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RESUMO 

 

O Cerrado é a maior savana das Américas, além de ser um hotspot devido ao seu alto 

grau de endemismo, sendo o habitat de um conjunto de plantas e animais particular, muitos 

deles ainda não descobertos. O Cerrado está sob ameaça de perder uma grande parte da sua 

biodiversidade devido a mudanças climáticas globais que podem afetar as taxas de precipitação 

e as temperaturas máximas e mínimas, tanto por mudanças graduais no clima, quanto pelo 

aumento de eventos extremos. Um dos grupos vegetais mais representativos do Cerrado é a 

família Asteraceae, comumente encontrada em campos abertos. Uma espécie dessa família em 

particular, Riencourtia oblongifolia, é uma das mais comuns desse domínio fitogeográfico, 

além de ser uma espécie herbácea e endêmica do Cerrado. O objetivo desse trabalho é estimar 

a distribuição potencial de Riencourtia oblongifolia, tanto no atual momento quanto em 

momentos futuros, levando em consideração, diferentes cenários climáticos para analisar o 

impacto das mudanças climáticas globais na distribuição da espécie. Pelo banco de dados do 

GBIF, foram obtidos 366 pontos de ocorrência georreferenciados que foram filtrados a fim de 

buscar a mitigação do viés de coleta, para então serem utilizados para modelar a distribuição da 

espécie. Para isso utilizamos quatro modelos estatísticos, sendo dois métodos de regressão 

(GLM e GAM) e dois de machine learning (MaxEnt e Random Forest). Esses quatro métodos 

foram os responsáveis por rodar simulações em nove cenários distintos: o clima atual, quatro 

cenários futuros em 2050 (sendo dois pessimistas e dois otimistas) e mais quatro cenários 

futuros em 2070 (também com dois pessimistas e dois otimistas). A distribuição potencial foi 

analisada utilizando parâmetros de sensibilidade e especificidade e reunidas em mapas de 

consenso. O consenso entre os modelos mostrou uma redução de 60 a 75% do habitat original 

para as próximas décadas. Visto que esta é uma espécie comum e de ampla distribuição, essa 

redução pode afetar funções e serviços ecossistêmicos e ter um efeito negativo na distribuição 

de outras espécies na região. Modelos de distribuição de espécies podem apoiar planos de 

estratégias de conservação a longo prazo para diferentes táxons animais e vegetais e iluminar a 

discussão de como melhorar a conservação de biomas ameaçados como o Cerrado. 

Palavras chaves: cerrado, conservação, espécies comuns, Asteraceae, modelos de 

distribuição de espécies (sdm) 

  



 
 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

The Cerrado is the biggest savannah in the Americas and home to a diverse set of 

plants and animals, many of them yet unknown. It is also in danger of losing an important part 

of its undiscovered biodiversity due to global climate change, which can affect precipitation 

rates and annual temperature ranges by gradual change as well as increasingly common extreme 

weather events. One of the most representative plant families of the Cerrado’s flora is 

Asteraceae, usually found in dry sunny fields. A particular species, Riencourtia oblongifolia, is 

one of the most common in this biome, and also an endemic herb. Our aim were to estimate 

Riencourtia oblongifolia’s potential distribution in the present time and in future scenarios 

using two coupled climate models in order to analyze climate change’s impact upon the species’ 

distribution. From the GBIF database we obtained 366 occurrence points for this species, 

treated them to minimize collector’s bias, then used this data to model the species’ potential 

distribution area using four model methods, comprising two presence-absence methods (GLM 

and GAM) and two machine learning methods (Maxent and Random Forest). These four models 

were used to run simulations for nine possible climate scenarios: current climate, four future 

scenarios in 2050 (two pessimistic and two optimistic) and four future scenarios in 2070 (also 

two pessimistic and two optimistic). Finally, the potential distribution was analyzed using 

sensibility and specificity thresholds and summarized into a consensus map of potential future 

distribution. The consensus between the models shows us marked future habitat reduction for 

the species. Since it is a common and widespread species, this reduction can change 

ecosystemic functions and services and have a negative impact in the region’s species 

distribution patterns. Species distribution models can help in planning long-term conservation 

strategies for different animal and plant taxa and shed some light into how to improve 

conservation of threatened biomes such as the Cerrado. 

