárias para a conservação, 

quando o objetivo é selecionar os maiores fragmentos de habitat (Saura & Rubio 2010). No 

geral, a seleção de áreas prioritárias com grandes áreas está relacionada a fatores como 

viabilidade populacional em longo prazo (Pulliam 1988) e proteção contra efeitos de borda 

(Laurance 1991). Por fim, a fração dIICflux indicou na simulação com a capacidade de  

deslocamento de 100 m pelo Mico-Leão-Dourado, que a metade dos fragmentos estão 

inseridas no nível 1, que figura a contribuição mais baixa para a conectividade na paisagem. 
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Essa fração considera tanto a posição topológica do fragmento de habitat como a área dos 

fragmentos adjacentes (Saura & Rubio 2010) e indiretamente indica o potencial do fluxo de 

indivíduos recebidos por determinado fragmento e consequentemente enviados para outros 

fragmentos de habitat. Logo, de acordo com a simulação de 100 m de deslocamento, cerca da 

metade dos fragmentos de habitat da paisagem estão mal posicionados entre si e não garantem 

esse fluxo de indivíduos, o que pode ocasionar diminuição do fluxo gênico entre as 

populações. Devido à falta de fluxo gênico, populações pequenas e isoladas sofrem com a 

baixa diversidade genética, endogamia e depressão endogamica (Eldridge et al. 1999, 

Frankham 1995). Análises genéticas em quatro populações de Micos-Leões-Dourados 

isoladas revelaram perdas significativas de alelos, no entanto todas as populações ainda retêm 

considerável diversidade genética (Grativol et al. 2001). 

 

4.3. Combinação das abordagens de adequabilidade ambiental e conectividade funcional 

na região de distribuição atual do Mico-Leão-Dourado 

 

Os resultados obtidos através da combinação dos dados de adequabilidade ambiental e 

conectividade funcional revelaram que mais de 50% dos fragmentos de habitat na região de 

distribuição atual do Mico-Leão-Dourado se encontram na classe de adequabilidade ambiental 

„Sub-ótimo‟, em todos os níveis de conectividade e nas três simulações. Esse cenário reflete a 

grande perda de habitat na região das baixadas litorâneas que apresentam maior 

adequabilidade ambiental para o Mico-Leão-Dourado (Cerqueira et al. 1998, Capítulo 1). 

Na simulação de 100 m de capacidade de deslocamento na matriz para o MLD, os 

resultados indicam que mais de 40% dos fragmentos de habitat classificados como „Ótimo‟ 

apresentam contribuições entre muito baixa e intermediária para a conectividade da paisagem 

tanto na análise com toda a região de distribuição atual do Mico-Leão-Dourado, como na 

análise apenas com os fragmentos de habitat com os registros da espécie. Nessa simulação, 

que representa a capacidade de deslocamento considerada possível para o Mico-Leão-

Dourado (Mickelberg 2011), a maioria dos fragmentos com maior adequabilidade ambiental 

não representam os fragmentos com maior contribuição para a conectividade na paisagem. 

Mas com o aumento da capacidade de deslocamento simulada, elevou-se a contribuição de 

parte dos fragmentos de habitat classificados como „Ótimo‟ para a conectividade na paisagem. 

Dessa forma, estudos voltados para o conhecimento da capacidade de deslocamento da 

espécie na matriz são fundamentais para o estabelecimento de estratégias de conservação 

específicas para a espécie. A partir desse conhecimento, a combinação das abordagens de 
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adequabilidade ambiental e conectividade funcional pode ser uma ferramenta útil para 

estratégias de conservação. Através dessa metodologia, será possível apontar os fragmentos 

de habitat que tenham sido classificados como „Ótimo‟ (em adequabilidade ambiental) e 

concomitantemente apresentam maior contribuição para a conectividade funcional na 

paisagem, como prioritários para a conservação da espécie. 

Atualmente, o plano de manejo da metapopulação do Mico-Leão-Dourado inclui como 

item prioritário o aumento da conectividade na paisagem, através de corredores florestais, 

recuperação de mata ciliar ao longo de corpos d‟água e aumento da permeabilidade da matriz 

(AMDL 2004, Grativol et al. 2008). Assim, considerando a importância da adequabilidade 

ambiental e da conectividade na paisagem para a abundância e persistência das populações 

(Carroll & Miquelle 2006, VanDerWal et al. 2009, Weber & Grelle 2012), sugerimos a 

inclusão da adequabilidade ambiental na indicação de áreas prioritárias para a implantação de 

corredores florestais. Nesse contexto, a combinação das abordagens pode auxiliar na 

indicação de fragmentos de habitat chaves com adequabilidade ambiental na classe „Ótimo‟ 

que apresentam baixa contribuição para a conectividade atualmente. 

A outra análise de combinação das abordagens, apenas com os fragmentos de habitat 

com os registros dos sagüis, revelou que na simulação de 100 m a maioria dos fragmentos de 

habitat classificados como „Ótimo‟ para o Mico-Leão-Dourado estão em níveis de 

contribuição entre baixa e intermediária para a conectividade funcional na paisagem. Mas 

com o aumento da capacidade de deslocamento simulada, a presença dos sagüis predominou 

em fragmentos de habitat com alta contribuição para a conectividade na paisagem 

classificados como „Ótimo‟ para o MLD. De acordo com dados genéticos dos sagüis, o fluxo 

gênico ocorre entre poucos fragmentos, o que sugere que a fragmentação pode ter evitado 

uma explosão populacional das espécies exóticas (De Morais Jr et al. 2008). Outro fator que 

corrobora com essa hipótese é a ausência de recapturas de sagüis em fragmentos diferentes, 

mesmo depois de cinco anos de esforços de captura (De Morais Jr 2010). Logo, é provável 

que a simulação com 100 m de deslocamento seja mais próxima da realidade atual, onde a 

presença de sagüis em áreas com alta adequabilidade ambiental para os Micos-Leões-

Dourados predominam em fragmentos menores e isolados. Assim, a sugestão de aumento de 

conectividade entre os fragmentos de habitat classificados como „Ótimo‟ para o Mico-Leão-

Dourado deve ser necessariamente aliada a propostas de erradicação dos sagüis nos 

fragmentos pequenos e manejo em fragmentos grandes (De Morais Jr et al. 2008). Outro fator 

importante são programas de combate a novas introduções de sagüis (De Morais Jr et 



 

 

102 

 

al.2008), pois a introdução dessas espécies invasoras em fragmentos de habitat com alta 

contribuição para conectividade na paisagem pode facilitar o alcance de novos fragmentos, o 

que aumentaria a ameaça para o Mico-Leão-Dourado. 

A combinação das abordagens de adequabilidade ambiental e conectividade funcional 

através do Índice Integral de Conectividade permitiu avaliar se os fragmentos de habitat com 

maior adequabilidade ambiental para o Mico-Leão-Dourado coincidem ou não com os 

fragmentos de habitat com maior contribuição para a conectividade funcional na paisagem. 

Atualmente, alguns estudos incluem variáveis relacionadas com a conectividade estrutural 

(e.g. Kuemmerle et al. 2010, Kuemmerle et al. 2011) ou conectividade funcional (e.g. 

Richard & Armstrong 2010, Foltête et al. 2012) nas análises de Modelagem de Distribuição 

de Espécies. Como resultado a integração das abordagens melhora muito a precisão dos 

modelos (Richard & Armstrong 2010). A proposta de integração das abordagens, 

principalmente com a conectividade funcional é promissora, pois permite passar de um ponto 

de vista estático como o da Modelagem de Distribuição de Espécies para um ponto de vista 

mais dinâmico (Foltête et al. 2012). Um caso de integração foi o proposto por Saura & 

Pascual-Hortal (2007), em que empregaram dados de adequabilidade ambiental em um estudo 

de conectividade funcional através do índice PC (Probabilidade de Conectividade). Nesse 

caso, Saura & Pascual-Hortal (2007) utilizaram a adequabilidade ambiental como atributo do 

fragmento de habitat, gerando resultados integrados entre a conectividade inter-habitat e a 

conectividade intra-habitat, que foi representada pela adequabilidade ambiental. O estudo de 

caso focalizou a ave de rapina Accipiter gentilis, considerada como quase ameaçada devido à 

perda de habitat (Saura & Pascual-Hortal 2007). Como resultado, os autores encontraram que 

a maior parte da contribuição de cada fragmento de habitat foi determinada por sua posição 

topológica ao invés das características intrínsecas representadas pela adequabilidade 

ambiental (Saura & Pascual-Hortal 2007). No geral, as propostas de integração melhoram a 

previsão do modelo e indicam com mais precisão o que está determinando a distribuição atual 

da espécie. No entanto, não permitem avaliar a situação da espécie na configuração da 

paisagem atual em termos de adequabilidade ambiental intrínseca. A proposta do presente 

estudo considerou informações sobre a adequabilidade ambiental baseada na relação entre os 

registros da espécie com variáveis climáticas e topográficas, além de informações sobre a 

conectividade funcional intra-habitat e inter-habitat utilizando a área como atributo do 

fragmento de habitat. Assim, foi possível considerar as vantagens das duas abordagens em 

termos de características intrínsecas das espécies e configuração da paisagem atual. 
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5. CONCLUSÕES 
 

No presente estudo, a proposta de combinação das abordagens de adequabilidade 

ambiental e conectividade funcional através do Índice Integral de Conectividade, permitiu 

avaliar se os fragmentos de habitat com maior adequabilidade ambiental para a espécie 

coincidem ou não com os fragmentos de habitat com maior contribuição para a conectividade 

na paisagem. Através do estudo de caso com o Mico-Leão-Dourado foi possível perceber que 

se a espécie apresentar apenas 100m de deslocamento na matriz, os fragmentos de habitat com 

maior adequabilidade ambiental não representam os fragmentos de habitat com maior 

contribuição para a conectividade funcional na paisagem. Essa perspectiva muda com o 

aumento da capacidade de deslocamento simulada, onde a contribuição para a conectividade 

na paisagem de parte dos fragmentos de habitat classificados como „Ótimo‟ (em 

adequabilidade) passa a ser alta. Dessa forma, estudos voltados para o conhecimento da 

capacidade de deslocamento do Mico-Leão-Dourado na matriz são fundamentais para 

estabelecer estratégias condizentes com a necessidade da espécie. A partir desse 

conhecimento, a combinação das abordagens de adequabilidade ambiental e conectividade 

funcional pode ser uma ferramenta útil na indicação de fragmentos de habitat prioritários para 

conservação da espécie, assim como fragmentos de habitat que precisam de investimentos 

para aumentar a conectividade funcional.  

