
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

INSTITUTO DE BIOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA 

 

 

 

 

REDISTRIBUIÇÃO DE MORCEGOS ENDÊMICOS DA AMAZÔNIA  

EM CENÁRIOS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

DANIEL TAVARES CASSILHAS ROSA 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO, RJ - BRASIL 

FEVEREIRO DE 2014 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

INSTITUTO DE BIOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA 

 

 

 

REDISTRIBUIÇÃO DE MORCEGOS ENDÊMICOS DA AMAZÔNIA  

EM CENÁRIOS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

 

DANIEL TAVARES CASSILHAS ROSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO, RJ - BRASIL 

FEVEREIRO DE 2014 

Dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Ecologia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

como parte dos requisitos necessários à 

obtenção do título de Mestre em 

Ciências Biológicas (Ecologia). 

 

 

Orientadora: Mariana Moncassim Vale 

Co-orientadora: Maria Lucia Lorini 



RESUMO 

Mudanças nos padrões de distribuição das espécies representam uma das principais 

consequências das mudanças climáticas atuais, podendo causar sérias ameaças à 

biodiversidade até mesmo em áreas pouco alteradas, como a Amazônia. Ademais, a sinergia 

com pressões antrópicas, como é o caso do desmatamento, deve ampliar o grau de ameaça às 

espécies, podendo levar muitas a limiares de extinção. Uso e cobertura da terra, no entanto, 

são raramente incorporados aos modelos de distribuição de espécies em cenários futuros de 

mudanças climáticas, tornando os resultados pouco realistas. Nesta dissertação foram 

construídos modelos de distribuição para 19 espécies de morcegos endêmicos da Amazônia, 

em dois cortes temporais: presente e futuro (2050). Foram utilizados na modelagem seis 

diferentes algoritmos, três modelos de circulação global e dois cenários de emissão de gases 

de efeito estufa, combinados através de mapas consenso (ensemble). A modelagem foi feita 

utilizando três diferentes procedimentos: (1) apenas variáveis climáticas, (2) variáveis 

climáticas e de uso/cobertura da terra, e (3) variáveis climáticas com remoção a posteriori da 

cobertura vegetal perdida. De modo geral, os modelos apresentaram bom desempenho. 

Houve, no entanto, uma grande variação nos resultados gerados por diferentes algoritmos e 

modelos de circulação global, embora pouca variação em relação a diferentes cenários de 

emissão de gases de efeito estufa.  

Os resultados dos modelos que utilizaram apenas variáveis climáticas não apresentaram 

diferenças notáveis daqueles que utilizaram variáveis climáticas e de uso/cobertura da terra. 

Os resultados da modelagem com remoção a posteriori da cobertura vegetal perdida, no 

entanto, se mostraram menos conservadores, apresentando maior perda de área por espécie 

que aqueles obtidos nos outros dois procedimentos. Os resultados encontrados mostraram 

mudanças na distribuição de todas as espécies, com a vasta maioria perdendo > 50% de área 

de distribuição no futuro, independente do cenário ou procedimento utilizado. Nenhuma 

espécie apresentou uma redução da distribuição que a levasse a limiares que caracterizam 

ameaça segundo os critérios da União Internacional para Conservação da Natureza, embora 

Lonchorhina inusitata tenha se aproximado deste limiar. A redução na distribuição das 

espécies se refletiu nos padrões espaciais de riqueza das espécies, com drástica redução da 

área atual de maior riqueza, na Amazônia central, acompanhada de um deslocamento da área 

de riqueza para pequenas porções da Colômbia, Equador e Guianas. Estes resultados reforçam 

a importância de se construir mapas através do ajuste e combinação de múltiplos algoritmos e 

modelos climáticos (ensemble) e demonstram que a inclusão de uso/cobertura da terra na 

modelagem podem refinar as previsões. Estes resultados demonstram também a importância 



da previsão da redistribuição de espécies em cenários de mudanças climáticas e de 

uso/cobertura da terra, explorando seu efeito sobre morcegos, um grupo taxonômico pouco 

estudado, em um bioma de grande importância para conservação.  
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1. INTRODUÇÃO 

Uma das grandes ironias do século XX está no fato de que nem bem começamos a conhecer a 

diversidade biológica do planeta e já estamos condenando uma porção substancial desta 

diversidade à extinção (Kerr & Currie, 1995). O Vº relatório do Painel Intergovernamental de 

Mudanças Climáticas (IPCC), revela muita incerteza quanto ao destino e resposta da 

biodiversidade do planeta, entretanto um ponto se mostra claro: as atividades humanas são as 

principais responsáveis pelas mudanças atuais no clima (IPCC, 2013). Estas mudanças 

representam hoje a ameaça mais ubíqua à biodiversidade, uma vez que causa impactos 

mesmo em áreas pouco alteradas e distantes do domínio humano (Malcolm et al., 2006), 

como é o caso da Amazônia. Além disso, seus efeitos são potencializados pela acelerada 

conversão de paisagens naturais, dificultando possíveis respostas de espécies às mudanças 

climáticas em andamento. 

Diversos estudos têm observado a resposta das espécies às mudanças climáticas em 

andamento, sendo que a maioria deles reportam efeitos negativos sobre a biodiversidade. 

Embora os efeitos das mudanças climáticas sejam mais preocupantes em determinadas 

regiões do planeta e para determinados grupos taxonômicos, estes efeitos vêm sendo 

registrados para muitos táxons ao longo de toda a extensão latitudinal (Hannah, 2011). 

Espécies de clima gelado têm sido particularmente impactadas, sobretudo pela retração das 

camadas de gelo marinho durante os últimos 40 anos. Ursos polares estão declinando em 

números e os que sobrevivem muitas vezes têm que nadar longas distâncias para outras 

costas; mudanças na distribuição em larga escala têm sido observadas nas raposas do ártico, 

que estão retraindo sua distribuição em direção ao norte, enquanto a raposa vermelha, seu 

parente mais competitivo, expande sua distribuição com o aquecimento. Em regiões 

temperadas da Europa, borboletas, aves e líquens estão se movendo em direção a regiões 

mais frias, enquanto o pequeno mamífero Ochotona princeps está desaparecendo de regiões 

mais baixas nos Estados Unidos. Mudanças na distribuição geográfica nos trópicos também 

têm sido registradas, embora com menor frequência. Tucanos e outras aves estão se movendo 

para terras mais elevadas em Matas Nebulosas da Costa Rica, enquanto populações de 

espécies de anfíbios desta mesma floresta estão declinando, e até mesmo desaparecendo (ver 

revisão em Hannah, 2011).      

É crucial um melhor entendimento de como as espécies responderão às mudanças 

climáticas em curso, para avaliar a vulnerabilidade e propor estratégias de conservação que 

possam antecipar os impactos destas mudanças e, assim, minimizar potenciais perdas da 



biodiversidade (Moritz & Agudo, 2013). Em princípio, a vulnerabilidade de uma determinada 

espécie é uma combinação da exposição e de sua sensibilidade intrínseca, sendo esses fatores 

mediados pela resposta da espécie, que é definida como a capacidade de populações locais 

amortecerem alterações climáticas através de reações plásticas, adaptações genéticas ou 

mudanças em padrões biogeográficos para acompanhar condições ótimas (Dawson et al., 

2011; Moritz & Agudo, 2013). Mesmo assim, não há um consenso acerca do destino das 

espécies, uma vez que respostas espécie-específicas às mudanças climáticas futuras ainda são 

pouco conhecidas, devido a sua idiossincrasia e heterogeneidade (Moritz & Agudo, 2013). Um 

estudo recente, por exemplo, estimou que aproximadamente 25% das espécies analisadas 

devem se mover para altitudes e latitudes mais baixas em cenários de mudanças climáticas, 

um comportamento oposto ao esperado (Chen et al., 2011). 

Os estudos sobre mudanças climáticas e morcegos ainda são escassos, porém é notável 

a sensibilidade deste grupo e essas mudanças (Jones et al., 2009, Sherwin et al., 2012). 

Morcegos são excelentes bioindicadores devido a uma série de fatores (Jones et al., 2009) e a 

riqueza de espécies deste grupo, é altamente correlacionada com variáveis bioclimáticas 

derivadas da temperatura e da precipitação (Patten, 2004). O clima influencia os padrões 

biogeográfico dos morcegos, o acesso aos recursos, o tempo de hibernação, reprodução e 

desenvolvimento, frequência e duração do torpor e a taxa energética (Sherwin et al., 2012). 

Uma das prováveis consequências das mudanças climáticas para as espécies de morcegos deve 

ser a mudança na distribuição das espécies para novas áreas climaticamente adequadas 

(Rebelo et al., 2010). Neste sentido, espécies com pouca ou nenhuma sobreposição entre a 

distribuição atual e futura, espécies com baixas tolerâncias a ambientes estressantes (Rebelo 

et al., 2010) e espécies com distribuições geográficas restritas, devem ser mais vulneráveis as 

mudanças climáticas (Colles et al., 2009). Outro provável efeito das mudanças climáticas com 

grandes implicações para as espécies de morcego está relacionado a uma maior incidência de 

eventos climáticos extremos, como a seca ocorrida na Amazônia em 2005 (Zeng et al., 2006). 

Episódios como estes estão associados a um declínio significativo no sucesso reprodutivo de 

determinadas espécies de morcegos, sobretudo as fêmeas lactantes (Adams & Hayes, 2008; 

Adams, 2010; Frick et al., 2010). 

Mudanças na precipitação, sobretudo durante a estação seca, representam 

provavelmente, os fatores determinantes mais críticos para o destino climático da Amazônia 

(Malhi et al., 2008). Diversos modelos de circulação global projetam um aumento na 

frequência e na gravidade de eventos extremos de seca na região amazônica como 

consequência de emissões antropogênicas de gases do efeito estufa (Malhi et al., 2008; Lewis 



et al., 2011). Variações na temperatura da superfície do mar (TSM) no Pacífico, dominadas por 

eventos de Oscilação Sul-El Niño (ENSO), são particularmente importantes para as chuvas da 

estação úmida, pois suprimem a convecção no norte e no leste da Amazônia. Por outro lado, 

as chuvas da estação seca são fortemente influenciadas pelo gradiente norte-sul da TSM do 

Atlântico tropical; a intensificação do gradiente muda a Zona de Convergência Intertropical em 

direção ao norte e fortalece a circulação das Células de Hadley, aumentando a duração e a 

intensidade da estação seca em grande parte do sul e leste da Amazônia, como ocorrido em 

2005 (Malhi et al., 2008). Embora ainda existam incertezas associadas às variações nos 

padrões de chuva da Amazônia (Salazar et al., 2007), a intensificação da estação seca tem 

probabilidade de ca. 80% para o sudeste amazônico e as Guianas, e de 70%, 60% e 30% para as 

porções leste, central e oeste da Amazônia, respectivamente (Malhi et al., 2008). Quando os 

efeitos do aumento da temperatura na evapotranspiração são incluídos, quase todos os 

modelos indicam aumento no déficit hídrico sazonal na Amazônia Oriental (Salazar et al., 

2007).  

Atualmente as previsões sobre as alterações climáticas na Amazônia são bem estudadas, 

embora sua potencial influência sobre a biodiversidade permaneça pouco compreendida. A 

redução de áreas climaticamente adequadas representa uma das forças motoras das 

mudanças climáticas que devem afetar a distribuição das espécies endêmicas do bioma 

amazônico. Por isso, a previsão de redistribuição geográfica das espécies para estes cenários 

constitui o passo inicial para se entender as respostas destas espécies (Pearson & Dawson, 

2003). Uma projeção da redistribuição de espécies em cenários de mudanças climáticas 

cobrindo 20% da superfície terrestre, inclusive a Amazônia, previu que entre 15-37% das 

espécies deverão estar ameaçadas de extinção até 2050 (Thomas et al., 2004). Em um estudo 

mais recente, para avaliar as espécies com maior potencial relativo à vulnerabilidade em 

cenários de mudanças climáticas, Foden et al. (2013) identificaram a Amazônia como a região 

de maior vulnerabilidade às mudanças climáticas para aves e anfíbios, em grande parte devido 

à alta proporção destes grupos na região. 

Embora as mudanças climáticas representem uma ameaça atual à Amazônia e sua 

biodiversidade, existe uma sinergia com outros fatores que certamente tornam esse quadro 

muito mais severo. Desde 1988, mais de 400.000 km² de floresta amazônica foram 

desmatadas no Brasil (INPE, 2013), principalmente nas porções sul e leste, impulsionadas, 

sobretudo, pela expansão da pecuária e da produção de soja. Curiosamente, a região 

amazônica mais susceptível a mudanças no uso da terra, o arco do desmatamento, é também 

a que apresenta maior risco de seca em cenários de mudanças climáticas (Malhi et al., 2008). 



Tendências atuais de expansão da agricultura e da malha rodoviária, acopladas a modelagem 

em cenários futuros de mudanças climáticas, preveem que ca. 80  espécies de mamíferos da 

Amazônia devem perder > 40% de floresta dentro de suas distribuições até 2050 (Soares-Filho 

et al., 2006). É quase inevitável que um substancial incremento na conversão de florestas em 

agriculturas e pastos ocorra como parte do desenvolvimento econômico dos países 

amazônicos (Soares-Filho et al., 2006; Malhi et al., 2008). Este cenário é exacerbado por 

feedbacks causados pela interação entre mudanças climáticas, fogo, e atividades econômicas 

(Nepstad et al., 2008; Lewis et al., 2011), visto que as mudanças climáticas levam a um 

aumento de eventos de seca e, consequentemente, de queimadas, tornando sistemas 

agroflorestais menos atraentes que a pecuária extensiva, que utiliza o fogo como prática de 

manejo, tornando a floresta ainda mais seca e susceptível ao fogo (Nepstad et al., 2008).O 

perigo é que a sinergia entre mudanças climáticas e uso e cobertura da terra causem a 

degradação de serviços ecossistêmicos, e com isso, empurrem algumas sub-regiões para 

dentro de um regime climático permanentemente seco que possa enfraquecer a resiliência da 

região inteira a possíveis eventos de seca em larga-escala derivadas de variações na SST (Malhi 

et al., 2008).  

O objetivo geral do estudo foi avaliar as consequências das mudanças climáticas sobre 

os morcegos endêmicos da floresta Amazônica. Os objetivos específicos foram: (1) mapear a 

distribuição geográfica atual das espécies-alvo; (2) mapear a redistribuição destas espécies 

para dois cenários de mudanças climáticas (2050); (3) apontar as possíveis mudanças na área 

de distribuição futura das espécies; (4) avaliar o status de conservação dessas espécies no 

futuro, segundo o critério de “Extensão de Ocorrência” da União Internacional para a 

Conservação da Natureza (IUCN); (5) avaliar possíveis alterações na distribuição espacial da 

riqueza de morcegos endêmicos na Amazônia; (6) avaliar a importância relativa de mudanças 

estritamente climáticas e de mudanças no uso e cobertura da terra na redistribuição e ameaça 

das espécies-alvo em cenários futuros. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Uma abordagem bem comum para prever a distribuição das espécies, tanto no presente 

quanto no futuro, é o uso de modelos de distribuição de espécies (SDM – species distribution 

models; Pearson & Dawson, 2003). A escolha do termo SDM neste trabalho segue Franklin 

(2009), uma vez que este termo descreve correlações empíricas entre a distribuição das 

espécies e as variáveis ambientais. Ademais, o objetivo deste trabalho é prever a distribuição 



geográfica das espécies em questão, ao invés de estudar as características de sua distribuição 

no espaço de variáveis (Franklin, 2009). O uso de SDMs é, atualmente, um dos principais 

campos da Ecologia (Zimmermann et al., 2010), e vem sendo aplicado em estudos com 

diferentes objetivos (Peterson et al., 2011), como, por exemplo, o estudo do efeito das 

mudanças climáticas na distribuição das espécies (Franklin, 2009). 

2.1. Definindo a escala 

A definição da escala é o passo inicial no processo de construção dos modelos de distribuição 

de espécies. Embora tenha sido reconhecida lentamente por ecólogos (Wiens 1989) sua 

seleção apropriada é fundamental para expressar os objetivos do estudo (Peterson et al., 

2011). A escala possui dois componentes, a extensão e a resolução, que juntos definem os 

limites superior e inferior da escala de um estudo. A extensão é a área total abrangida por um 

estudo, enquanto a resolução é o tamanho das unidades individuais de observação (Wiens 

1989). Em SDMs, a extensão define a área (e o conjunto total de condições) sobre a qual o 

modelo construído é projetado, enquanto a resolução dos dados determina o alcance 

preditivo do modelo (Franklin, 2009). 

Neste estudo foi utilizado o bioma amazônico (Figura 1 - A) como área de abrangência, 

ou extensão, pois trata-se de uma unidade biogeográfica bem definida e de notória 

importância para conservação. Os limites da Amazônia foram definidos a priori seguindo os 

seguintes critérios (Figura 1 - B): ao sul correspondente ao limite sul da bacia Amazônica; ao 

norte correspondente ao limite norte das bacias Caribenha e do Orinoco; à oeste 

correspondente ao limite ocidental da bacia Amazônica e porção oriental da bacia do Pacífico 

Noroeste (até o limite oriental da Cordilheira dos Andes); e à leste correspondente ao limite 

oriental das bacias Amazônica e do Orinoco. A Amazônia foi dividida em 28.678 células com 

resolução espacial de 0.17 x 0.17 graus (18.5 km no equador; Figura 1 - C). 



 

Figura 1: Mapa do bioma Amazônico indicando sua localização na América do Sul (A), as bacias hidrográficas (B) e 

sua divisão em 28.678 células de 0.17 x 0.17 graus de resolução espacial (C). Bacia hidrográfica do Pacífico Noroeste 

(1); Bacia hidrográfica Caribenha (2); Bacia hidrográfica do Orinoco (3); Bacia hidrográfica das Guianas (4); e Bacia 

hidrográfica da Amazônia (5)  



2.2. Espécies alvo 

Optou-se por trabalhar com espécies endêmicas do bioma amazônico, pois toda a sua 

distribuição geográfica está contida dentro do bioma e, portanto, o destino dessas espécies 

está diretamente ligado ao destino do bioma. Portanto, assumimos que: (1) há conservatismo 

de nicho, isto é, manutenção do nicho ecológico das espécies ao longo do tempo (Peterson, 

1999), inclusive em cenários de mudanças climáticas; e (2) há equilíbrio espécie-clima, isto é, 

equilíbrio entre as espécies e as variáveis preditoras (Elith & Leathwick, 2009, Franklin, 2009). 

Embora existam na literatura listas ou trabalhos que abordam as espécies de morcegos 

que ocorrem no bioma amazônico (e.g.: Mok et al., 1982; Bernard et al., 2011), nenhuma delas 

define as espécies exclusivamente endêmicas do bioma. Sendo assim, foi realizada uma busca 

em bancos de dados online, coleções zoológicas, livros e periódicos científicos, até a 

elaboração final de uma lista de espécies endêmicas do bioma. Apenas as espécies que 

apresentavam 100% dos pontos de ocorrência dentro da área de extensão do estudo foram 

consideradas. O processo de compilação de dados de ocorrência foi finalizado em 2012 e com 

isso, é possível que atualmente novos registros de ocorrência para as espécies abordadas 

tenham sido disponibilizados, mas estes não entraram nas análises. Ao final do processamento 

dos dados, foram identificadas e incluídas 19 espécies de morcegos endêmicos do bioma 

amazônico.  