Outro fator importante analisado no presente estudo foi a consideração dos 

primatas exóticos na análise de combinação das abordagens. Nossos resultados 

demonstram que com baixa habilidade de deslocamento na matriz, a presença dos sagüis 

em fragmentos de habitat classificados como „Ótimo‟ para o Mico-Leão-Dourado são 

limitadas a fragmentos com contribuições muito baixas a intermediárias para a 

conectividade na paisagem. Dessa forma, estratégias que visem o aumento da 

conectividade entre fragmentos na região de distribuição atual do Mico-Leão-Dourado, 

devem ser combinadas com estratégias de erradicação e manejo dos sagüis, a fim de 

prevenir uma explosão populacional das espécies exóticas na região de distribuição atual 

do MLD. Por fim, a nossa proposta de combinação das abordagens de adequabilidade 

ambiental e conectividade funcional conseguiu recuperar informações sobre as 

características intrínsecas da espécie alvo e sobre a situação na configuração da paisagem 

atual.   
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Capítulo 3: Análise da distribuição geográfica de Leontopithecus 

rosalia em escalas temporais distintas: adequabilidade ambiental 

no presente e em cenário futuro 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
 

Os aumentos nas concentrações atmosféricas de gases do efeito estufa (GEE) e das 

modificações na cobertura do solo alteram o equilíbrio energético do sistema climático e 

proporcionam as mudanças climáticas (IPCC 2007). Evidências indicam que as mudanças 

climáticas ocorridas no século XX já ocasionaram vários impactos sobre a biodiversidade 

(e.g. Walther et al. 2002, Parmesan 2006), associados principalmente a modificações na 

distribuição e fenologia das espécies, bem como ao aumento de seu risco de extinção (Walther 

et al. 2002, Vale et al. 2009). Por exemplo, em apenas 30 anos, o aquecimento reduziu a 

distribuição geográfica de dezesseis espécies de borboletas restritas a montanhas (Wilson et 

al. 2005). De fato, as mudanças climáticas constituem uma das principais preocupações em 

termos de riscos de extinções de espécies, sobretudo para aquelas com baixa capacidade de 

dispersão (Thomas et al. 2004). Nesse contexto, atualmente é consenso que há necessidade de 

considerar as mudanças climáticas para planejar estratégias de conservação (Hannah et al. 

2002, Araújo et al. 2004, Hannah et al. 2007). 

As diferentes estratégias de conservação não requerem somente dados de história 

natural e biologia das espécies, mas também informações sobre a disponibilidade de habitat 

adequado (Hu et al. 2010). As estimativas de adequabilidade ambiental possuem um valor 

inestimável para o planejamento da conservação de espécies ameaçadas de extinção, podendo 

auxiliar em estratégias como: seleção de reservas (Urbina-Cardona & Flores-Villela 2010), 

identificação de áreas prioritárias para reintrodução e translocação de espécies (Martínez-

Meyer 2006), indicação de locais adequados para encontrar novas populações (Marini et al. 

2010), avaliação de status de conservação (Attorre et al. 2011), indicações de locais 

potencialmente adequados no futuro considerando as mudanças climáticas (Morueta-Holme et 

al. 2010), entre outras.  

A Modelagem de Nicho Ecológico (Ecologic Niche Modeling - ENM) / Modelagem de 

Distribuição de Espécies (Species Distribution Modeling – SDM) vem sendo cada vez mais 
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utilizada para identificar habitat potencialmente adequado para as espécies e avaliar a 

magnitude de respostas biológicas às mudanças climáticas (Franklin 2009, Araújo et al. 2011). 

Nos trabalhos que realizam ENM/SDM, as comparações entre a distribuição predita das áreas 

potencialmente adequadas para as espécies em escalas temporais presente e futuras podem 

alertar sobre as consequências do aumento da temperatura e auxiliar em estratégias de manejo 

com um enfoque em longo prazo (e.g. Martínez-Meyer 2006, Hu et al. 2010, Hu & Jiang 

2011). Contudo, estudos dessa natureza ainda são escassos para espécies neotropicais, sendo a 

Mata Atlântica especialmente pouco estudada (Souza et al. 2011). Esse fato é surpreendente 

visto que o bioma apresenta fortes gradientes ambientais e está sujeito a vários regimes 

climáticos, abrigando um grande número de espécies endêmicas de distribuição restrita e o 

maior contingente de espécies ameaçadas entre os biomas brasileiros.   

Para espécies com distribuições restritas e com baixa capacidade de dispersão como 

Leontopithecus rosalia (Linnaeus 1766), o Mico-Leão-Dourado (MLD), presume-se que a 

investigação acerca dos impactos futuros devido às mudanças climáticas seja fundamental 

para auxiliar em estratégias de manejo futuras. O MLD é um primata endêmico da Mata 

Atlântica e sua distribuição histórica compreende as florestas da planície costeira do Estado 

do Rio de Janeiro em áreas abaixo dos 550m de altitude (Rylands et al. 2002, Kierulff & 

Rylands 2003). O Mico-Leão-Dourado era considerado uma espécie comum no século XIX 

(Rylands et al. 2002), mas desde a metade do século XX e especialmente a partir dos anos 60 

devido ao rápido crescimento econômico na região da Mata Atlântica, houve uma extensa 

conversão de florestas em pastagens e terras agrícolas e os MLDs têm sido comprimidos em 

manchas florestais cada vez menores (Rylands et al. 2002). Diante desse cenário, há cerca de 

40 anos há esforços para conservação da espécie, que atualmente são coordenados pela ONG 

brasileira Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD) (Rylands et al.2002). Em 2003, como 

resultado das estratégias de manejo que incluem reintroduções e translocações, o Mico-Leão-

Dourado foi transferido da categoria de ameaça “Em Perigo Crítico” (Critically Endangered) 

para “Em Perigo” (Endangered), segundo a classificação da IUCN (Kierulff et al. 2008). 

Apesar disso, os fragmentos de habitat na área de ocorrência do MLD na década de 1990 

somavam não mais do que 20% da cobertura florestal original (Kierulff & Procópio de 

Oliveira 1996). 

Um dos pressupostos da ENM/SDM assume que a espécie tem maior potencial de ser 

encontrada nos locais mais adequados (Franklin 2009). Nesse contexto, esse trabalho teve 

como objetivo principal avaliar alterações que as mudanças climáticas poderão ocasionar para 
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Mico-Leão-Dourado em termos de disponibilidade de locais potencialmente adequados e de 

status de conservação da espécie no futuro. Para isso, nesse terceiro capítulo realizamos a 

modelagem de distribuição potencial das áreas climaticamente adequadas para a espécie alvo 

em duas escalas temporais, no presente e em cenário futuro. A partir dessa abordagem, 

procuramos responder as seguintes questões: (i) As mudanças climáticas alteram a 

distribuição presente das áreas adequadas para o MLD? (ii) As áreas climaticamente 

adequadas no futuro estão inseridas em Unidades de Conservação? (iii) As áreas 

climaticamente adequadas no futuro estão inseridas abaixo do limiar atual de ocorrência 

conhecido do MLD que é de 550m altitude? (iv) o status de conservação da espécie no futuro 

será alterado em função da disponibilidade de áreas climaticamente adequadas? (v) as áreas 

climaticamente adequadas no futuro estão inseridas na região de atuação da AMDL?  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 
2.1. Dados de ocorrência 

 

Conforme anteriormente descrito no Capítulo 1, criamos um banco de dados 

geocodificado a partir da compilação das localidades de ocorrência do Mico-Leão-Dourado. 

Para garantir que os resultados das modelagens correspondessem ao nicho mais 

abrangente possível, ou seja, para incluir toda a gama de condições ambientais onde o Mico-

Leão-Dourado já foi registrado, optamos por utilizar o conjunto de dados de ocorrência que 

engloba todas as presenças compiladas até 2008, relacionado à distribuição histórica do 

Capítulo 1. 

 

2.2. Variáveis ambientais 

 

Nós utilizamos seis variáveis ambientais para a modelagem de distribuição do MLD, 

incluindo a (i) sazonalidade da temperatura, (ii) temperatura máxima do mês mais quente, (iii) 

temperatura mínima do mês mais frio, (iv) precipitação do mês mais úmido, (v) precipitação 

do mês mais seco e (vi) sazonalidade da precipitação. Estas seis variáveis foram selecionadas 

a partir de um conjunto de 19 variáveis bioclimáticas disponíveis. A seleção foi baseada na 

importância biológica para distribuição de mamíferos e na redução da colinearidade dentre as 

variáveis do conjunto original, mantendo apenas aquelas que em uma análise par a par não se 

mostraram altamente correlacionadas (r²>0,64, p<0,001).  
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Os dados climáticos utilizados para a escala temporal presente foram obtidos a partir 

do banco de dados Worldclim (www.worldclim.org), gerados através da interpolação de dados 

climáticos fornecidos por estações meteorológicas em escala global entre os períodos de 

1950-2000 (Hijmans et al. 2005). Os dados climáticos utilizados na escala temporal futura 

foram obtidos através de modelos climáticos do banco de dados do Centro Internacional de 

Agricultura Tropical - CIAT (www.ccafs-climate.org). As projeções climáticas futuras foram 

geradas pela aplicação do método de „downscaling delta‟ sobre os dados originais do Painel 

Intergovernamental baseado na Quarta Avaliação das Mudanças do Clima - AR4 (IPCC 

2007). Como os cenários A2 são considerados os mais realistas em relação às tendências 

atuais de emissão de gases do efeito estufa (Tol 2005), optamos por utilizar o cenário A2a 

para o ano de 2080, que projeta um aumento da taxa de crescimento populacional, um 

aumento no PIB e rápidas mudanças de uso do solo, mas com mudanças tecnológicas menos 

diversas (Solomon 2007). Todos os dados climáticos utilizados apresentaram uma resolução 

espacial de 30 segundos (comumente referida como resolução espacial de 1 km). 

Com o intuito de reduzir a incerteza na predição do clima futuro, nós utilizamos três 

Modelos Globais Acoplados Oceano-Atmosfera (Atmosphere-Ocean General Circulation 

Models - AOGCMs), UKMO-HADCM3 (Hadley Centre Coupled Model), CSIRO-MK2.0 

(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization) e CCCMA-CGCM2 

(Canadian Centre for Climate Modeling and Analysis) que simularam o impacto do cenário 

A2a em condições climáticas futuras. Os AOGCMs são modelos numéricos associados a uma 

visão tridimensional do sistema climático, descrevendo os principais processos físicos e 

dinâmicos, assim como as interações entre as componentes do sistema climático e os 

mecanismos de retro-alimentação (feedbacks) entre os processos físicos (Marengo 2006). 

 

2.3. Procedimentos de Modelagem 

 

Estudos demonstram que a modelagem preditiva pode variar consideravelmente 

dependendo do algoritmo utilizado (Thuiller 2004, Lawler et al. 2006, Pearson et al. 2006, 

Buisson et al. 2009). Por essa razão utilizamos três algoritmos distintos para a modelagem de 

distribuição preditiva: BIOCLIM, MAXENT e SVM. Nós escolhemos essa abordagem a fim 

de seguir as diretrizes da IUCN Red List que estabelece o uso de pelo menos três técnicas de 

modelagem, que devem ser comparadas tão independentes quanto possível no que diz respeito 

à forma de vincular a resposta e as variáveis preditoras (IUCN 2011).  

http://www.worldclim.org/
http://www.ccafs-climate.org/
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O envelope bioclimático (Bioclimatic Envelope - BIOCLIM) é uma técnica simples em 

que um envelope representa um intervalo que é calculado para cada variável ambiental 

baseado nos valores de média (m) e desvio padrão (s) associados aos pontos de ocorrência. O 

envelope é definido por [m – c * s, m + c * s], onde c é um parâmetro de entrada que regula o 

nível de corte. Além do envelope, cada variável ambiental é limitada por seus valores 

mínimos e máximos extraídos a partir dos pontos de ocorrência. Dessa forma, um ponto é 

classificado como adequado para a espécie se todos os valores das variáveis ambientais 

naquele ponto estão dentro dos respectivos envelopes. O ponto é classificado como marginal 

se um ou mais valores está fora do seu envelope, mas dentro dos limites máximo e mínimo. 