A etapa seguinte no processo de modelagem é a coleta dos dados de ocorrência das 

espécies e dos dados ambientais (Peterson et al., 2011). O vínculo entre estes dados, feito 

através das coordenadas geográficas, alimenta os modelos que irão gerar os mapas preditivos 

(Franklin, 2009). Sendo assim, o resultado final desta etapa é a elaboração de uma planilha 

com todas as informações necessárias para a modelagem (Figura 2). Cada linha desta planilha 

possui um número de identidade e uma coordenada geográfica associada, e representa uma 

célula da grade que compõe a extensão amazônica, apresentando, portanto, 28.678 linhas. As 

espécies analisadas, bem como as variáveis ambientais utilizadas, são inseridas nas colunas e 

possuem um valor para cada célula da grade. No caso das espécies o valor é a presença (1) ou 

ausência (0) da mesma, enquanto para as variáveis ambientais os valores variam de acordo 

com a variável utilizada, podendo ser categóricos ou contínuos (Franklin, 2009). 

2.3. Dados de ocorrência  

Dados de ocorrência são localidades (definidas por latitude e longitude) que especificam o que 

é conhecido sobre a distribuição geográfica de uma espécie. Na maioria dos casos, os dados de 



ocorrência compreendem registros históricos de ocorrência da espécie, ou registros de onde a 

espécie tem sido observada no presente, chamados de dados de “somente-presença”. Em 

alguns casos, no entanto, registros de localidades onde a amostragem ocorreu, mas a espécie 

não foi documentada também estão disponíveis; quando ambos os tipos de dados estão 

disponíveis, estes são chamados dados de “presença-ausência” (Peterson et al., 2011). Devido 

à grande dificuldade em se obter dados de ausência real, uma vez que necessitam de 

amostragens exaustivas em diferentes ambientes (Elith & Leathwick, 2009), uma terceira 

categoria de dados tem sido amplamente utilizada em SDMs: dados de background ou pseudo-

ausência. Esses dados são reamostragens, na maioria das vezes aleatórias, das células da 

grade, a partir da área de estudo como um todo (extensão), ou a partir de áreas onde a 

espécie ainda não foi detectada (Graham et al., 2004).  

Os dados de background não representam ausências, mas fazem uma caracterização 

ambiental da extensão de estudo. Assim, os dados de background para uma determinada 

extensão geográfica serão os mesmos, para qualquer espécie que ocorra na área. Já os dados 

de pseudo-ausência representam ausências, amostrando, por exemplo, toda a extensão do 

estudo exceto a área dentro da distribuição conhecida da espécie ou habitat em que a espécie 

sabidamente não ocorre. É importante notar que dados de background e pseudo-ausência não 

reproduzem dados de ausência real (Peterson et al., 2011) e portanto, sua utilização nunca 

indica que o ambiente é realmente inadequado ao estabelecimento das espécies, como é 

assumido com os dados de ausência real (Phillips et al., 2006). Neste trabalho, foram utilizados 

algoritmos que empregam tanto dados de somente-presença como dados de presença-

ausência, usando dados de pseudo-ausência para calibrar os modelos baseados em presença-

ausência (ver descrição dos algoritmos na seção Modelagem da distribuição).  

Após a compilação dos dados de ocorrência foi feito um processamento dos dados 

provenientes a fim de checar todos os tipos de erros associados à coleta de dados. Com isso, 

os registros de espécies que apresentavam coordenadas erradas ou não apresentavam 

coordenadas, assim como registros duplicados foram removidos da base. Espécies que 

apresentavam problemas taxonômicos e/ou possuíam menos de oito pontos de ocorrência 

também foram desconsideradas. Embora alguns estudos considerem que o tamanho da 

amostra seja positivamente relacionado com o desempenho dos modelos (Hirzel & Guisan, 

2002; Reese et al., 2005), em muitas situações a compilação de muitos pontos de ocorrência 

não é possível. O que constitui um tamanho adequado de amostra depende da raridade da 

espécie (Franklin, 2009) ou de seu conhecimento atual. A Amazônia apresenta, ainda hoje, 

grandes lacunas de conhecimento em relação à sua biodiversidade, e por isso muito pouco se 



sabe a respeito de suas espécies e, consequentemente, o registro de ocorrência destas (Vale & 

Jenkins, 2012). Sendo assim, predições baseadas em amostras de tamanho pequeno devem 

fornecer resultados úteis (Wisz et al., 2008) para espécies raras ( Raxworthy et al., 2003; Engler 

et al., 2004; Guisan et al., 2006) ou pouco conhecidas (Wisz et al., 2007), ajudando a preencher 

lacunas de conhecimento (Hanberry et al., 2012; Wisz et al., 2008). Ao final do processamento 

dos dados, foram compilados 404 registros de “somente-presença” para as 19 espécies de 

morcegos endêmicos do bioma amazônico incluídas neste estudo. 

2.4. Dados ambientais 

As variáveis ambientais constituem o segundo conjunto de dados necessários para a 

modelagem e representam as condições impostas pelo ambiente para a ocorrência de uma 

espécie. O tipo e a quantidade de variáveis ambientais que delimitam as dimensões do nicho 

ecológico variam inter-especificamente (Leibold, 1995; Pulliam, 2000). Assim, a seleção de 

variáveis ambientais para a construção de SDMs depende do conhecimento prévio sobre a 

espécie em questão, além de outras características como a escala, a complexidade do modelo 

e a disponibilidade de dados de ocorrência (Peterson et al., 2011). 

2.4.1. Cenários de emissão de gases do efeito estufa 

As variáveis climáticas e de uso e cobertura da terra para 2050 seguiram dois possíveis 

cenários de emissão de gases do efeito estufa, implementados pelo IPCC: (a) o cenário A2a, 

também conhecido como “business as usual”, indica que não haverá mudanças relevantes nos 

padrões mundiais de produção e consumo e, portanto, não haverá mudanças nos padrões de 

emissão de gases; (b) e o cenário B2a, que assume um mundo mais avançado 

tecnologicamente, com maior eficiência energética e, consecutivamente, menor emissão de 

gases do efeito estufa (IPCC, 2000). Como estes dois cenários são os mais utilizados em 

avaliações de mudanças climáticas (Hannah, 2011) e representam os extremos de emissões de 

gases do efeito estufa, a escolha deles parece apropriada. 

2.4.2. Variáveis climáticas  

Embora seja amplamente reconhecida a importância do regime climático na determinação 

da distribuição geográfica de espécies em escalas abrangentes, muitos estudos teóricos não 

abordam especificamente quais parâmetros representam bem estes regimes (Franklin, 2009). 

Nesse sentido, Hijmans et al. (2005) interpolaram quatro variáveis climáticas mensais básicas 

(precipitação, temperatura média, mínima e máxima), adquiridas a partir de estações 

meteorológicas de todo o mundo (com exceção da Antarctica) e, a partir destas, processaram 



19 variáveis “bioclimáticas”, gerando variáveis biologicamente mais relevantes. Estas 

representam tendências anuais (temperatura média anual), sazonalidade (variação anual da 

temperatura) e fatores ambientais extremos ou limitantes (temperatura mínima do mês mais 

frio), além de serem amplamente utilizadas em SDMs (Hijmans et al., 2005) e estarem 

disponíveis na forma de mapas em um banco de dados online em diferentes resoluções 

(WorldClim; www.worldclim.org). 

Foram utilizadas seis variáveis bioclimáticas para o cenário presente obtidas do banco 

de dados do WorldClim, seguindo a mesma resolução dos dados de ocorrência (18.5 km no 

equador), através de uma técnica de agregação pelo cálculo da média do grupo de células 

(Hijmans et al., 2005). São estas: sazonalidade da temperatura, temperatura máxima do mês 

mais quente, temperatura mínima do mês mais frio, sazonalidade da precipitação, precipitação 

do mês mais úmido e precipitação do mês mais seco. A escolha destas variáveis seguiu Souza 

et al. (2011), que alcançaram bons resultados para aves na Mata Atlântica. Embora este 

trabalho trate de morcegos na Amazônia, variáveis bioclimáticas derivadas da precipitação e 

temperatura são, de fato, importantes preditoras na distribuição deste grupo taxonômico 

(Patten, 2004; Jones et al., 2009), sobretudo para cenários futuros de mudanças climáticas 

(Adams, 2010; Rebelo et al., 2010; Scheel et al., 2010). Diversos outros estudos em SDM 

utilizaram as variáveis bioclimáticas citadas acima, sobretudo as relacionadas a temperatura, e 

obtiveram bons resultados (ver Franklin, 2009), por isso a utilização destas variáveis 

bioclimáticas neste trabalho parece adequada.  