Por outro lado, o ponto é classificado como inadequado se um ou mais valores das variáveis 

estiver fora dos limites máximo e mínimo (Busby 1991, Franklin 2009). Na modelagem com 

BIOCLIM utilizamos como parâmetro de corte o desvio padrão de "3,0", empregando a 

versão implementada no programa openModeller versão Desktop 1.1.0. (Munoz et al. 2009). 

O método de máxima entropia (Maximum Entropy Method- MAXENT) é um algoritmo 

baseado no princípio de que a melhor aproximação para uma distribuição de probabilidade 

desconhecida é a mais próxima da uniforme, desde que satisfaça todas as restrições impostas 

pelo conjunto de dados empíricos, ou seja, considerando a associação dos pontos de 

ocorrência e das variáveis ambientais (Phillips et al. 2006). Na execução da modelagem 

preditiva, MAXENT utiliza apenas dados de presença (localidades) e pseudo-ausências 

(background), que consistem em um conjunto de pontos escolhidos ao acaso pelo programa 

ao longo da área de estudo, os quais durante a modelagem são utilizados como contraponto 

aos registros de ocorrência da espécie (Phillips et al. 2006). A modelagem foi implementada 

na versão 3.3.3 do programa MAXENT, com os seguintes parâmetros: limite de convergência 

estabelecido em 10
-5

; limite máximo de 10
3
 iterações; saída em formato logístico e seleção 

automática para valores adequados de regularização. 

A máquina de vetores suporte (Support Vector Machine - SVM) é um método de 

aprendizagem supervisionada que mapeia vetores de dados de entrada em um espaço 

dimensional maior no qual um "hiperplano ótimo" (que separa os dados) é construído. Dois 

hiperplanos paralelos são construídos em cada lado do hiperplano ótimo. Dessa forma, o 

hiperplano ótimo de separação é aquele que maximiza a distância entre os dois hiperplanos 

paralelos. Quanto maior a distância entre os dois hiperplanos, mais preciso é considerado o 

modelo (Drake & Bossenbroek 2009, Franklin 2009). Empregamos a implementação de SVM 
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do programa openModeller versão Desktop 1.1.0. (Munoz et al. 2009), utilizando as 

configurações padrão (Sutton et al. 2007). 

Para a avaliação dos modelos nós dividimos os dados de ocorrência da espécie e 

utilizamos 75% das presenças (treino) para calibrar os modelos e os restantes 25% das 

presenças (teste) para avaliar o desempenho dos modelos, com base na estatística AUC (Area 

Under the ROC Curve). A AUC varia de 0 a 1 e pode ser categorizada das seguintes formas: 

AUC = 0.5 (representando um modelo que é tão bom como aquele gerado de forma aleatória), 

AUC > 0.5 (que indica um modelo de predição melhor que o aleatório) e um valor de AUC 

<0.5 (que indica um modelo com predição pior do que o modelo aleatório). Os valores de 

AUC e o desempenho do modelo estão relacionados da maneira que se segue: 0.5 - 0.7 (ruim), 

0.7 - 0.8 (moderado), 0.8 – 0.9 (bom) e ≥ 0.9 (excelente) (Swets 1998, Franklin, 2009). 

Consideramos apenas modelos com AUC ≥ 0.8, ou seja, aqueles com desempenho de bom a 

excelente (Swets 1998). 

A partir das modelagens, foram produzidos nove modelos preditivos na escala 

temporal presente e nove modelos preditivos na escala temporal futura (três algoritmos x três 

AOGCM), englobando a área delimitada pelo Domínio da Mata Atlântica (Figura 1).  

Posteriormente, cada modelo foi transformado em um mapa binário, usando como limite de 

corte o LPT (Lowest Presence Threshold), que é igual ao valor mínimo de predição do 

modelo para qualquer um dos registros de ocorrência da espécie no conjunto de treino 

(Pearson et al. 2007). A escolha do LPT restringe o modelo a áreas com ambiente, pelo 

menos, tão adequado quanto aqueles onde a espécie já foi registrada e garante que a taxa de 

erros de omissão no conjunto de treino seja igual a zero, pois inclui todas as localidades 

(Thorn et al. 2009).  A partir do valor de LPT cada modelo contínuo foi reclassificado em 0 

(não adequado) ou 1 (adequado), para o cálculo da área adequada em km². Para evitar 

distorções no cálculo de áreas, os modelos foram convertidos para a Projeção Cônica 

Equivalente de Albers no ArcGIS 9.3. 
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Figura 1 – Distribuição do Domínio da Mata Atlântica no Brasil, utilizado para delimitar as análises. 

 

 

 Para estabelecer um consenso sobre as predições realizadas pelos diferentes algoritmos 

de modelagem e modelos climáticos foram realizados quatro consensos (ensembles) das 

distribuições preditivas: (i) o ensemble algoritmos, baseado na concordância entre os 

algoritmos a partir do mesmo AOGCM, (ii) o ensemble AOGCM, baseado na concordância 

entre os modelos AOGCM a partir do mesmo algoritmo, (iii) o ensemble total futuro, 

produzido através das nove predições futuras baseadas nos três algoritmos e nos três modelos 

AOGCMs e (iv) o ensemble total presente produzido através das nove predições presentes 

geradas pelos algoritmos e utilizadas como base para as predições futuras. Assim, os mapas 

finais discretos foram produzidos usando uma regra de consenso da maioria, isto é, foram 

considerados como adequados para a espécie apenas os pixels nos quais pelo menos 50% dos 

modelos preditivos indicaram a presença de áreas adequadas (Diniz-Filho et al. 2010). Dessa 

forma foi possível produzir predições mais robustas e reduzir a variabilidade do modelo 

associada aos métodos de modelagem ENM e aos modelos AOGCM (Araújo & New 2007, 

Marmion et al. 2008, Diniz-Filho et al. 2009, 2010, Loyola et al. 2012). Para avaliar quais os 

principais responsáveis pela variação dos métodos de ENM e dos modelos AOGCMs, nós 

quantificamos a porcentagem da predição dos „ensemble algoritmos‟ e „ensemble AOGCMs‟ 

que apresenta congruência com a predição total (inclui pixels abaixo e acima de 50% de 

concordância). Quanto menor for a porcentagem de congruência entre os „ensemble 
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algoritmos‟ ou „ensemble AOGCMs‟ em relação à predição total, maior a variação 

proporcionada pelo algoritmo(s) ou AOGCM(s).  

 Em uma etapa adicional, os modelos binários foram recortados a partir do mapa de 

cobertura florestal. Esse mapa engloba as classes floresta e restinga arbórea, com o intuito de 

agregar as formações vegetacionais ocupadas pelo Mico-Leão-Dourado e eliminar dos 

modelos preditivos as áreas transformadas para uso agropecuário e urbano. Essas classes tem 

como origem o mapa de remanescentes vegetacionais (SOS Mata Atlântica & INPE 2008), 

modificado por um processamento onde através de sobreposição com imagens IKONOS do 

Google Earth identificamos e eliminamos as restingas não-arbóreas. A partir desse 

procedimento os modelos binários foram refinados, retirando as áreas que já não apresentam 

cobertura florestal e gerando assim os mapas de distribuição de áreas climaticamente 

adequadas para o MLD no presente e no cenário futuro. Como cenários futuros de mudança 

de uso do solo não estão disponíveis para a Mata Atlântica, assumimos implicitamente que a 

cobertura vegetal atual da Mata Atlântica não sofrerá alterações significantes. 

 

2.4. Análise espacial de impactos potenciais ocasionados por mudanças climáticas 

 

A análise para inferir como os impactos das mudanças climáticas afetariam a 

distribuição potencial do MLD foi realizada através de dois pressupostos de dispersão: 

dispersão limitada e dispersão ilimitada. Sob o pressuposto de dispersão limitada, a área 

analisada resultou da intersecção entre o modelo gerado para as escalas temporal presente e 

futura e o polígono de Extensão de Ocorrência (EOO) do Mico-Leão-Dourado, delimitado 

pelo método do α-hull (mais detalhes a seguir). Nesse caso, assume-se que as populações de 

MLD são capazes de ocupar apenas as áreas adequadas dentro da EOO da espécie. Já sob o 

pressuposto de dispersão ilimitada, a área analisada resultou da intersecção do modelo com o 

Domínio da Mata Atlântica, assumindo que as populações de Mico-Leão-Dourado poderiam 

colonizar todos os locais previstos como adequados nesse bioma. Para maior clareza, quando 

nos referimos ao ensemble total recortado pelo limite da Mata Atlântica utilizamos o termo 

dispersão ilimitada 1 (DI1) e quando nos referimos ao ensemble total cortado pelo limite da 

Mata Atlântica e  pelo mapa de cobertura florestal (ver seção anterior) usamos o termo 

dispersão ilimitada 2 (DI2). Para denotar o ensemble total cortado pelo limite do α-hull da 

Extensão de Ocorrência do MLD, utilizamos o termo dispersão limitada 1 (DL1), enquanto 
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para o ensemble total cortado pelo limite do α-hull e pela cobertura florestal usamos o termo 

dispersão limitada 2 (DL2). 

A metodologia do α-hull visa calcular de forma mais acurada a Extensão de 

Ocorrência (EOO) de espécies que vivem em regiões de habitat descontínuo (Burgan & Fox 

2003). A técnica envolve a produção de triangulações de Delaunay baseadas nos pontos de 

ocorrência da espécie e em seguida a remoção dos lados que são α vezes maiores do que a 

média de todos os lados (Burgan & Fox 2003). Por fim, as áreas de todos os polígonos são 

somadas para a obtenção da EOO. O valor de α é escolhido com base no modelo que melhor 

representa a distribuição, descontando o máximo de áreas possíveis que não possuem a 

presença da espécie (Burgan & Fox 2003).  

No presente trabalho, foi escolhido o valor de α = 5 para α-hull, a fim de delimitar a 

EOO de distribuição histórica e atual do Mico-Leão-Dourado (Figura 2). O α-hull de 

distribuição histórica foi utilizado como parâmetro de comparação entre a distribuição 

conhecida que se estende pelas planícies costeiras do Estado do Rio de Janeiro (Cerqueira et 

al. 1998, Rylands et al. 2002) e a distribuição predita no presente e no futuro para o MDL. Já 

o α-hull de distribuição atual foi utilizado como molde para retratar a distribuição limitada.  

 

Figura 2 – O α-hull da distribuição histórica do Mico-Leão-Dourado construído a partir dos registros 

históricos (entre os anos 70 e 2008) e o α-hull da distribuição atual do Mico-Leão-Dourado construído a 

partir dos registros atuais (entre os anos 2000 e 2008).  
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Para avaliar os potenciais efeitos das mudanças climáticas sobre a distribuição predita 

de áreas climaticamente adequadas, nós calculamos a porcentagem de modificação do total 

dessas áreas na escala temporal futura em relação à escala temporal presente, bem como a 

porcentagem de área climaticamente adequada no futuro que está inserida abaixo do limiar 

atual de ocorrência do MLD conhecido que é de 550m altitude. 