Um bom delineamento da base de dados ambientais deve levar em conta outras 

questões além da escolha das variáveis bioclimáticas, e deve estar em concordância com a 

base de dados de ocorrência. Quando poucos pontos de ocorrência são utilizados, como é o 

caso desse estudo, a escolha de um número excessivo de variáveis ambientais pode levar a um 

sobreajuste dos modelos ou perda de graus de liberdade, portanto, a distribuição geográfica 

pode ser sub-representada (Peterson et al., 2011). Por outro lado, a utilização de poucas 

variáveis podem produzir modelos com áreas de distribuição excessivamente amplas, 

subestimando o nicho das espécies (Barry & Elith, 2006). Além disso, é imprescindível que se 

analise a colinearidade entre as variáveis considerando a área de estudo (Dormann et al., 

2013), uma vez que variáveis muito correlacionadas não se completam e podem piorar o 

desempenho do modelo (Peterson et al., 2011). Sendo assim, optou-se por utilizar as seis 

variáveis bioclimáticas citadas acima devido a pequena quantidade de pontos de ocorrência 

encontrados para morcegos amazônicos, e também a menor colinearidade entre essas 

variáveis (Souza et al., 2011). 

http://www.worldclim.org/


Em estudos envolvendo predições futuras, os conjuntos de camadas ambientais de 

ambos os períodos (atual e futuro) devem estar agregados e as mesmas variáveis ambientais 

devem ser usadas, mas não necessariamente a mesma extensão ou resolução espacial 

(Peterson et al., 2011). Seguindo essa ideia, as seis variáveis bioclimáticas utilizadas para a 

modelagem no cenário futuro de 2050 foram obtidas através do banco de dados online do 

International Centre for Tropical Agriculture (CIAT; www.ccafs-climate.org/), a partir de um 

processamento dos dados do IPCC segundo o algoritmo utilizado pelo WorldClim (Hijmans et 

al., 2005). Condições climáticas para o futuro são comumente estimadas a partir de modelos 

de circulação geral acoplados (AOGCM, Atmosphere-Ocean General Circulation Models), 

baseadas em parâmetros globais de circulação atmosférica e oceânica e na concentração de 

gases do efeito estufa (Hannah, 2011). Estes modelos utilizam um sistema de equações 

matemáticas para simular o movimento de massas e energia de uma parte da atmosfera para 

outra (Hannah, 2011) e, portanto, são numericamente complexos (Hijmans et al., 2005). Sendo 

assim, para permitir cálculos relativamente rápidos e lidar com limitações computacionais, a 

resolução típica de um AOGCM é de 100 a 200 km (Hijmans et al., 2005). Para resolver este 

problema e acoplar os dados de ambos os cortes temporais, presente e futuro, utiliza-se uma 

técnica de downscaling, que consiste em uma redução na escala dos dados ambientais para o 

futuro (Hijmans et al., 2005). 

Atualmente existe um grande número de AOGCMs, cada qual gerando diferentes 

resultados (Hijmans et al., 2005). Sendo assim, muitas avaliações de mudanças climáticas 

utilizam simulações de mais de um AOGCM, pois nenhum modelo simula o futuro 

perfeitamente (Hannah, 2011). Neste estudo foram utilizados três AOGCMs bem estabelecidos 

e amplamente usados em estudos de SDM com mudanças climáticas: CCCMA-CGCM2, HCCPR-

HadCM3 e CSIRO-MK2 (Tabela 1). 

Tabela 1: Detalhes dos cinco AOGCMs utilizados para a construção dos modelos de distribuição de espécies 

Modelo Centro de Pesquisa País Resolução* Fonte 

CGCM2 Centre for Climate Modelling and Analysis Canadá 3.75° x 3.75° Flato & Boer, 2001 

HadCM3 
Hadley Centre for Climate Predictions and 

Research 
Reino Unido 3.75° x 2.50° Gordon et al., 2000 

MK2 
Commonwealth Scientific and Industrial 

Research Organization 
Austrália 5.62° x 3.21° Gordon & O’Farrell, 1997 

* longitude x latitude 

http://www.ccafs-climate.org/


2.4.3. Variáveis de cobertura vegetal e uso da terra 

Os dados ambientais referentes a uso da terra e cobertura vegetal foram retirados de 

Soares-Filho et al. (2006), que simula o desmatamento na Amazônia. O modelo, chamado de 

SimAmazonia, produz mapas anuais de desmatamento projetado (2002-2050) sobre diferentes 

cenários de pavimentação de estradas, rede e efetividade de áreas protegidas, taxas de 

desmatamento e limites de áreas desmatadas. Em um extremo está o cenário “business as 

usual” (A2a), que assume que as tendências de desmatamento atuais irão continuar; no outro 

extremo, o cenário mais otimista B2a, assume que as taxas de desmatamento, embora 

aumentem inicialmente, declinarão com o tempo. É importante ressaltar que esses cenários de 

desmatamento são conservativos, pois não levam em consideração a perda de cobertura 

florestal por práticas de queimada e corte de árvores, e nem consideram a substituição da 

floresta por savana, como previsto em cenários de mudanças climáticas, embora este último 

seja um dos objetivos do presente estudo.  

Para tanto, a bacia amazônica foi estratificada em 47 sub-regiões socioeconômicas, para 

as quais as taxas de desmatamento foram projetadas. Estas taxas foram estimadas a partir de 

tendências históricas (1997 - 2002) derivadas a partir de mapas de desmatamento baseados 

em satélites, planejamentos de pavimentação de rodovias e áreas protegidas propostas e 

existentes. A distribuição espacial do desmatamento através da Amazônia foi simulada com 

um modelo autômato celular, com parâmetros customizados para cada sub-região, que alocou 

o desmatamento na base das relações empíricas com proximidade à rodovias, rios e cidades, 

zoneamento do uso da terra e características biofísicas, representados em grades de 1 km² de 

resolução (para maiores detalhes ver Soares-Filho et al., 2006). 

Os dados do SimAmazonia foram incorporados aos modelos climáticos em dois cortes 

temporais (presente e 2050) para os dois cenários futuros descritos acima. Para tanto, foi 

necessário aumentar a resolução dos dados do SimAmazônia, através do software ArcGis 10.1, 

para que estivessem em conformidade com a resolução das variáveis climáticas. 

2.5. Modelagem da distribuição 

Diferentes modelos podem produzir resultados muito distintos, aumentando as incertezas das 

previsões e comprometendo sua aplicabilidade (Araújo et al., 2006; Araújo & New, 2007). Uma 

solução potencial para minimizar as incertezas associadas ao processo de modelagem é o 

ajuste e combinação (ou ensemble) de múltiplos modelos para a construção de mapas 

consensuais mais robustos (Pearson et al., 2006; Araújo & New, 2007; Diniz-Filho et al., 2009). 



Após o processo de compilação e combinação dos dados de ocorrência das espécies e 

das variáveis ambientais, pode-se, enfim, dar início a etapa de construção dos modelos de 

distribuição em ambos os cenários, presente e futuro. Assim, foi utilizado o software 

BioEnsembles (Diniz-Filho et al., 2009), desenvolvido pelo Laboratório de Ecologia Teórica e 

Síntese da Universidade Federal de Goiás, que permite combinar predições para múltiplos 

cenários e modelos climáticos, bem como para 15 métodos de modelagem (Diniz-Filho et al., 

2009), produzindo assim predições mais robustas (Araújo & New, 2007).  

Para cada espécie o BioEnsembles dividiu os dados aleatoriamente entre conjuntos de 

calibração (75% dos dados) e validação (25%). Este procedimento foi repetido 50 vezes através 

de uma reamostragem das condições iniciais (cross-validation), para manter a prevalência (a 

proporção da paisagem ocupada por uma determinada espécie) observada das espécies em 

cada partição, ou seja, para métodos de somente-presença, 75% das células dentro da 

distribuição da espécie, aleatoriamente definidas, foram usados para a modelagem; enquanto 

que para métodos de presença e pseudo-ausência, as análises foram conduzidas utilizando-se 

uma amostragem aleatória de 75% das células tanto dentro quanto fora da distribuição das 

espécies (Diniz-Filho et al., 2009). Assim, cada conjunto de calibração, foi usado para projetar a 

distribuição das espécies, de acordo com seis algoritmos que diferem tanto conceitualmente 

quanto estatisticamente (Franklin, 2009; Loyola et al., 2012) (Tabela 2), além de três AOGCMs 

e dois cenários de emissão de gases de efeito estufa (Figura 2). O algoritmo Generalized 

additive model (GAM) não foi incluído na modelagem de distribuição utilizando como dados de 

entrada variáveis climáticas e variáveis de uso/cobertura da terra, uma vez que o software 

BioEnsembles não reconheceu os dados de entrada. 

Tabela 2: Detalhes dos seis algoritmos utilizados para a construção dos modelos de distribuição de espécies 

Algoritmo Método Dados Explicação Referência 

Distância Euclidiana 
Distância 

ambiental  

Somente 

presença 

Determina a existência de um “ótimo” ecológico 

a partir do centroide das condições ambientais 

relacionadas aos pontos de ocorrência. Depois, 

estabelece um envelope com formato circular no 

espaço ambiental, através do cálculo da distância 

entre cada local da área de interesse e o ótimo 

ecológico da espécie   

(Carpenter et 

al., 1993) 



Distância de Gower 
Distância 

ambiental  

Somente 

presença 

Baseado em um medida multivariada de 

similaridade ponto-a-ponto entre um local 

candidato e um local registrado mais similar no 

espaço ambiental. As predições não são 

probabilísticas, mas são expressões do grau de 

confiança da classificação 

(Carpenter et 

al., 1993) 

Generalized Linear 

Model 
Estatístico 

Presença e 

ausência 

Usa funções paramétricas para ligar a variável 

resposta a uma combinação linear, quadrática 

e/ou cúbica de variáveis explanatórias 

(Austin, 2002) 

Generalized Additive 

Model 
Estatístico 

Presença e 

ausência 

Usa dados definidos e não-paramétricos, com 

uma função de suavização, para ajustar funções 

não-lineares 

(Austin, 2002) 

Maximum Entropy 
Aprendizagem 

automática 

Presença e 

pseudo-

ausência 

Usa um algoritmo de estimativa de densidade de 

máxima entropia para aproximar a verdadeira 

distribuição das espécies de uma distribuição de 

probabilidades que respeite um conjunto de 

restrições, onde a média de cada variável 

ambiental é requerida para estar perto da média 

empírica dos locais de presença    

(Phillips et al., 

2006; Phillips & 

Dudík, 2008; 

Elith et al., 

2011) 

Random Forest 
Aprendizagem 

automática 

Presença e 

pseudo-

ausência 

Seleciona muitas amostras a partir dos dados 

para depois gerar e ajustar um grande número de 

árvores de regressão para cada uma dessas 

subamostras. Cada árvore é usada para prever as 

observações que não foram selecionadas  

(Breiman, 1999; 

Liaw & Wiener, 

2002) 

 

A TSS (True Skill Statistic) varia entre -1 e 1 e foi usada como uma estatística para ajustar 

os modelos. Ela foi calculada para cada modelo baseada na matriz de confusão expressando 

acertos e erros das ocorrências preditas e observadas no conjunto de dados de validação, 

onde valores próximos de 1 estão associados a um excelente desempenho, enquanto valores ≤ 

0 estão associados a um péssimo desempenho do modelo (Allouche et al., 2006). Essa matriz é 

computada para converter predições contínuas em presença e ausência. Finalmente, a 

combinação dos modelos gerou uma frequência baseada no ensemble da distribuição das 



espécies no futuro, onde a célula é incorporada à distribuição da espécie segundo a regra da 

maioria, ou seja, se pelo menos 50% dos modelos previrem sua ocorrência nesta célula. 