Outra avaliação acerca dos efeitos potenciais das mudanças climáticas foi através da 

abordagem de análise em nível de pixel (Hu et al. 2010, Hu & Jiang 2011). Para avaliar a 

variação da distribuição potencial nós somamos a perda de área adequada potencial no futuro 

(range lost - RL) por pixel e relacionamos esse valor com a área adequada potencial no 

presente (current range - CR) por pixel. Da mesma forma, o ganho de área adequada (range 

gain - RG) por pixel também foi relacionado com o CR. A partir desses dados, estimamos a 

porcentagem de mudança de área adequada predita no futuro („change‟ - C) e a taxa de 

renovação („turnover‟ -T) por pixel, conforme segue abaixo (Hu et al. 2010, Hu & Jiang 

2011): 

 

C = 100 X (RG - RL) / CR 

 

T = 100 X (RL + RG) / (CR + RG) 

 

Na sequência, atribuímos ao Mico-Leão-Dourado uma categoria de ameaça com base 

na mudança da disponibilidade de habitat adequado através da comparação entre a escala 

temporal presente e futura (ano 2008). Em consonância com as diretrizes associadas ao 

critério A3(c) da Lista Vermelha da IUCN, que é baseado na redução da área de distribuição 

predita para o futuro, nós usamos os seguintes limites para atribuir a categoria de ameaça 

(IUCN 2011): Extinto (EX) - espécies com uma redução de 100% de área adequada nas 

projeções para o futuro; Em Perigo Crítico (CR) - redução de > 80%; Em Perigo (EN) - 

redução de > 50% e Vulnerável (VU) - redução de > 30%. 

Estimamos o risco de extinção com base no pressuposto de dispersão limitada, onde a 

redução de área adequada foi calculada através da perda de área adequada (range lost - RL), 

bem como sob o pressuposto de dispersão ilimitada, onde a redução de área adequada foi 

calculada através da mudança na distribuição da área adequada (change - C) (Hu & Jiang 

2011). Apesar dessa abordagem relativa à Lista Vermelha da IUCN ser bastante simplista, 
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uma vez que considera apenas os efeitos estáticos das possíveis mudanças climáticas, ainda 

assim pode fornecer uma visão sintética de ameaças espécie-específicas relacionadas às 

mudanças climáticas (Thuiller et al. 2006, Hu & Jiang 2011).  

Por fim, para avaliar o impacto das mudanças climáticas na região onde atualmente 

estão focalizadas as ações de conservação para o Mico-Leão-Dourado, nós também 

calculamos a porcentagem de modificação da área climaticamente adequada na região de 

atuação da Associação Mico-Leão-Dourado (AMDL) (Figura 3). Além disso, identificamos as 

áreas adjacentes dessa região que podem ser inseridas em estratégias conservacionistas futuras 

e avaliamos se as áreas adequadas no futuro estão inseridas em Unidades de Conservação de 

proteção integral.  

 

 
  Figura 3 - Área de Distribuição atual do Mico-Leão-Dourado (MLD) (acima em vermelho) (Fonte: IUCN) 

e região de atuação da Associação Mico-Leão-Dourado (AMDL) (abaixo), que compreende os limites da 

APA da Bacia do Rio São João e a Bacia do Rio São João.  
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3. RESULTADOS 

 

 
3.1. Distribuição predita presente e futura 

 

O desempenho dos modelos na predição das regiões climaticamente adequadas para o 

Mico-Leão-Dourado foi bem melhor que o acaso, com valores de AUC > 0.9 em todos os 18 

modelos gerados (nove presentes e nove futuros), indicando modelos com bom ajuste. 

 As distribuições preditas apresentaram áreas climaticamente adequadas em vários 

locais da Mata Atlântica, que variaram dependendo do algoritmo de modelagem empregado e 

dos modelos climáticos utilizados para projetar as condições climáticas futuras. BIOCLIM foi 

o algoritmo que produziu as distribuições mais restritas, indicando um total 49.174 km² de 

área adequada no presente (Tabela 1, Figura 4 A, B e D). As predições futuras variaram 

dependendo do AOGCM utilizado, mas dentre os três modelos, o HADCM3 foi o que 

resultou na predição mais restrita, sendo a única que não incluiu áreas no Estado do Rio de 

Janeiro (Tabela 1, Figura 4 F).  As distribuições preditivas de áreas climaticamente adequadas 

no presente resultantes do algoritmo MAXENT foram maiores do que as produzidas com 

BIOCLIM (Tabela 1). Nas predições futuras com MAXENT, o modelo CSIRO resultou na 

mais restrita e também não incluiu a áreas no Estado do Rio de Janeiro (Tabela 1, Figura 5 D 

e F).  Por fim, o algoritmo SVM foi o que resultou nas predições mais expandidas no 

presente, projetando áreas adequadas em grande parte da Mata Atlântica, totalizando 522.599 

km² (Tabela 1, Figura 6 E). A predição futura com SVM a partir do modelo HADCM3 foi 

exceção entre todas as predições realizadas, apresentando um total de 593.631km² de áreas 

climaticamente adequadas, um valor maior que a predição máxima no presente (Tabela 1, 

Figura 6 F).  
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Tabela 1- Área climaticamente adequada para o MLD resultante da modelagem preditiva a partir dos 

algoritmos BIOCLIM, MAXENT e SVM e dos modelos climáticos CCCMA, CSIRO e HADCM3 nas escalas 

temporais presente e futura. 

Predições/AOGCM 

 

Área climaticamente adequada (km²) / Algoritmo 

BIOCLIM MAXENT SVM 

Presente  49.174 114.020 369.319 

Futura CCCMA 19.153   55.607   26.204 

Presente  49.174  49.876   92.227 

Futura CSIRO 14.846    3.377  10.932 

Presente  49.174 115.300 522.599 

Futura HADCM3   4.503     8.999 593.631 
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Figura 4 – Área climaticamente adequada (em vermelho) predita pelo algoritmo BIOCLIM nas escalas temporais presente e futuro a partir dos AOGCMs 

CCCMA, CSIRO e HADCM3. 
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 Figura 5 – Área climaticamente adequada (em vermelho) predita algoritmo MAXENT nas escalas temporais presente e futuro a partir dos AOGCMs CCCMA, 

CSIRO e HADCM3. 

 

 

 



 

 

119 

 

 
Figura 6 - Área climaticamente adequada (em vermelho) predita  pelo algoritmo SVM nas escalas temporais presente e futuro a partir dos AOGCMs CCCMA, 

CSIRO e HADCM3. 
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3.2. Ensemble das predições 

 

A variação entre as predições esteve relacionada aos algoritmos de modelagem 

empregados, bem como aos modelos climáticos utilizados. Comparando a predição total e o 

ensemble algoritmos, identificamos que a concordância de mais de 50% dos algoritmos foi 

responsável por aproximadamente 25% de congruência com a predição total com base nos 

modelos CCCMA e CSIRO e por apenas 2% a partir do HADCM3 (Figura 7). Já no ensemble 

AOGCMs a concordância de mais de 50% dos modelos climáticos correspondeu a 35% de 

congruência com a predição total para BIOCLIM, 10.5% para MAXENT e 5.3%, para SVM 

(Figura 8).  

A distribuição de áreas climaticamente adequadas predita pelo ensemble total presente, 

ou seja, com concordância acima de 50%, incluiu localidades distantes do limite do α-hull de 

distribuição histórica do MLD (Figura 9). Dentre essas localidades podemos destacar as que 

se encontram no sul do estado da Bahia, no norte de Minas Gerais, no Espírito Santo e São 

Paulo (Figura 9 A). Já a distribuição de áreas climaticamente adequadas predita pelo ensemble 

total futuro concentrou-se no entorno e dentro α-hull de distribuição histórica do MLD 

(Figura 9B, Figura 10), além de outra área no leste do estado de São Paulo (Figura 9 B).  

 

 

 

Figura 7 – Congruência entre o ensemble algoritmos e a predição total  a partir de cada modelo climático 

(CCCMA, CSIRO e HADCM3). 
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Figura 8 –Congruências entre o ensemble AOGCMs e a predição total a partir de cada algoritmo 

(BIOCLIM, MAXENT e SVM). 

 

 

 

 

 
 

Figura 9 – (A) Predição da área climaticamente adequada a partir do ensemble total na escala temporal 

presente. (B) Predição da área climaticamente adequada a partir do ensemble total na escala temporal 

futura (2080). 
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Figura 10 - Predição da área climaticamente adequada no Estado do Rio de Janeiro, através do ensemble 

total na escala temporal futura (2080).  

 

 

 

3.3. Impactos potenciais ocasionados por mudanças climáticas 

 

A área de distribuição de habitat adequado predita para o MLD através do ensemble 

total futuro foi de 7.653 km², considerando o pressuposto de dispersão ilimitada DI1 (Tabela 

2). No entanto, quando as áreas convertidas para uso agropecuário e urbano foram excluídas 

da distribuição histórica predita (DI2), a área foi reduzida para 1.754 km². (Tabela 2). Somado 

a isso, mesmo considerando que o Mico-Leão-Dourado apresentasse uma capacidade 

ilimitada de dispersão, apenas 3.2% da área climaticamente adequada no futuro para DI1 e 

8.0% para DI2 estariam inseridos dentro do limiar de 550m que representa o limite altitudinal 

conhecido para a espécie a partir dos registros de presença do MLD. Ao considerar o 

pressuposto de dispersão limitada observou-se que a redução de área adequada no futuro em 

relação à predição presente foi expressiva, de 99.1% para DL1 e 94.3% para a DL2. 
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Tabela 2 – Áreas climaticamente adequadas resultantes das predições do ensemble total presente e futuro, 

porcentagem de redução das áreas climaticamente adequadas no futuro em relação às predições no 

presente e porcentagem de áreas climaticamente adequadas no futuro que estará abaixo do limiar de 

550m de altitude, o máximo já registrado para o MLD.  DI1- Dispersão Ilimitada 1; DI2 -Dispersão 

Ilimitada 2;DL1 -Dispersão Limitada 1; DL2 -Dispersão Nula 2. (1) Refere-se a toda a região 

climaticamente adequada; (2) Refere-se a região climaticamente adequada que possui cobertura florestal. 

 

 

Pressuposto de 

Dispersão 

Presente       

(km²) 

Futuro      

(km²) 

Redução 

(%)  

Futuro ≤550m 

(km²/%) 

DI1 83.055 7.653 90.7 238 / 3.2% 

DI2 11.373 1.754 84.6 141 / 8.0% 

DL1 2.732 26 99.1 21 / 80.8% 

DL2  458 26 94.3 21 / 80.8% 

 

Os impactos causados pelas mudanças climáticas foram evidentes através das 

predições futuras (Figura 3, 4 e 5). A predição de perda de área climaticamente adequada 

(range lost - RL) para os pressupostos de dispersão DI1, DI2, DL1 e DL2 alcançaram 92%, 

88%, 99% e 93%, respectivamente (Figura 11 A). Já as predições de ganho de área 

climaticamente adequada (range gain - RG) foram de apenas 1.75% para DI1, 3.4% para DI2 

e 0% para DL1 e DL2 (Figura 11 B). Diante disso, a taxa de substituição (turnover) prevista 

foi elevada (Figura 11 C) e o valor de mudança (change - C) permaneceu negativo em todos 

os pressupostos (Figura 11 D).  

A aplicação do critério A3(c) da Lista Vermelha da IUCN indicou que as mudanças 

climáticas podem aumentar o risco de extinção do MLD.  Em todos os pressupostos, DI1 (C=-

91%), DI2 (C=-85%), DL1 (RL=99%) e DL2 (RL=94%), a espécie será categorizada como 

"Em Perigo Crítico" (CR) em 2080.  



 

 

124 

 

 

Figura 11 – Impactos sobre a distribuição de áreas climaticamente adequadas no futuro. (A) Porcentagem 

de perda (Range Lost - RL), (B) de ganho (Range gain - RG), (C) de substituição (Turnover - T) e (D) de 

mudança (Change- C), baseados na predição a partir do ensemble totalfuturo para os pressupostos de 

Dispersão Ilimitada 1 (DI1), Dispersão Ilimitada 2 (DI2), Dispersão Limitada (DL1), Dispersão Limitada 2 

(DL2), onde (1) refere-se a toda a região climaticamente adequada e  (2) refere-se à região climaticamente 

adequada que possui cobertura florestal. 

 

 

 Em termos dos impactos potencias das mudanças climáticas na região de atuação da 

Associação Mico-Leão-Dourado, as predições também indicam grande redução da área 

climaticamente adequada para o MDL (Tabela 3). Além disso, as áreas preditas como 

adequadas no futuro não estão inseridas nas Unidades de Conservação de Proteção Integral 

existentes, que são as Reservas Biológicas União e Poço das Antas (Figura 12).     

 

Tabela 3 – Áreas climaticamente adequadas resultantes das predições do ensemble total presente e futuro 

na região de atuação da Associação-Mico-Leão-Dourado e porcentagem de redução das áreas 

climaticamente adequadas no futuro em relação às predições no presente. (1) Refere-se a toda a região 

climaticamente adequada; (2) Refere-se a região climaticamente adequada que possui cobertura florestal. 

Região de Atuação da Associação Mico-Leão-Dourado 

 Presente (km²) Futuro (km²) Redução (%) 

(1) 2.695 136 95 

(2) 624 84 87 
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Figura 12 –Área climaticamente adequada no futuro com cobertura florestal, na região de atuação da 

Associação Mico-Leão-Dourado. 

 

 

Os municípios de Nova Friburgo e Macaé são adjacentes aos limites da região de 

atuação da AMDL e concentram grandes áreas climaticamente preditas como adequadas no 

futuro com cobertura florestal (Figura 13 A). O município de Nova Friburgo possui o Parque 

Estadual de Três Picos, que é adjacente à área de atuação da AMLD, enquanto que o 

município de Macaé não apresenta Unidades de Conservação de Proteção Integral (Figura 13 

A). Além disso, as áreas adequadas no futuro nos dois municípios estão acima do limiar de 

ocorrência conhecida atual do MLD, que é de 550 m de altitude (Figura 13 B). 
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Figura 13 – Comparação entre os mapas de adequabilidade futura e o limiar de altitude de ocorrência do 

MLD de 550 m. (A) Mapa de predição da área climaticamente adequada no futuro, em áreas adjacentes a 

região de atuação da Associação Mico-Leão-Dourado. (B) Mapa que identifica as regiões acima e abaixo 

do limiar de 550 m de altitude.  
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4. DISCUSSÃO 

 
 

4.1. Incertezas sobre as modelagens preditivas e a abordagem de consenso (ensemble) de 

predições 

  

 

 Apesar da variação entre as predições, nossos resultados indicam que Leontopithecus 

rosalia poderá perder considerável porção da área climaticamente adequada em 2080. As 

incertezas sobre o grau de impacto que as mudanças climáticas vão proporcionar na 

distribuição e abundâncias das espécies representam um desafio para a conservação da 

biodiversidade (Hannah et al. 2002). A identificação e quantificação de perdas e ganhos de 

áreas adequadas tem sido amplamente avaliada através da Modelagem Preditiva (e.g. 

Ballesteros-Barrera et al.2007, Barbet-Massin & Jiguet 2011, Gibson et al. 2010, Morueta-

Holme et al. 2010, Souza et al. 2011). No entanto, há uma preocupação crescente sobre a 

confiabilidade de tais predições (Loiselle et al. 2003, Lawler et al. 2006, Pearson et al. 2006, 

Marmion et al. 2009, Diniz-Filho et al. 2009, Real et al. 2012). Pearson et al. (2006) 

encontraram diferenças notáveis entre as predições futuras de diferentes algoritmos, com 

variações e, extensão geográfica tanto em termos de magnitude como de direção (e.g. entre 

92% de taxas de perda e 322% de taxas de ganho). Muitas das diferenças entre as simulações 

derivadas de diferentes algoritmos são causadas pelas abordagens de cada algoritmo na 

extrapolação dos dados ao longo do gradiente ambiental (Pearson et al. 2006). De fato, os 

algoritmos utilizados no presente trabalho apresentaram diferentes comportamentos na 

extrapolação dos dados em relação à área total e extensão geográfica. De acordo com nossos 

resultados, na escala temporal presente existe uma a relação entre os algoritmos e o tamanho 

da área de distribuição predita da seguinte ordem: SVM˃MAXENT˃BIOCLIM. Esse padrão 

também foi encontrado em um estudo realizado com uma espécie de anfíbio endêmico da 

Mata Atlântica que utilizou esses três algoritmos, onde similarmente BIOCLIM e MAXENT 

produziram distribuições de área adequada mais restritas em comparação a SVM (Giovanelli 

et al. 2010). 

 A literatura também indica que os AOGCMs apresentam variações nas modelagens de 

distribuição preditiva em escalas temporais e espaciais (e.g. Beaumont et al. 2007, Beaumont 

et al. 2008, Hu et al. 2010). Nossos resultados mostraram que os diferentes modelos 

climáticos produziram predições futuras variadas, cujo comportamento variou inclusive entre 

os distintos algoritmos. A título de exemplo, a predição do SVM com o modelo climático 
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HADCM3 mapeou área adequada em uma vasta extensão geográfica e foi o único caso em 

que a predição futura ultrapassou a predição presente. O HADCM3 é o AOGCM que assume 

maior aumento de temperatura no futuro em comparação com os modelos climáticos CSIRO e 

o CCCMA (Fitzpatrick et al. 2008), logo a ampla extensão de área adequada seria esperada 

quando o aumento da temperatura favorecesse a espécie (e.g. Tuck et al. 2006). Nesse 

sentido, Cerqueira et al. (1998) encontraram que a temperatura mínima está entre as variáveis 

que limitam a distribuição do Mico-Leão-Dourado. No entanto, as combinações de BIOCLIM 

e MAXENT, e mesmo de SVM, com os modelos climáticos CCCMA e CSIRO apresentaram 

reduções expressivas de área climaticamente adequada no futuro e em alguns casos sequer 

incluíram áreas no Estado do Rio de Janeiro. Diante dessas incertezas, o consenso ou 

ensemble entre os resultados derivados de diferentes modelos climáticos e os algoritmos 

apresenta-se como a abordagem mais apropriada para estimar os impactos que as mudanças 

climáticas podem proporcionar (Araújo et al. 2005, Araújo & New 2007).  

Os métodos de consenso entre os modelos e algoritmos podem aumentar 

significativamente a precisão das predições de distribuição das espécies (Marmion et al. 2008, 

Diniz-Filho et al. 2009, 2010, Loyola et al. 2012). Alguns estudos apontam que os algoritmos 

e em seguida os modelos AOGCMs são os maiores responsáveis pelas incertezas das 

predições quando comparados com diferentes cenários de mudanças climáticas (e.g. Buisson 

et al. 2009, Diniz-Filho et al. 2009, 2010, Loyola et al. 2012). No presente estudo o ensemble 

de algoritmos apresentou congruência de apenas 25% com a predição total baseada nos 

modelos climáticos CCCMA e CSIRO e de apenas 2% com base no HADCM3, resultados 

que indicam a ampla variação das predições entre os algoritmos. No caso dos AOGCMs a 

congruência em relação à predição total futura também foi baixa, sendo de 35% para 

BIOCLIM, 10,5% para MAXENT e apenas 5,3% para SVM. Aparentemente esses resultados 

apontam para uma maior incerteza derivada dos algoritmos, contudo, como não realizamos 

uma análise de partição de variância, ainda será necessária uma investigação mais apurada a 

fim de identificar o papel dos AOGCMs e dos algoritmos na incerteza da predição de 

distribuição das áreas climaticamente adequadas para o Mico-Leão-Dourado.  

 Cabe notar que o ensemble total incluiu localidades distantes do α-hull da distribuição 

histórica do MLD na predição presente, dentre as quais áreas no estado do Espírito Santo. 

Esse estado foi por muitos anos considerado como integrante da distribuição histórica do 

Mico-Leão-Dourado através da indicação de Von Inhering (1940) e Ruschi (1964), até que 

Coimbra-Filho, que realizou o primeiro levantamento sobre a distribuição de Leontopithecus 
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rosalia no final da década de 1960, concluiu que não havia dados bonafide que indicassem a 

ocorrência da espécie naquela região (Kierulff 1993, Rylands et al. 2002). Além desta, outras 

áreas incluídas no ensemble total da distribuição presente situaram-se no norte do estado de 

Minas e no sul do estado da Bahia, onde se encontra a distribuição histórica do 

Leontopithecus chrysomelas, bem como no estado de São Paulo onde se encontra a 

distribuição histórica do Leontopithecus chrysopygus. A indicação de adequabilidade 

ambiental nesses estados pode estar associada ao „Conservadorismo de Nicho‟, teoria que 

assume haver uma tendência de que as espécies com o mesmo ancestral comum retenham 

características ecológicas semelhantes (Wiens & Grahan 2005). Nesse sentido, vale lembrar 

que em 2002 detectou-se a presença de L. chrysomelas em fragmentos florestais na Serra da 

Tiririca, município de Niterói, estado do Rio de Janeiro, uma área situada na distribuição 

histórica do Mico-Leão-Dourado. Essa ocupação ocorreu por conta da liberação de um grupo 

de L. chrysomelas oriundo de um colecionador particular. Em 2009 foi realizado um 

levantamento na área e foram encontrados 15 grupos, totalizando 107 indivíduos (Kierulff et 

al. 2012). O estabelecimento desses grupos de L. chrysomelas provavelmente se deveu a 

fatores como a oferta de alimentos pela população local, a ausência de predadores na área, 

mas em parte também poderia ser reflexo da similaridade do nicho ambiental entre essas 

espécies congêneres. 

4.2. Possíveis efeitos das mudanças climáticas 

 

 De um modo geral, as espécies podem desenvolver quatro respostas ao aquecimento 

global: dispersão, aclimatação, adaptação ou extirpação (Holt 1990, Peterson et al. 2001). 

Uma das principais questões da pesquisa sobre os impactos das mudanças climáticas sobre a 

biodiversidade consiste em saber em que extensão as espécies serão capazes alcançar seus 

novos habitats adequados (McKenney et al. 2007). As futuras distribuições serão 

determinadas não apenas pelo clima, mas também por uma hierarquia de fatores, incluindo 

outros fatores abióticos (e.g. topografia, condições do solo etc.), bem como capacidade de 

dispersão dos organismos, interações bióticas (e.g. competição, predação, facilitação, 

parasitismo etc.) e adaptação genética (McKenney et al. 2007). 