 

Figura 2: Representação esquemática das etapas de construção de modelos de distribuição de espécies através da 

técnica de ensemble. Euclid. = Distância Euclidiana; Gower = Distância de Gower; GLM = Modelo Linear 

Generalizado; GAM = Modelo Aditivo Generalizado; MAXENT = Máxima Entropia; RF = Random Forest. Adaptado de 

Diniz-Filho et al. (2009) 

Assim, o BioEnsembles gerou: (1) frequências projetadas baseadas no ensemble para 

cada espécie no presente e no futuro; (2) frequências projetadas para o futuro de cada espécie 

em cada combinação de algoritmo, AOGCM e cenário; (3) frequências projetadas para o 

presente de cada espécie para cada algoritmo; (4) presença e ausência projetada baseadas no 

ensemble para cada espécie no presente e no futuro; (5) presença e ausência projetadas para 

o futuro de cada espécie em cada combinação de algoritmo, AOGCM e cenário; (6) presença e 

ausência projetadas para o presente de cada espécie para cada algoritmo; (7) riqueza de 

espécies observada; (8) riqueza de espécies projetada baseada no ensemble para o presente e 

para o futuro; (9) riqueza de espécies projetadas para o futuro em cada combinação de 

algoritmo, AOGCM e cenário; (10) riqueza de espécies projetadas para o presente para cada 



algoritmo; (11) além de calcular a TSS para todas as espécies, baseadas no ensemble; (12) ou 

por algoritmos separadamente. 

Para avaliar a importância relativa de mudanças estritamente climáticas e das mudanças 

de uso/cobertura da terra, toda a modelagem foi feita utilizando três procedimentos: (1) 

modelagem de distribuição utilizando como dados de entrada apenas as variáveis climáticas, 

(2) modelagem de distribuição utilizando como dados de entrada as variáveis climáticas e de 

uso/cobertura da terra, e (3) modelagem de distribuição utilizando como dados de entrada 

apenas as variáveis climáticas, com remoção a posteriori das áreas cuja cobertura vegetal foi 

perdida. 

2.6. Avaliação do efeito das mudanças climáticas sobre as espécies 

Após o processo de modelagem, foi avaliado o efeito das mudanças climáticas sobre a 

diversidade de morcegos amazônicos através de: (1) cálculo das eventuais contrações ou 

expansões da distribuição geográfica no futuro, (2) determinação do status de conservação no 

futuro, segundo o Critério B1, “Extensão de Ocorrência” da IUCN, e (3) observação de 

mudanças nos padrões espaciais de diversidade de morcegos no futuro. A extensão de 

ocorrência é definida como a área contida dentro do menor limite imaginário contínuo que 

possa ser traçado para englobar todos os sítios conhecidos, inferidos ou projetados da 

presença atual de um táxon, excluindo os casos de vagantes e ocasionais (IUCN, 2001). Neste 

estudo consideramos as distribuições potencias modeladas das espécies como sua extensão de 

ocorrência. 

Para que uma espécie seja considerada ameaçada segundo o critério B1, a extensão de 

ocorrência deve atingir, após uma pressão antrópica (mudanças climáticas e/ou 

desmatamento, no caso do presente estudo), os seguintes limiares: 20.000 km² para 

“Vulnerável” (VU); 5.000 km² para “Em Perigo” (EN) e 100 km² para “Criticamente em Perigo” 

(CR). Além de satisfazer esses critérios, para que uma espécie seja considerada ameaçada, sua 

extensão de ocorrência deve preencher mais dois requisitos como: estar severamente 

fragmentada, estar em declínio contínuo e/ou ter flutuação extrema, o que assumimos como 

certo no caso de perda de distribuição por mudanças climáticas e/ou desmatamento.  

Foram determinadas as mudanças na extensão de ocorrência, status de conservação e 

padrões de riqueza de espécies para o presente, 2050 no cenário otimista e 2050 no cenário 

pessimista de emissão de gases de efeito estufa. Esses resultados foram comparados para os 

três procedimentos – modelagem climática; modelagem climática e de uso/cobertura da terra, 



e modelagem climática com remoção a posteriori de cobertura vegetal perdida – de modo a 

avaliar a importância relativa de mudanças estritamente climáticas e de mudanças no 

uso/cobertura da terra para a ameaça à biodiversidade. 

Todas as transformações pós-modelagem, bem como a re-projeção dos mapas para o 

sistema de coordenadas Albers Equal Area Conic, para se obter a área de distribuição em km², 

foram feitas através do software ArcGis 10.1. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Desempenho dos modelos 

Na modelagem utilizando apenas variáveis climáticas, os modelos ensemble, em geral, 

apresentaram um bom desempenho, com valores médios da TSS satisfatórios (cenário B2a: 

TSS ± DP = 0.69 ± 0.12; cenário A2a: TSS ± DP = 0.67 ± 0.13). Dentre estas modelagens, 

destacam-se as das espécies Diclidurus ingens, Eumops trumbulli, Lonchorhina orinocensis, 

Micronycteris homezi e Saccopteryx canescens que apresentaram um excelente ajuste com 

valores da TSS > 0.80. Os algoritmos estatísticos GLM e GAM obtiveram o melhor ajuste para a 

construção dos modelos, embora tenham apresentado uma dispersão nos valores maior que o 

algoritmo MaxEnt, que também apresentou bom desempenho. O algoritmo Random Forest 

apresentou muitos valores < 0.50 e alguns valores extremos (“outliers”), apresentando, 

portanto, o pior desempenho (Figura 3A). 

Na modelagem utilizando tanto variáveis climáticas quanto de uso/cobertura da terra, 

os modelos ensemble apresentaram resultados similares aos modelos gerados apenas com 

variáveis climáticas, com valores médios para a TSS satisfatórios (cenário B2a: TSS ± DP = 0.67 

± 0.11; cenário A2a: TSS ± DP = 0.66 ± 0.12). Com exceção de M. homezi, as espécies D. inges, 

E. trumbulli, L. orinocensis e S. canescens mostram excelente ajuste, com valores da TSS > 0.80. 

O algoritmo GLM obteve o melhor ajuste para a construção dos modelos, embora tenha 

apresentado uma alta dispersão nos valores e uma ligeira variação entre os dois cenários de 

emissão de gases do efeito estufa. O algoritmo Random Forest apresentou o pior desempenho 

com valores baixos e outros extremos (Figura 3B). 



 

Figura 3: Valores da TSS – True skill statistic – para diferentes combinações de modelos e cenários de emissão de 
gases de efeito estufa (A2a e B2a) nos dois procedimentos de modelagem, utilizando apenas variáveis climáticas (A) 
e utilizando variáveis climáticas e de uso/cobertura do solo (B). EUC = Distância Euclidiana; GOW = Distância de 
Gower; GLM = Modelo Linear Generalizado; GAM = Modelo Aditivo Generalizado; MAX = Máxima Entropia; RD = 
Random Forest 



3.2. Diagnóstico por espécie 

No procedimento de modelagem utilizando apenas variáveis climáticas, todas as espécies 

apresentam mudanças na distribuição geográfica, sendo a perda de área de distribuição 

prevista para a ampla maioria das espécies (Tabela 3). Para 14 espécies das 19 analisadas, as 

previsões indicam diminuição de área de distribuição, enquanto as outras cinco indicam 

aumento das suas áreas de distribuição em cenários futuros. O panorama se agrava ao notar 

que estas mesmas 14 espécies perdem mais de 50% de sua área de distribuição original 

conhecida, com a espécie Rhinophylla fischerae podendo perder mais de 90% de sua 

distribuição original no cenário pessimista (Figura 4). Dentre as espécies que podem ganhar 

área de distribuição em cenários futuros destaca-se Lonchorhina orinocensis, que aumenta sua 

área de distribuição em mais de dez vezes no cenário pessimista. Assim como L. orinocensis, as 

outras quatro espécies que podem ganhar área de distribuição no futuro obtiveram bons 

ajustes da TSS, com valores > 0.80.  Apesar do resultado das previsões futuras implicarem em 

grande perda de área de distribuição para a maioria das espécies de morcegos, nenhuma delas 

chega a atingir o limiar mínimo de tamanho de distribuição da IUCN, que caracteriza ameaça. A 

espécie que mais se aproxima do limiar de 20.000 km², que caracteriza o status “Vulnerável”, é 

o morcego Lonchorhina inusitata, que tem sua área de distribuição reduzida para 167 mil km², 

segundo as previsões do modelo no cenário pessimista. 

No procedimento de modelagem utilizando variáveis climáticas e variáveis de 

uso/cobertura da terra os resultados são similares, novamente com todas as espécies 

apresentando mudanças na distribuição geográfica, sendo a perda de área de distribuição 

prevista para a vasta maioria das espécies (Tabela 3). Das 19 espécies analisadas, as previsões 

dos modelos indicam diminuição de área de distribuição para 15 espécies, enquanto que para 

as outras quatro espécies as previsões indicam ganho de área de distribuição no futuro em 

ambos os cenários de emissão de gases de efeito estufa. Dentre as espécies que podem perder 

área de distribuição no futuro, nota-se que a grande maioria delas (13 espécies) pode perder > 

50% de suas distribuições originais em ambos os cenários. A situação se torna ainda mais 

preocupantes para L. inusitata e R. fischerae (Figura 4), que podem perder mais de 96% e 91% 

de suas distribuições originais no cenário pessimista, respectivamente. Entretanto, mais uma 

vez nenhuma espécie atingiu o limiar mínimo de ameaça da IUCN. Novamente, L. inusitata é a 

espécie que mais se aproxima desse limiar, agora acompanhada de R. fischerae (Figura 4), 

podendo ter suas distribuições originais reduzidas no cenário pessimista futuro para 44.107 e 

285.924 km², respectivamente. Por outro lado, algumas espécies podem ganhar área de 

distribuição em ambos os cenários futuros, como visto anteriormente pelos modelos gerados 



apenas com variáveis climáticas. Dentre estas destaca-se, novamente, L. orinocensis, que pode 

triplicar o tamanho de sua área de distribuição original no cenário pessimista. É importante 

notar que neste procedimento, modelando variáveis climáticas e de uso/ cobertura juntas, 

todas as espécies perdem considerável área de distribuição no presente se comparadas à 

abordagem anterior (modelagem apenas com variáveis climáticas) e, portanto, é de se esperar 

que suas áreas de distribuição futuras também sejam menores se comparadas ao 

procedimento anterior. 

Na modelagem utilizando variáveis climáticas com remoção a posteriori da cobertura 

vegetal perdida, mais uma vez todas as espécies de morcegos endêmicas da Amazônia 

apresentaram mudanças na distribuição original, com a perda de área de distribuição prevista 

para a vasta maioria das espécies (Tabela 3). Ao analisarmos apenas o cenário pessimista A2a, 

nota-se que das 19 espécies presentes neste estudo, 18 podem perder área de distribuição, 

sendo que dez destas podem perder > 80% de suas áreas de distribuição atual. A situação de L. 

inusitata se agrava ainda mais, com sua distribuição reduzida para 34.423 km². Outras espécies 

como R. fischerae (Figura 4), A. amplus e A. latidens também podem perder considerável área 

de distribuição, embora nenhuma delas atinja o limiar mínimo de ameaça IUCN. Nota-se 

também que espécies que podem aumentar sua área de distribuição quando modeladas pelas 

duas técnicas anteriores, podem ter suas distribuições diminuídas no cenário pessimista 

através desta abordagem. Apenas para uma espécie, L. orinocensis, as previsões apontam um 

aumento na área de distribuição em ambos os cenários, como previsto também nas outras 

duas abordagens. Esta espécie, conhecida por poucas localidades na natureza e de distribuição 

geográfica bastante especifica, pode expandir sua área de distribuição em mais de 20 vezes de 

acordo com os modelos gerados a partir desta abordagem. É importante notar que esta 

abordagem se mostrou menos conservadora que as demais, reduzindo drasticamente a área 

de distribuição da maioria das espécies.  



Tabela 3: Resultado para os modelos de distribuição de 19 espécies de morcegos endêmicas da Amazônia para a modelagem apenas com variáveis climáticas (1), para modelagem com 
variáveis climáticas e de uso/ cobertura da terra (2) e para modelagem com variáveis climáticas e remoção a posteriori da cobertura vegetal perdida. Para cada espécie é apresentado o 
número de registros de ocorrência; a extensão da área de distribuição geográfica atual e futura (B2a e A2a); e a porcentagem da diferença da extensão da distribuição atual e futura (entre 
parênteses), onde valores positivos = aumento da área de distribuição e valores negativos = perda de área de distribuição) 
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Emballonuridae           

    Emballonurinae           

        Diclidurus ingens 11 3.205.139 3.778.923 

(+17,9%) 

3.7951.173 

(+18,4%) 

2.795.017 3.434.188 

(+22,9%) 

3.653.565 

(+30,7%) 

2.072.680 2.154.531 

(+3,9%) 

1.593.810 

(-23,1%) 

        Saccopteryx canescens 39 2.814.363 3.730.172 

(+32,5%) 

4.153.836 

(+47,6%) 

2.325.312 2.388.765 

(+2,7%) 

3.131.627 

(+34,7%) 

1.633.588 1.848.544 

(+13,1%) 

1.447.701 

(-11,4%) 

Molossidae           

        Eumops trumbulli 15 2.885.167 3534.397 

(+22,5%) 

3.798.268 

(+31,6%) 

3.036.061 3.152.907 

(+3,8%) 

3.469.397 

(+14,3%) 

2.065.030 2.302.935 

(+11,5%) 

1.954.875 

(-5,3%) 

Thyropteridae           

        Thyroptera lavali 10 1.555.754 390.389    

(-74,9%) 

436.431  

(-72,0%) 

2.464.599 758.725  

(-69,3%) 

748.665  

(-69,7%) 

1.330.661 297.572  

(-77,6%) 

342.323  

(-74,3%) 

Phyllostomidae           

    Glossophaginae           

        Anoura latidens 18 1.787.898 481.669  433.336  800.124 314.168  265.418  1.039.973 108.625  76.496  



(-73,1%) (-75,8%) (-60,7%) (-66,8%) (-89,6%) (-92,7%) 

    Stenodermatinae           

        Artibeus amplus 16 1.971.679 364.466  

(-81,5%) 

267.739  

(-86,4%) 

762.594 116.072  

(-84,8%) 

102.530  

(-86,6%) 

1.439.669 134.251  

(-90,7%) 

81.086  

(-94,4%) 

        Platyrrhinus aurarius 15 2.180.996 589.259  

(-63,0%) 

436.044  

(-80%) 

3.596.689 666.641  

(-81,5%) 

538.961  

(-85,0%) 

1.602.607 213.043  

(-86,7%) 

120.099  

(-92,5%) 

        Platyrrhinus infuscus 40 1.563.492 480.151  

(-69,3%) 

432.175 

(-72,4%) 

1.626.558 393.098 

(-75,8%) 

326.162  

(-79,9%) 

1.132.534 196.979 

(-82,6%) 

145.726  

(-87,1%) 

        Sphaeronycteris toxophyllum 33 2.368.259 706.879  

(-70,2%) 

489.824 

(-79,4%) 

1.532.539 340.091 

(-77,8%) 

261.162 

(-83,0%) 

1.634.353 377.894  

(-76,8%) 

209.218  

(-87,2%) 

        Sturnira magna 29 1.581.676 472.800  

(-70,2%) 

374.913  

(-76,3%) 

1.944.982 908.458 

(-53,3%) 

764.141 

(-60,7%) 

1.314.597 315.931  

(-75,9%) 

218.398  

(-83,4%) 

        Vampyriscus bidens 51 3.520.469 1.349.919  

(-61,6%) 

1.488.432 

(-57,8%) 

2.855.375 1.461.49 

(-48,8%) 

2.464.599 

(-13,7%) 

2.841.090 937.850 

(-66,9%) 

903.426  

(-68,2%) 

        Vampyriscus brocki 17 3.049.216 464.675  

(-84,8%) 

389.228  

(-87,3%) 

3.103.769 857.773 

(-72,4%) 

763.754 

(-75,4%) 

2.468.933 296.807 

(-87,9%) 

243.642  

(-90,1%) 

    Phyllostominae           

        Lonchorhina inusitata 9 1.070.185 208.929 

(-80,5%)  

167.917  

(-84,3%) 

1.210.245 79.315 

(-93,4%) 

44.107 

(-96,4%) 

763.437 48.192 

(-93,7%) 

34.423  

(-95,5%) 

        Lonchorhina orinocensis 8 226.727 2.169.002 

(+856,6%) 

2.530.373 

(+1016,0) 

523.098 1.850.190 

(+253,7%) 

2.432.09 

(+364,9%) 

29.451 861.736 

(+2825%) 

630.333 

(+2040%) 



        Lophostoma carrikeri 20 3.091.775 1.173.489  

(-62,1%) 

1.146.406  

(-63,0%) 

2.381.801 532.384 

(-77,6%) 

619.438 

(-74,0) 

2.379.049 789.829 

(-66,8%) 

608.149  

(-74,5%) 

        Lophostoma schulzi 12 1.504.682 715.391 

(-52,5%) 

589.259  

(-61,9%) 

1.253.966 586.551 

(-53,2%) 

485.955 

(-61,2%) 

1.131.387 506.408 

(-55,2%) 

351.120  

(-69,0%) 

        Micronycteris homezi 11 1.572.777 1.826.202 

(+16,1%) 

1.934.536 

(+23,0%) 

1.561.557 959.143 

(-38,6%) 

900.333 

(-42,3%) 

673.171 769.940 

(+14,3) 

543.892  

(-19,2%) 

        Phyllostomus latifolius 11 2.441.771 661.224  

(-73,0%) 

499.884  

(-79,6%) 

1.665.248 619.825  

(-62,8%) 

452.681  

(-72,8) 

1.771.282 445.211  

(-74,8%) 

268.121  

(-84,9%) 

    Carolliinae           

        Rhinophylla fischerae 38 3.736.750 442.621 

(-88,2%) 

293.275  

(-92,2%) 

3.265.110 321.133 

(-90,2%) 

285.924 

(-91,2%) 

3.113.801 278.065 

(-91,0%) 

159.878  

(-94,9%) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Distribuição geográfica de Rhinophylla fischerae segundo a combinação de múltiplos modelos (ensemble), 
utilizando apenas variáveis climáticas (A), variáveis climáticas de uso/cobertura da terra (B) e variáveis climáticas 
com remoção a posteriori de cobertura vegetal perdida (C). 