 A redução de área climaticamente adequada devido às mudanças climáticas, estimada 

através da modelagem de distribuição de espécies, é amplamente reportada na literatura (e.g. 

Gibson et al. 2010, Morueta-Holme et al. 2010, Ihlow et al. 2012, Ballesteros-Barrera et al. 

2007). No presente estudo, essa redução é superior a 85% considerando tanto os pressupostos 
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de dispersão ilimitada como os de dispersão limitada. Além disso, a área climaticamente 

adequada no futuro e situada dentro do limiar de altitude de 550m conhecido a partir dos 

registros atuais do Mico-Leão-Dourado será de 3.2% para DI1, 8.0% para DI2. Assim sendo, 

o Mico-Leão-Dourado teria que se deslocar para uma faixa altitudinal superior do que a 

ocupada atualmente para alcançar grande parte da área climaticamente adequada prevista para 

o futuro. Nesse contexto, alguns estudos reportam o deslocamento de espécies para altitudes 

mais elevadas em face das mudanças climáticas (e.g. Hill et al. 2002, Hickling et al. 2006). 

Contudo, essas respostas variam de acordo com o táxon, a latitude e a história de vida das 

espécies (Isaac 2009). Se a limitação altitudinal de uma espécie refletir restrições fisiológicas 

associadas a condições climáticas, então a espécie poderia deslocar-se para alcançar as novas 

áreas adequadas. Contudo, se a restrição altitudinal corresponder a fatores não climáticos 

como interações bióticas (e.g. recursos, competidores, predadores, patógenos etc.) ou 

restrições de acessibilidade, então a espécie poderia não ser capaz de alcançar as novas áreas 

adequadas em níveis altitudinais mais elevados. Recentemente foi documentada a presença do 

L. chrysomelas, espécie-irmã do MLD, em fragmentos florestais na Bahia com altitudes de 

700 m, apesar de historicamente o limiar conhecido a partir de registros anteriores também ser 

próximo de 550 m de altitude (Raboy et al. 2012). Dessa forma, são necessárias investigações 

para descobrir se o limiar é mais amplo do que se imaginava para L.rosalia e L. chrysomelas e 

a pretensa restrição na sua ocorrência em áreas de maior altitude representa uma deficiência 

de inventários nesses ambientes, ou se as pressões antrópicas como perda de habitat e talvez 

mudanças climáticas poderiam estar influenciando na ocupação dessas áreas de maior 

altitude.   

 A predição em termos das respostas das espécies por conta das mudanças climáticas 

futuras é fundamental para auxiliar na prevenção dos riscos de extinções. No entanto, a 

incerteza em relação ao grau de impacto que as mudanças climáticas vão proporcionar para as 

espécies é um desafio para a gestão ambiental e política (Gramelsberger & Feichter 2011). 

Para o Mico-Leão-Dourado as predições de risco de extinção indicaram que a espécie poderá 

ser categorizada como "Em Perigo Crítico" (CR), considerando todos os pressupostos de 

dispersão (DI1, DI2, DL1 e DL2). Assim, as previsões apontam a migração do Mico-Leão-

Dourado para uma categoria de ameaça mais grave do que aquela em que a espécie se 

encontra atualmente ("Em Perigo" - EN).  

Apesar das incertezas das simulações dos impactos das mudanças climáticas (Araújo 

et al. 2005, Buisson et al. 2010), atualmente o Mico-Leão-Dourado também enfrenta ameaças 
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como perda de habitat, caça, atropelamentos e introdução de espécies exóticas (Rylands et al. 

2002, De Morais Jr. et al. 2008, Ruiz-Miranda et al. 2008). Logo, esses fatores somados as 

mudanças climáticas podem agravar o risco de extinção do Mico-Leão-Dourado nos próximos 

anos.  

 

4.3. Perspectivas futuras na conservação do Mico-Leão-Dourado 

 

 Segundo as predições de consenso (ensemble), os impactos das mudanças climáticas 

na região de atuação da Associação Mico-Leão-Dourado (AMDL) serão significantes, sendo 

que a área climaticamente adequada e com cobertura florestal será bastante reduzida em 2080, 

totalizando apenas 84 km². Esse cenário poderá ser ainda pior caso a cobertura florestal dessa 

região sofra desmatamentos futuros, já que realizamos o corte pelo mapa de cobertura 

florestal atual. Contudo, sabe-se que na Mata Atlântica, as paisagens estão em um processo 

dinâmico de desmatamento e regeneração da floresta ao longo do tempo (Lira et al. 2012). 

Assim sendo, considerando os projetos voltados para a restauração ecológica na região de 

atuação da AMDL (AMDL 2009), também existe a possibilidade de que partes dessa 

paisagem no futuro estejam em um processo de regeneração.  

 Em princípio, de acordo com a predição de adequabilidade futura, as áreas florestais 

nos municípios de Nova Friburgo e Macaé podem ser apontadas como regiões a serem 

consideradas em estratégias futuras para a conservação do Mico-Leão-Dourado, no entanto, 

todas as áreas estão acima de 550 m. Dentre as metas da AMLD está a procura de populações 

de Mico-Leão-Dourado na Bacia do Rio Macaé e o levantamento dos grupos que estejam 

reproduzindo na região da Serra acima de 500 m (AMDL 2009). Essa investigação será 

crucial para esclarecer se a espécie está sendo capaz de sobreviver nessa área acima do limiar 

de altitude registrado até o momento, o que será fundamental para estabelecer estratégias de 

conservação futura para a espécie que considerem o impacto das mudanças climáticas. Caso a 

espécie seja capaz de ocupar áreas de maior altitude, o Parque Estadual de Três Picos, 

adjacente à área de atuação da AMDL, poderá ser uma Unidade de Conservação de 

importância para a conservação futura da espécie. 
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5. CONCLUSÕES 

 
Nossos resultados indicam que a redução da área climaticamente adequada no futuro 

para Leontopithecus rosalia será da ordem de 85%, considerando tanto os pressupostos de 

dispersão limitada quanto ilimitada. As áreas climaticamente adequadas no futuro não estarão 

inseridas em nenhuma das Unidades de Conservação de Proteção Integral atualmente 

existente na área de distribuição da espécie. Além disso, mesmo considerando que o Mico-

Leão-Dourado apresentasse uma capacidade ilimitada de dispersão, no máximo 8.0% da área 

adequada estariam inseridos dentro do limiar de altitude de 550m registrado para a ocorrência 

do MLD até o momento.  

Nossas predições indicam que a região atual de atividades da AMLD terá apenas 84 

km² de área climaticamente adequada no futuro com cobertura florestal. Os municípios de 

Nova Friburgo e Macaé poderiam ser apontados como regiões a serem consideradas em 

estratégias futuras para a conservação do Mico-Leão-Dourado, no entanto, todas as áreas 

estão acima de 550 m. Assim sendo, são necessários estudos que visem investigar a 

ocorrência da espécie acima desse limiar, para esclarecer se essas regiões apresentarão 

potencial para a conservação em longo prazo do Mico-Leão-Dourado.  

Por fim, a análise dos impactos potenciais das mudanças climáticas revelou que 

segundo o critério A3(c) da Lista Vermelha da IUCN Leontopithecus rosalia poderá ser 

incluído na categoria "Em Perigo Crítico" (CR) em 2080. Apesar das incertezas, ficou 

demonstrado que o impacto das mudanças climáticas é uma ameaça que não pode deixar de 

ser considerada em estratégias de conservação para a espécie. Esse cenário reforça a 

necessidade de conservar a maior área possível em todos os habitats potenciais para a espécie 

com cobertura florestal, bem como a restauração das áreas climaticamente adequadas no 

futuro que não estão atualmente florestadas, por conta da situação de risco atual do Mico-

Leão-Dourado e da incerteza sobre os impactos das mudanças climáticas.  
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Considerações Finais 

 

A análise de modelagem de distribuição preditiva em escalas espaço-temporais 

distintas permitiu a compreensão da ocorrência e da adequabilidade ambiental para a espécie 

alvo, Leontopithecus rosalia, em um sistema heterogêneo com influências naturais e de 

atividades antrópicas. 

 Os resultados da presente dissertação evidenciaram que as Variáveis Naturais, 

Isotermalidade e Amplitude Média Diária da Temperatura, se destacaram nos modelos de 

distribuição do Mico-Leão-Dourado tanto na escala espacial regional (escala fina) como na 

escala espacial macrorregional/global (escala grosseira) em todos os Experimentos. Para o 

recorte de distribuição atual do Mico-Leão-Dourado, a Cobertura Florestal foi a terceira 

variável com maior contribuição para o modelo também nas duas escalas espaciais (Capítulo 

1). Nesse sentido, a associação reportada na literatura global entre variáveis climáticas com 

escalas grosseiras e variáveis não-climáticas com escalas finas, não foi observada no presente 

estudo. 

A distribuição da zona de adequabilidade ambiental classificada como „Ótimo‟ para o 

Mico-Leão-Dourado concentra-se na região das baixadas litorâneas do Estado do Rio de 

Janeiro (Capítulo 1 e 2). No entanto, essa região apresenta vários fragmentos pequenos e 

muitas vezes isolados. Nesse contexto, verificamos que na escala da paisagem a distribuição 

atual do Mico-Leão-Dourado apresenta mais da metade dos fragmentos de habitat na classe de 

adequabilidade ambiental „Sub-ótimo‟ (Capítulo 2). Somado a isso, se o Mico-Leão-Dourado 

apresentar mobilidade de apenas 100 m na matriz, os fragmentos de habitat com 

adequabilidade ambiental na classe „Ótimo‟ não coincidem com os fragmentos de habitat com 

maior contribuição para a conectividade na paisagem (Capítulo 2).  

Conforme indicado no Capítulo 1, as Variáveis Naturais referentes à temperatura se 

destacaram nos modelos de distribuição do Mico-Leão-Dourado. A importância da 

temperatura também foi evidenciada na perda de áreas ambientalmente adequadas resultante 

das predições futuras que consideraram as mudanças climáticas (Capítulo 3). Essas predições 

futuras apontam reduções acima de 85% de área climaticamente adequada para o Mico-Leão-

Dourado, tanto a partir do pressuposto de dispersão limitada quanto ilimitada. Em ambos os 

pressupostos, segundo os critérios da IUCN o Mico-Leão-Dourado estaria classificado na 

categoria "Em Perigo Crítico" (CR) em 2080 (Capítulo 3).   
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 Apesar da distribuição geográfica histórica e atual do Mico-Leão-Dourado ser bem 

conhecida na literatura, a presente dissertação disponibilizou resultados acerca da 

adequabilidade ambiental em escalas espaço-temporais distintas, acrescentando novas 

informações e metodologias que podem ser úteis para estratégias futuras de conservação da 

espécie. Nesse contexto, segue abaixo as principais contribuições para estratégias de 

conservação futura para o Mico-Leão-Dourado e a indicação de novos estudos necessários 

para as aplicações: 

 

► A metodologia de combinação das abordagens de adequabilidade ambiental e 

conectividade funcional através do Índice Integral de Conectividade ou outro índice de 

disponibilidade de habitat, pode indicar os fragmentos de habitat que tenham sido 

classificados como „Ótimo‟ (em adequabilidade ambiental) e concomitantemente apresentam 

maior contribuição para a conectividade funcional na paisagem, como prioritários para a 

conservação da espécie. Além disso, é possível indicar os fragmentos de habitat na classe 

„Ótimo‟ que precisam de investimentos para aumentar a conectividade funcional. Para isso, 

estudos voltados para o conhecimento da capacidade de deslocamento do Mico-Leão-

Dourado na matriz são fundamentais para estabelecer estratégias condizentes com as 

características da espécie. 