 



3.3. Padrões espaciais da riqueza 

No procedimento de modelagem utilizando variáveis climáticas apenas, o padrão da riqueza 

de espécies de morcegos endêmicos da Amazônia variou de acordo com os algoritmos 

empregados na modelagem da distribuição das espécies, e também com os modelos climáticos 

usados para projetar condições futuras (Figura 5). Como previsto anteriormente com as 

análises da TSS, os modelos GAM, GLM e MaxEnt apresentaram um melhor ajuste “visual” em 

relação aos demais, ou seja, a variação existente entre os diferentes modelos climáticos para 

cada um desses algoritmos é menos perceptível se comparada aos demais. Além destes 

algoritmos, destaca-se também os modelos gerados pelo algoritmo Random Forest, que 

apresentou baixos valores para a TSS, resultando em modelos mal ajustados em comparação 

aos demais, e extremamente conservadores. Os modelos climáticos (AOGCMs) também 

apresentaram grande variação, com destaque para o modelo britânico HadCM3, que mostrou-

se mais conservador que os demais. Os cenários de emissão de gases de efeito estufa 

contribuíram pouco para a variação existente entre as projeções, mesmo representando 

extremos opostos de emissão. Os resultados para os outros dois procedimentos foram 

semelhantes, em termos da variação e as incertezas associadas aos diferentes algoritmos, 

modelos climáticos e cenários.  

  



 

Figura 5: Padrões de riqueza de espécies de morcegos na Amazônia (presente e futuro - 2050) previstos pelos 
modelos de distribuição de espécies gerados por diferentes métodos de modelagem (EUC = Distância Euclidiana; 
GOW = Distância de Gower; GLM = Modelo Linear Generalizado; GAM = Modelo Aditivo Generalizado; MAX = 
Máxima Entropia; RF = Random Forest), diferentes modelos climáticos (CGCM2, HadCM3 e MK2) e diferentes 
cenários de emissão de gases de efeito estufa (B2a e A2a). 

  

Utilizando apenas variáveis climáticas, a riqueza de espécies de morcegos endêmicos da 

Amazônia, segundo os modelos gerados, está concentrada na porção central (Brasil), bem 

como nas Guianas, atingindo seu maior valor em uma faixa central da Colômbia. O menor 

número de espécies endêmicas é encontrado nos limites do bioma, com destaque para a 

região sul (Figura 6). Os modelos consensuais gerados para o futuro preveem grandes 

mudanças na distribuição das espécies em ambos os cenários de emissão, culminando em uma 

contração e deslocamento da riqueza. Em cenários de mudanças climáticas a maior riqueza de 

espécies estará contraída em partes da Colômbia e Equador, bem como nas Guianas, embora 

ocorra uma diminuição no número de espécies também nessas regiões. O cenário B2a (Figura 

6), embora represente um cenário mais otimista em relação a emissão de gases do efeito 

estufa, apresentou uma redução na riqueza máxima por célula igual ao cenário A2a (Figura 6), 

de 15 para 13 espécies, e portanto, com as mesmas áreas, em ambos os cenários, perdendo 

espécie. É quase imperceptível o aumento no número de espécies para quaisquer regiões da 

Amazônia, embora uma pequena porção da região sul e algumas áreas isoladas da porção 

ocidental apresentem pequenos acréscimos na riqueza de espécies. 



No procedimento de modelagem utilizando variáveis climáticas e uso/cobertura da terra, os 

resultados mostram um aumento na riqueza de espécies para o presente comparado ao 

procedimento anterior. Entretanto, a riqueza atual segue o mesmo padrão espacial, com uma 

grande concentração de espécies na porção central amazônica e nas Guianas, além de uma 

pequena porção na Colômbia, onde a riqueza atinge o seu número mais alto (16 espécies). A 

baixa riqueza de espécies é encontrada principalmente, nas fronteiras norte e sul da Amazônia 

(Figura 6). Bem como no procedimento anterior, os modelos de distribuição gerados para o 

futuro preveem mudanças na distribuição das espécies de morcego endêmicas da Amazônia. A 

diferença entre os diferentes cenários de emissão é mais uma vez quase imperceptível, 

embora haja uma tímida diferença no número máximo de espécies por célula, com redução de 

16 para 14 espécies no cenário B2a e de 16 para 13 no cenário A2a (Figura 6). Para o futuro, é 

esperado que a riqueza de espécies de morcegos endêmicos da Amazônia se concentre em 

porções da Colômbia, Equador, bem como nas Guianas, com todos estes lugares entretanto, 

tendo sua riqueza máxima por célula diminuída.  

Finalmente, no procedimento de modelagem utilizando variáveis climáticas com 

remoção a posteriori de cobertura vegetal perdida, os resultados mostram grandes mudanças 

no padrão espacial da riqueza das espécies. A riqueza atual segue os mesmos padrões citados 

na modelagem com apenas variáveis climáticas, com um número máximo de 15 espécies por 

célula, além de uma riqueza acumulada na porção central da Amazônia, Guianas e Colômbia. 

Entretanto, nota-se uma grande redução de espécies em porções de terra onde se encontram 

cidades, rodovias, etc., claramente observada ao longo do curso do rio Amazonas (Figura 6). Os 

modelos consensuais gerados para o futuro além de preverem grandes mudanças na 

distribuição de espécies, são diferentes para os dois cenários antropogênicos de emissão de 

gases do efeito estufa. Para o cenário B2a, se desloca para a região onde se encontram as 

Guianas, além do leste da Amazônia, com destaque para a Colômbia. É evidente a redução de 

espécies na Amazônia central, principalmente em regiões perto de grandes centros urbanos 

(Figura 6). Já para o cenário pessimista A2a, esta redução causada pela perda da cobertura 

vegetal, atinge praticamente toda a Amazônia central e parte das porções que concentrarão a 

maior diversidade de morcegos amazônicos (Figura 6), como consequência de uma expansão 

do desmatamento, sobretudo na região do arco do desmatamento, na Amazônia oriental. 

Embora os três procedimentos tenham apresentados resultados diferentes, sobretudo 

quanto ao número de espécies, é possível notar que áreas como a Amazônia central podem 

enfrentar uma grande perda de espécie, independente do procedimento e cenário de emissão 

utilizados. Tanto a modelagem estritamente climática quanto a modelagem incorporando 



variáveis de uso/ cobertura da terra indicam que os padrões espaciais da riqueza no futuro 

serão alterados, com grande redução de espécies na região central amazônica (Figura 7). É 

possível notar também que algumas regiões podem ter um acréscimo moderado de espécies 

em cenários futuros de emissões, sobretudo regiões da porção ocidental, situadas ao leste da 

cordilheira dos Andes (Figura 7).     

  

  



Figura 6: Distribuição da riqueza de morcegos endêmicos da Amazônia, segundo a 

sobreposição dos modelos de distribuição de espécies em ensemble, utilizando apenas 

variáveis climáticas (A), variáveis climáticas de uso/cobertura da terra (B) e variáveis climáticas 

com remoção a posteriori de cobertura vegetal perdida. 



Figura 7: Diferença da distribuição da riqueza de morcegos endêmicos da Amazônia entre o 

presente e os dois cenários de emissão de gases do efeito estufa futuro, utilizando apenas 

variáveis climáticas (A), variáveis climáticas de uso/cobertura da terra (B) e variáveis climáticas 

com remoção a posteriori de cobertura vegetal perdida. 

 



4. DISCUSSÃO 

4.1. Modelagem de distribuição como ferramenta 

A utilização de modelos preditivos baseados na técnica de ensemble deve ser adotada e 

preferida em oposição a modelos de distribuição de espécies baseados apenas em um 

algoritmo de modelagem, modelo climático ou cenário de emissão. Esta escolha se deve ao 

alto grau de incertezas ao redor das projeções dos modelos, como mostrado neste estudo para 

morcegos na Amazônia e em outras regiões e grupos taxonômicos (p.ex. Lawler et al., 2009; 

Diniz-Filho et al., 2010; Garcia et al., 2012; Loyola et al., 2012). A combinação de múltiplos 

modelos gera previsões mais robustas (Araújo & New, 2007), uma vez que minimiza as 

variações existente entre diferentes técnicas, o que é especialmente importante para fins de 

conservação, pois estas incertezas podem interferir negativamente em esforços de 

conservação (Loyola et al., 2012). 

Embora as previsões apontem para mudanças importantes, e até mesmo um aumento, 

na distribuição das espécies, é importante lembrar que os modelos gerados não levam em 

conta o potencial dispersivo das espécies, bem como as interações intra e interespecíficas. 

Essas contribuições talvez sejam as maiores limitações da modelagem de distribuição de 

espécies atualmente (Peterson et al., 2011), e os avanços nessa área do conhecimento devem 

caminhar nessa direção. Por exemplo, Platyrrhinus aurarius é provavelmente uma espécie 

endêmica de terras altas das Guianas (Sampaio et al., 2008). Os modelos preditivos mostraram 

uma retração na distribuição desta espécie e um potencial deslocamento para terras altas 

andinas. Entretanto o potencial dispersivo dessa espécie talvez seja um fator limitante para 

esse tipo de deslocamento. 

Planejamentos sistemáticos para a conservação de morcegos endêmicos da Amazônia 

baseados nos resultados obtidos neste trabalho devem ser tomados com cautela, 

especialmente na Amazônia central, devido ao alto grau de incerteza dos algoritmos nessa 

região. Por outro lado, as incertezas oriundas dos diferentes cenários de emissão de gases de 

efeito estufa foram muito pequenas, como apontado em outros estudos (Diniz-Filho et al., 

2009; Rebelo et al., 2010; Loyola et al., 2012). Sendo assim, regiões com alto grau de 

incertezas climáticas podem ser identificadas como de alto risco de extinção de espécies, se 

comparadas a regiões climaticamente estáveis e, portanto, devem receber atenção especial 

(Beaumont et al., 2011). No entanto, a implementação de novas áreas de proteção nessas 

regiões deve ser evitada, uma vez que podem não ser capazes de garantir a manutenção de 

populações viáveis, possuindo assim um baixo custo-efetivo (Loyola et al., 2012). 