 

► A predição de adequabilidade futura, indicou as áreas florestais nos municípios de Nova 

Friburgo e Macaé como adequadas no futuro. Essas regiões são adjacentes à área de atuação 

atual da Associação Mico-Leão-Dourado e podem ser apontadas como regiões a serem 

consideradas em estratégias futuras para a conservação do Mico-Leão-Dourado. No entanto, 

como todas as áreas estão acima limiar atual de ocorrência conhecida do MLD, o 

levantamento dos grupos que estejam se reproduzindo acima desse limiar são fundamentais 

para esclarecer o potencial dessas áreas como alvo de conservação. Caso a espécie seja capaz 

de ocupar áreas de maior altitude que serão climaticamente adequadas no futuro, o presente 

estudo indicou o Parque Estadual de Três Picos, como uma Unidade de Conservação de 

importância para a conservação futura da espécie. 
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Anexos 

 
Localidades da Distribuição Histórica do Leontopithecus rosalia (Capítulo 1) 

Longitude Latitude Localidade Município Fonte:  

-42.030328 -22.422976 Rebio União Rio das Ostras AMLD 

-42.409424 -22.611408 Fazenda Santa Helena 2 Silva Jardim AMLD 

-42.417993 -22.572205 Fazenda Cabana Nova Conquista Silva Jardim AMLD 

-42.451473 -22.629586 Fazenda Andorinhas Silva Jardim AMLD 

-42.550775 -22.707321 Fazenda Rio Vermelho Rio Bonito AMLD 

-42.360293 -22.53848 Fazenda Santa Helena Silva Jardim AMLD 

-42.333964 -22.512879 Fazenda Dois Irmãos Silva Jardim AMLD 

-42.523723 -22.480791 Fazenda Biovert Silva Jardim AMLD 

-42.208028 -22.444851 Pai João Casimiro de Abreu AMLD 

-42.457654 -22.615005 Sitio Eliel Silva Jardim AMLD 

-42.577725 -22.729083 Fazenda do Rio Vermelho Rio Bonito AMLD 

-42.577752 -22.729255 Fazenda do Rio Vermelho Rio Bonito AMLD 

-42.477766 -22.594523 Fazenda Santa Fe Silva Jardim AMLD 

-42.315652 -22.512294 Fazenda Combi Silva Jardim AMLD 

-42.326361 -22.506109 Fazenda Iguape Silva Jardim AMLD 

-42.467 -22.636 Afetiva Silva Jardim  AMDL 2004 

-42.189 -22.591 Sobara Araruama Ruiz-Miranda et al. 2008 

-41.955 -22.795 Serra das Emerências Armação de Búzios Ruiz-Miranda et al. 2008 

-42.446 -22.661 Boa Esperança (BE) Silva Jardim  AMDL 2004 
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-41.999 -22.705 Campos Novos (MA) Cabo Frio Ruiz-Miranda et al. 2008 

-42.013 -22.584 Centro Hípico (PQ) Cabo Frio Ruiz-Miranda et al. 2008 

-42.104 -22.564 São João (SJ) Cabo Frio Ruiz-Miranda et al. 2008 

-42.334 -22.594 Cam Silva Jardim  Ruiz-Miranda et al. 2008 

-42.47 -22.603 Imbaú (I) Silva Jardim  AMDL 2004 

-42.483 -22.609 Pocoty Silva Jardim  AMDL 2004 

-42.12 -22.733 Cabista São Pedro d'Aldeia Ruiz-Miranda et al. 2008 

-42.465 -22.933 Saquarema (SAQ) Saquarema Ruiz-Miranda et al. 2008 

-42.319 -22.487 Aldeia Velha (B) Silva Jardim  Ruiz-Miranda et al. 2008 

-42.459 -22.609 Sítio do Professor Silva Jardim  AMDL 2004 

-42.464 -22.654 Vendaval (V) Silva Jardim  AMDL 2004 

-42.323 -22.526 Maratuã Silva Jardim  AMDL 2004 

-42.33333333 -22.88333333 * Araruama Hershkovitz 1977 

-42.083333 -22.6 * Cabo Frio Kierulff 1993 

-42.016667 -22.883333 * Cabo Frio  Wied-Neuwied 1940  

-42.086 -22.574 Margem do Rio São João Cabo Frio   Kierulff & Rylands2003 

-42.094 -22.586 AGRISA Cabo Frio Kierulff & Rylands2003 

-42.102 -22.597 AGRISA Cabo Frio  Kierulff & Rylands2003 

-41.995 -22.702 Campos Novos Cabo Frio  Kierulff & Rylands2003 

-42.007 -22.589 Centro Hípico  Cabo Frio  Kierulff & Rylands2003 

-41.893 -22.775 Serra das Emerências Cabo Frio  Kierulff & Rylands2003 

-42.000884 -22.732716 Fazenda Luiza Brunet Cabo Frio  Kierulff & Rylands2003 

-42 -22.6 Margem do Rio São João Cabo Frio  Coimbra-Filho 1969  

-42.2 -22.48333333 * Casimiro de Abreu Coimbra Filho 1969 
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-41.86666667 -22.06666667 * Conceição de Macabu Coimbra-Filho 1969 

-43.3 -22.78333333 * Duque de Caxias Coimbra Filho 1969 

-43.25 -22.683333 Rosário Duque de Caxias  Cerqueira et al. 1998  

-42.7 -22.916667 Fazenda Gurupina Maricá Wied-Neuwied 1940  

-42.255215 -22.580781 Ilha dos Barbados Silva Jardim Oliveira & Fernandez 1999 

-42.91666667 -22.78333333 * Itaboraí Coimbra-Filho 1969 

-42.86666667 -22.75 * Itaboraí Coimbra-Filho 1969 

-43.78333333 -22.86666667 * Itaguaí Coimbra-Filho 1969 

-41.78333333 -22.38333333 * Macaé Coimbra-Filho 1969 

-43.03333333 -22.65 * Magé Coimbra-Filho 1969 

-42.7 -22.91666667 * Maricá Wied-Neuwied, 1940 

-42.91666667 -22.88333333 * Maricá Wied-Neuwied, 1940 

-42.81666667 -22.91666667 * Maricá Wied-Neuwied, 1940 

-43.41666667 -22.81666667 * Nilópolis Coimbra-Filho 1969 

-43.11666667 -22.88333333 * Niterói Coimbra-Filho 1969 

-43.45 -22.75 * Nova Iguaçu Coimbra-Filho 1969 

-42.61666667 -22.71666667 * Rio Bonito Coimbra-Filho 1969 

-43.18333333 -22.91666667 * Rio de Janeiro Hershkovitz 1977 

-43.7 -22.96666667 * Rio de Janeiro Hershkovitz 1977 

-42.233333 -22.583333 Rio Iguape Silva Jardim Coimbra-Filho 1969  

-41.05 -21.616667 * São Francisco do Itabapoana  Hershkovitz 1977 

-41.04 -21.37 * São Fransisco de Itabapoana  Hershkovitz, 1977 

-43.066667 -22.85 * São Gonçalo Coimbra-Filho 1969 

-41.05 -21.633333 * São João da Barra Wied-Neuwied 1940  
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-43.36666667 -22.8 * São João do Meriti Coimbra-Filho 1969 

-42.1 -22.85 * São Pedro d'Aldeia Coimbra-Filho 1969 

-42.5 -22.93333333 * Saquarema  Coimbra-Filho 1969 

-43.7 -22.966667 * Rio de Janeiro  Hershkovitz 1977 

-43.7 -22.95 * Rio de Janeiro  Hershkovitz 1977 

-42.55 -22.58333333 * Silva Jardim Coimbra Filho 1969 

-42.383333 -22.65 * Silva Jardim Coimbra-Filho 1969 

-42.55 -22.56666667 * Silva Jardim Coimbra-Filho 1969 

-42.41666667 -22.53333333 * Silva Jardim Coimbra-Filho 1969 

-42.55 -22.566667 * Silva Jardim  Kierulff & Rylands 2003 

-42.283333 -22.583333 REBIO Poço das Antas Silva Jardim  Coimbra-Filho 1969  

-42.287 -22.535 REBIO Poço das Antas Silva Jardim  Kierulff & Rylands 2003 

-42.316 -22.574 * Silva Jardim  Kierulff & Rylands2003 

-42.38333333 -22.65 * Silva Jardim  Coimbra-Filho 1969 

-42.31666667 -22.55 REBIO Poço das Antas Silva Jardim Coimbra-Filho 1969 

-42.28333333 -22.51666667 REBIO Poço das Antas Silva Jardim Coimbra-Filho 1969 

 

Localidades da Distribuição Atual do Leontopithecus rosalia (Capítulo 1) 

Longitude Latitude Localidade Município Fonte:  

-42.030328 -22.422976 Rebio União Rio das Ostras AMLD 

-42.533342 -22.486148 Sitio Boa Vista Silva Jardim AMLD 

-42.304624 -22.540337 Rebio Poço das Antas Silva Jardim AMLD 

-42.409424 -22.611408 Fazenda Santa Helena 2 Silva Jardim AMLD 
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-42.417993 -22.572205 Fazenda Cabana Nova Conquista Silva Jardim AMLD 

-42.451473 -22.629586 Fazenda Andorinhas Silva Jardim AMLD 

-42.550775 -22.707321 Fazenda Rio Vermelho Rio Bonito AMLD 

-42.360293 -22.53848 Fazenda Santa Helena Silva Jardim AMLD 

-42.333964 -22.512879 Fazenda Dois Irmãos Silva Jardim AMLD 

-42.523723 -22.480791 Fazenda Biovert Silva Jardim AMLD 

-42.208028 -22.444851 Pai João Casimiro de Abreu AMLD 

-42.457654 -22.615005 Sitio Eliel Silva Jardim AMLD 

-42.577725 -22.729083 Fazenda do Rio Vermelho Rio Bonito AMLD 

-42.295037 -22.526654 Rebio Poço das Antas Silva Jardim AMLD 

-42.577752 -22.729255 Fazenda do Rio Vermelho Rio Bonito AMLD 

-42.477766 -22.594523 Fazenda Santa Fe Silva Jardim AMLD 

-42.315652 -22.512294 Fazenda Combi Silva Jardim AMLD 

-42.326361 -22.506109 Fazenda Iguape Silva Jardim AMLD 

-42.467 -22.636 Afetiva Silva Jardim  AMDL 2004 

-42.189 -22.591 Sobara Araruama Ruiz-Miranda et al. 2008 

-41.955 -22.795 Serra das Emerências Armação de Búzios Ruiz-Miranda et al. 2008 

-42.446 -22.661 Boa Esperança (BE) Silva Jardim  AMDL 2004 

-41.999 -22.705 Campos Novos (MA) Cabo Frio Ruiz-Miranda et al. 2008 

-42.013 -22.584 Centro Hípico (PQ) Cabo Frio Ruiz-Miranda et al. 2008 

-42.104 -22.564 São João (SJ) Cabo Frio Ruiz-Miranda et al. 2008 

-42.334 -22.594 Cam Silva Jardim  Ruiz-Miranda et al. 2008 

-42.47 -22.603 Imbaú (I) Silva Jardim  AMDL 2004 
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-42.483 -22.609 Pocoty Silva Jardim  AMDL 2004 

-42.12 -22.733 Cabista São Pedro da Aldeia Ruiz-Miranda et al. 2008 

-42.465 -22.933 Saquarema (SAQ) Saquarema Ruiz-Miranda et al. 2008 

-42.319 -22.487 Aldeia Velha (B) Silva Jardim  Ruiz-Miranda et al. 2008 

-42.459 -22.609 Sítio do Professor Silva Jardim  AMDL 2004 

-42.464 -22.654 Vendaval (V) Silva Jardim  AMDL 2004 

-42.323 -22.526 Maratuã Silva Jardim  AMDL 2004 

 

Localidades da Distribuição Atual sem manejo do Leontopithecus rosalia (Capítulo 1) 

Longitude Latitude Fazenda Município Fonte:  

-42.551178 -22.518777 Fazenda Botanica Aguas Claras Silva Jardim AMLD 

-42.533342 -22.486148 Sitio Boa Vista Silva Jardim AMLD 

-42.539581 -22.511341 Fazenda Mico-Leão Silva Jardim AMLD 

-42.533342 -22.486148 Sitio Boa Vista Silva Jardim AMLD 

-42.304624 -22.540337 REBIO Poço das Antas Silva Jardim AMLD 

-42.306073 -22.533772 REBIO Poço das Antas Silva Jardim AMLD 

-42.523723 -22.480791 Fazenda Biovert Silva Jardim AMLD 

-42.295037 -22.526654 REBIO Poço das Antas Silva Jardim AMLD 

-42.189 -22.591 Sobara Araruama Ruiz-Miranda et al. 2008 

-41.955 -22.795 Serra das Emerências Armação de Búzios Ruiz-Miranda et al. 2008 

-41.999 -22.705 Campos Novos (MA) Cabo Frio Ruiz-Miranda et al. 2008 

-42.013 -22.584 Centro Hípico (PQ) Cabo Frio Ruiz-Miranda et al. 2008 



 

 

155 

 

-42.104 -22.564 São João (SJ) Cabo Frio Ruiz-Miranda et al. 2008 

-42.334 -22.594 Cam Silva Jardim  Ruiz-Miranda et al. 2008 

-42.12 -22.733 Cabista São Pedro d'Aldeia Ruiz-Miranda et al. 2008 

-42.465 -22.933 Saquarema (SAQ) Saquarema Ruiz-Miranda et al. 2008 

 

Localidades da Distribuição Histórica do Leontopithecus rosalia (Capítulo 3) 

Longitude Latitude Localidade Município Fonte: 

-42.467 -22.636 Afetiva Silva Jardim  AMDL 2004 

-42.453 -22.627 Andorinhas Silva Jardim  AMDL 2004 

-42.3 -22.63333333 * Araruama Coimbra-Filho 1969 

-42.33333333 -22.88333333 * Araruama Hershkovitz 1977 

-42.189 -22.591 Sobara Araruama  Ruiz-Miranda et al. 2008 

-41.955 -22.795 * Armação de Búzios Ruiz-Miranda et al. 2008 

-42.446 -22.661 Boa Esperança (BE) Silva Jardim  AMDL 2004 

-42.083333 -22.6 * Cabo Frio Kierulff 1993 

-42.016667 -22.883333 * Cabo Frio  Wied-Neuwied 1940  

-42.086 -22.574 Margem do Rio São João Cabo Frio   Kierulff & Rylands2003 

-42.094 -22.586 AGRISA Cabo Frio Kierulff &Rylands2003 

-42.102 -22.597 AGRISA Cabo Frio  Kierulff & Rylands2003 

-41.995 -22.702 Campos Novos Cabo Frio  Kierulff &Rylands2003 

-42.007 -22.589 Centro Hípico Cabo Frio  Kierulff & Rylands2003 

-41.893 -22.775 Serra das Emerências Cabo Frio  Kierulff & Rylands2003 

-42.000884 -22.732716 Fazenda Luiza Brunet Cabo Frio  Kierulff & Rylands2003 

-41.999 -22.705 * Cabo Frio  Ruiz-Miranda et al. 2008 

-42.009797 -22.592643 * Cabo Frio  AMDL 2004 

-42.013 -22.584 * Cabo Frio  Ruiz-Miranda et al. 2008 
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-42 -22.6 Margem do Rio São João Cabo Frio  Coimbra-Filho 1969 

-42.104 -22.564 Margem do Rio São João Cabo Frio  Ruiz-Miranda et al. 2008 

-42.65 -22.46666667 * Cachoeiras de Macacu Coimbra-Filho 1969 

-42.334 -22.594 * Silva Jardim  Ruiz-Miranda et al. 2008 

-42.2 -22.48333333 * Casimiro de Abreu Coimbra-Filho 1969 

-41.86666667 -22.06666667 * Conceição de Macabu Coimbra-Filho 1969 

-43.3 -22.78333333 * Duque de Caxias Coimbra-Filho 1969 

-43.25 -22.683333 * Duque de Caxias  Coimbra-Filho 1969 

-42.443 -22.617 Estreito Silva Jardim  AMDL 2004 

-42.7 -22.916667 Fazenda Gurupina Maricá Wied-Neuwied 1940 

-42.526 -22.495 Gaviões Silva Jardim AMLD  

-42.544 -22.522 Gaviões Silva Jardim AMLD  

-42.255215 -22.580781 Ilha dos Barbados Silva Jardim Oliveira et al. 1999 

-42.47 -22.603 Imbaú Silva Jardim AMDL 2004 

-42.91666667 -22.78333333 * Itaboraí Coimbra-Filho 1969 

-42.86666667 -22.75 * Itaboraí Hershkovitz 1977 

-43.78333333 -22.86666667 * Itaguaí Hershkovitz 1977 

-41.78333333 -22.38333333 * Macaé Hershkovitz 1977 

-43.03333333 -22.65 * Magé Hershkovitz 1977 

-42.7 -22.91666667 * Maricá Wied-Neuwied 1940 

-42.91666667 -22.88333333 * Maricá Wied-Neuwied 1940 

-42.81666667 -22.91666667 * Maricá Wied-Neuwied 1940 

-43.41666667 -22.81666667 * Nilópolis Coimbra-Filho 1969 

-43.11666667 -22.88333333 * Niterói Coimbra-Filho 1969 

-43.45 -22.75 * Nova Iguaçu Coimbra-Filho 1969 

-42.27427414 -22.54650282 REBIO Poço das Antas Poço das Antas Amorim et al. 2005 

-42.31666667 -22.55 REBIO Poço das Antas Poço das Antas Oliveira et al. 1999 

-42.27427414 -22.54650282 REBIO Poço das Antas Poço das Antas Hankerson & Dietz 2005 

-42.28660009 -22.55199606 REBIO Poço das Antas Poço das Antas Stoinski & Beck 2004 

-42.31459187 -22.55467392 REBIO Poço das Antas Poço das Antas Oliveira et al. 1999 
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-42.28091691 -22.56744718 REBIO Poço das Antas Poço das Antas Oliveira et al. 1999 

-42.28886052 -22.5293383 REBIO Poço das Antas Poço das Antas Oliveira et al. 1999 

-42.483 -22.609 Pocoty Silva Jardim  AMLD 2004 

-42.61666667 -22.71666667 * Rio Bonito Coimbra-Filho 1969 

-42.58333333 -22.71666667 Fazenda Rio Vermelho Rio Bonito Ruiz-Miranda et al. 2008 

-43.18333333 -22.91666667 * Rio de Janeiro Hershkovitz 1977 

-43.7 -22.96666667 * Rio de Janeiro Hershkovitz 1977 

-42.233333 -22.583333 Vizinhança de Poço das Antas Silva Jardim Coimbra-Filho 1969  

-41.05 -21.616667 * São Francisco do Itabapoana  Hershkovitz 1977  

-41.04 -21.37 * São Fransisco de Itabapoena  Hershkovitz 1977 

-43.066667 -22.85 * São Gonçalo Coimbra-Filho 1969 

-41.05 -21.633333 * São João da Barra Wied-Neuwied 1940  

-43.36666667 -22.8 * São João do Meriti Coimbra-Filho 1969 

-42.1 -22.85 * São Pedro d'Aldeia Coimbra-Filho 1969 

-42.12 -22.733 Cabista São Pedro d'Aldeia Ruiz-Miranda et al. 2008 

-42.465 -22.933 * Saquarema Ruiz-Miranda et al. 2008 

-42.5 -22.93333333 * Saquarema  Coimbra-Filho 1969 

-43.7 -22.966667 * Rio de Janeiro Hershkovitz 1977 

-43.7 -22.95 * Rio de Janeiro Hershkovitz 1977 

-42.55 -22.58333333 * Silva Jardim Coimbra-Filho 1969 

-42.516667 -22.5 * Silva Jardim Coimbra-Filho 1969 

-42.383333 -22.65 * Silva Jardim Coimbra-Filho 1969 

-42.55 -22.56666667 * Silva Jardim Coimbra-Filho 1969 

-42.41666667 -22.53333333 * Silva Jardim Coimbra-Filho 1969 

-42.319 -22.487 * Silva Jardim  Ruiz-Miranda et al. 2008 

-42.55 -22.566667 * Silva Jardim Kierulff & Rylands2003 

-42.483333 -22.483333 Encostas da Serra do Mar Silva Jardim  Kierulff & Rylands2003 

-42.283333 -22.583333 REBIO Poço das Antas Silva Jardim  Coimbra-Filho 1969 

-42.287 -22.535 REBIO Poço das Antas Silva Jardim  Kierulff & Rylands2003 

-42.359 -22.535 Vale do Cedro Silva Jardim  Ruiz-Miranda et al. 2008 
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-42.471 -22.457 Encostas da Serra do Mar Silva Jardim Ruiz-Miranda et al. 2008 

-42.316 -22.574 Vizinhança de Poço das Antas Silva Jardim  Kierulff & Rylands 2003 

-42.38333333 -22.65 * Silva Jardim  Coimbra-Filho 1969 

-42.31666667 -22.55 REBIO Poço das Antas Silva Jardim Coimbra-Filho 1969 

-42.28333333 -22.51666667 REBIO Poço das Antas Silva Jardim Coimbra-Filho 1969 

-42.459 -22.609 Sítio do Professor Silva Jardim  AMDL 2004 

-42.464 -22.654 Vendaval Silva Jardim  AMDL 2004 

-42.339 -22.508 Dois Irmãos Silva Jardim AMDL 2004 

-42.347 -22.526 Santa Helena I Silva Jardim AMDL 2004 

-42.314 -22.508 Combe Silva Jardim AMDL 2004 

-42.323 -22.526 Maratuã Silva Jardim  AMDL 2004 

-42.399 -22.603 Santa Helena II Silva Jardim  AMDL 2004 

-42.0295245 -22.42063157 REBIO União Rio das Ostras Kierulff et al. 2005 
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