As predições deste trabalho mostram que os modelos gerados com variáveis 

estritamente climáticas apresentaram resultados muito similares aos modelos gerados com 

variáveis climáticas e de uso/cobertura da terra e, inclusive, o ajuste dos modelos gerado pela 

TSS foi similar nos dois procedimentos, corroborando os resultados encontrados por Thuiller et 

al. (2004). Entretanto, a inclusão de variáveis relacionadas ao uso/cobertura da terra pode 

ajudar a melhorar as previsões para espécies em que os modelos climáticos fornecem 

previsões mais pobres (Thuiller et al., 2004). Embora pouco se possa especular a respeito da 

similaridade entre os dois procedimentos, é possível que modelos de distribuição de espécies 

que utilizam extensões menores e resoluções mais finas produzam padrões diferentes 

(Pearson & Dawson, 2003). É possível também que, ao se trabalhar com projeções climáticas e 

de uso/cobertura para o futuro, modelando a distribuição de espécies raras e pouco 

conhecidas, a melhor abordagem seja adotar uma estratégia de remoção a posteriori da 

cobertura vegetal perdida, diminuindo a redundância existente entre modelos estritamente 

climáticos e modelos mistos.    

4.2. Morcegos amazônicos e as mudanças climáticas 

Este trabalho mostra que os morcegos endêmicos da Amazônia podem enfrentar uma séria 

ameaça com as mudanças climáticas previstas para 2050, devido, em grande parte, a uma 

perda considerável de áreas climaticamente adequadas, dentro de suas distribuições 

geográficas atuais. Essas projeções se mantém mesmo sob diferentes combinações de 

algoritmos, modelos climáticos e cenários de emissão de gases de efeito estufa, usados na 

modelagem de distribuição das espécies. É esperado também um deslocamento nos padrões 

de distribuição da riqueza total, bem como uma redução no número de espécies, mesmo em 

áreas que atualmente abrigam uma alta diversidade de espécies. Estes resultados, analisados à 

luz das mudanças climáticas, colocam a Amazônia como uma das regiões de maior 

vulnerabilidade para a biodiversidade de morcegos, bem como para aves e anfíbios (Foden et 

al., 2013), mesmo este bioma retendo ainda > 80% da sua cobertura vegetal original (Malcolm 

et al., 2006; INPE, 2013). 

Embora as previsões indiquem que a maioria das espécies de morcegos analisadas neste 

trabalho deve perder área de distribuição no futuro, nenhuma delas atinge o limiar de 

“Extensão de Ocorrência” que caracteriza ameaça segundo a IUCN (IUCN, 2001). Entretanto, 

estes resultados devem ser analisados com muita cautela. A espécie Micronycteris homezi, 

conhecida apenas por onze registros na Amazônia, sequer foi avaliada segundo os critérios da 

IUCN (IUCN, 2001) e, portanto, muito pouco se pode afirmar sobre o futuro desta espécie, 



mesmo as previsões indicando um aumento na área de distribuição. Espécies avaliadas como 

“Data Deficient” segundo a IUCN, como é o caso de Diclidurus ingens, Lonchorhina inusitata, 

Sphaeronycteris toxophyllum e Thyroptera lavali, também apresentam pouca informação 

sobre suas atuais distribuições e são consideradas extremamente raras dentro de suas 

distribuições atuais (Lim et al., 2008; Sampaio et al., 2008; Solari & Velazco, 2008; Tavares & 

Lewis, 2008). A única espécie dentre as analisadas, que se encontra na categoria de ameaça 

segundo os critérios da IUCN, é o morcego Lonchorhina orinocensis (“Vulnerável”), que está 

confinada a um tipo específico de habitat severamente ameaçado e pouco protegido, além de 

ser extremamente rara e apresentar um grave declínio populacional (Ochoa & Molinari, 2008). 

L. orinocensis ocorre em áreas rochosas de savanas na Venezuela e sudeste da Colômbia, onde 

sua maior ameaça é dada pela perda de habitat devido a mineração. Os modelos gerados 

neste estudo preveem um aumento de área de distribuição para essa espécie, que pode ser 

explicado pela sua atual distribuição em habitats mais quentes e secos do que a floresta 

amazônica.     

O uso das categorias da IUCN para avaliar o risco de extinção das espécies em 

modelagens preditivas deve ser feito com cautela (Akçakaya et al., 2006). Entretanto, algumas 

conclusões podem ser feitas, respeitando-se as limitações dos modelos e dos dados obtidos. 

Quase todas as espécies analisadas neste trabalho, além de serem raras dentro de suas 

distribuições atuais, possuem uma forte relação com habitats florestados e úmidos. Algumas 

outras espécies, como Anoura latidens, Artibeus amplus e Platyrrhinus aurarius, estão 

associadas a habitats montanhosos ou com alguma topografia como os Tepuis (Mantilla & 

Molinari, 2008; Molinari et al., 2008; Sampaio et al., 2008), e algumas, inclusive, parecem ser 

endêmicas destes tipos de habitat. As previsões para a Amazônia apontam para um futuro 

mais quente com projeções de aumento de temperatura (IPCC, 2000) e uma substituição da 

floresta por um tipo de vegetação parecido com o Cerrado (Hutyra et al., 2005; Salazar et al., 

2007), além de variações no regime de chuvas (Malhi et al., 2008). Estas projeções se 

contrapõem às características citadas acima, sobretudo para espécies que ocorrem em 

altitudes elevadas, e podem mudar o panorama atual de classificação de ameaça da IUCN.  

A região central amazônica representa a porção mais afetada no futuro pelas mudanças 

climáticas neste estudo, sofrendo grande redução na riqueza de espécies em ambos os 

cenários. Os morcegos amazônicos devem perder muito mais área de distribuição do que 

ganhar, e estes resultados se mostram consistentes mesmo se considerarmos todas as 

incertezas existentes no processo de modelagem. Assim como a região central amazônica, a 

porção oriental deste bioma merece atenção especial, uma vez que as previsões apontam esta 



região como a porta de entrada para o processo de savanização associado às mudanças 

climáticas (Hutyra et al., 2005; Salazar et al., 2007), além de estar inserida no arco do 

desmatamento, onde a expansão da pecuária e a produção de soja são os maiores 

responsáveis pelas atuais taxas de desmatamento (Malhi et al., 2008). Soares-Filho et al. 

(2006) estimam que as formações florestais na Amazônia poderão ser reduzidas de 85% de sua 

área original para 53% em 2050 se as tendências atuais de desmatamento continuarem 

(cenário A2a). Portanto, a sinergia entre variáveis relacionadas a mudanças na cobertura 

vegetal e uso do solo com variáveis climáticas podem, e devem, agravar ainda mais a situação 

das espécies de morcegos endêmicas do bioma amazônico, sobretudo para as região central e 

sudeste da Amazônia. 

Sendo assim, esses resultados tem importante implicação para a conservação de 

morcegos na Amazônia, uma vez que não existem trabalhos que apontem os efeitos das 

mudanças climáticas sobre as espécies que ocorrem neste bioma. Ademais, embora sejam 

bem estudadas as consequências das mudanças climáticas sobre a estrutura da vegetação 

amazônica e o clima regional, muito pouco se conhece a respeito das implicações destas 

mudanças para com a fauna deste bioma.  

 

5. CONCLUSÃO 

Os resultados do presente estudo, com morcegos endêmicos da Amazônia, reforçam a 

importância da utilização de diferentes algoritmos, modelos climáticos e cenários de emissão 

de gases do efeito estufa, através da técnica de ensemble a fim de minimizar as incertezas e 

gerar predições mais robustas. A adição de variáveis de uso/cobertura da terra na modelagem 

não modificou os resultados de forma perceptível, produzido resultados muito similares aos da 

modelagem utilizando apenas variáveis climáticas. No entanto, a remoção a posterioiri da 

cobertura vegetal perdida no futuro, produziu resultados diferentes, onde as espécies tendem 

a perder mais área de distribuição. 

As previsões deste estudo mostram que a grande maioria das espécies analisadas irá 

perder mais da metade de suas áreas de distribuição original, independente da abordagem e 

do cenário de emissão de gases do efeito estufa utilizado. Embora nenhuma atinja o limiar de 

redução de distribuição que caracterizaria ameaça segundo a IUCN, algumas espécies podem 

perder até 90% de sua distribuição atual. Ademais, um grande número de espécies são 

extremamente raras e/ou desconhecidas em sua distribuição original, além de muitas delas 



serem classificadas como “Deficiente em Dados” segundo a IUCN.   A redução na distribuição 

das espécies se reflete nos padrões especiais de riqueza, com redução e deslocamento das 

áreas de maior riqueza da Amazônia central para as Guianas e Amazônia ocidental. 

A elaboração de estratégias de conservação para morcegos na Amazônia devem levar 

em conta a estabilidade climática das regiões a serem abordadas, uma vez que regiões onde as 

instabilidades climáticas são altas, como a porção central amazônica, embora possam ser 

identificadas como de alto risco de extinção, talvez não sejam capazes de garantir a 

manutenção de populações viáveis no futuro. Em contrapartida, regiões com relativa 

estabilidade climática para morcegos na Amazônia, como é o caso da Amazônia Ocidental, 

talvez sejam capazes de garantir a sobrevivência das populações de morcegos endêmicos da 

Amazônia e, portanto devem receber uma atenção especial. 
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