Key-words: cerrado, conservation, common species, Asteraceae, species distribution 

models (sdm) 
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INTRODUÇÃO  

 

 A Convenção da Diversidade Biológica (CDB) estabelece em seu primeiro artigo que 

seus objetivos são a conservação da biodiversidade, sua utilização sustentável e a troca justa e 

equivalente dos benefícios e das tecnologias derivadas do acesso aos recursos genéticos (SCBD, 

1992). O texto principal dessa convenção foi apresentado oficialmente em 1992 na conferência 

de Nairóbi e aberto para assinaturas na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

e o Desenvolvimento (ECO-92) no Rio de Janeiro, no mesmo ano. A CDB possui hoje 196 

ratificações de diferentes partes reconhecidas pela ONU (CDB, 2019).  A CDB ao longo dos 

anos elaborou textos adicionais onde estabelece algumas metas gerais, como, por exemplo: a 

segunda decisão da 8ª Conferência das Partes (COP-8) que define a importância da conservação 

de áreas “sub-úmidas” e secas, como campos e savanas (COP-8, 2006) e metas mais objetivas 

e com datas limites, como as Metas de Aichi, apresentadas na 10ª Conferência das Partes (COP-

10), que abordam objetivos a serem atingidos até 2020 (COP-10, 2011). 

 Além dessas metas, as Nações Unidas desenvolveram um documento no qual estabelece 

objetivos norteadores de políticas públicas, chamado “Agenda 2030 para Desenvolvimento 

Sustentável” (UN, 2015). Nele, estão estabelecidos 17 objetivos de desenvolvimento 

sustentável (ODSs), sendo alguns focados na conservação de áreas degradadas e serviços 

ecossistêmicos (UN, 2015).  Esses conjuntos de metas e objetivos apontam a preocupação de 

instituições governamentais e intergovernamentais com a crise da biodiversidade e o impacto 

dela na qualidade de vida humana (Olson et al., 2002, Koh et al., 2004, Laurance, 2007) e 

estabelecem objetivos concretos para sua mitigação (Biermann et al., 2017). 

 A savana brasileira, conhecida localmente como Cerrado, é uma das áreas “sub-úmidas" 

citadas na COP-8. O Cerrado, segundo maior domínio fitogeográfico do Brasil, possui uma área 

de cobertura original de pouco mais de dois milhões de km², pouco menos de um quarto da 

extensão territorial do Brasil (Klink & Machado, 2005). O domínio é considerado um hotspot 

de biodiversidade, possui a savana mais diversa do mundo e alto grau de endemismo (Myers et 

al., 2000; Mendonça et al., 2008. Apesar disso, é pouco representado em unidades de 

conservação (Diniz-Filho et al. 2009). 

 Estimativas sobre a perda de vegetação nativa no Cerrado mostram que restam entre 

35% e 60% da sua cobertura original (Machado et al. 2004, Klink & Machado 2005, Ganem et 

al.2013, Françoso et al. 2015). O Programa de Monitoramento de Desmatamento do Cerrado 
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(PRODES) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) realizou um mapeamento entre 

os anos 2000 e 2012 através de uma série histórica de imagens de satélite em sua primeira fase. 

Em sua segunda fase, mapeia anualmente a perda de vegetação nativa no Cerrado desde 2013. 

Segundo os seus dados oficiais mais recentes, entre 2001 e 2018, foram desmatados 13,7% do 

Cerrado, aproximadamente 280 mil km², área equivalente ao estado do Tocantins (MMA, 

2019). Nesse mesmo período, a Amazônia teve cerca de 215 mil km² desmatados, ou 5,15% da 

sua área original, segundo os mesmos dados; logo é importante a investigação da biodiversidade 

do Cerrado, visto que a perda de habitat é uma das principais causas da perda de diversidade 

(Keil et al. 2015). 

No Cerrado o clima é relativamente úmido para fisionomias de savana, com 

precipitação média de 800 a 2000 mm por ano, mas ocorre uma estação seca entre abril e 

setembro. As temperaturas anuais médias variam entre 18 e 28 °C. Além disso, vale notar que 

o solo tem pH baixo, é rico em alumínio e possui drenagem rápida. É comum o fogo moldar a 

distribuição da vegetação, selecionando árvores com súberes grossos e xilopódios. O fogo é um 

fator positivo para a maior biomassa do extrato herbáceo em relação ao arbóreo (Ratter et al. 

1997). 

 Uma possível abordagem para compreender os processos e padrões ecológicos do 

Cerrado é a Macroecologia, visto que processos em escalas locais não são capazes de explicar 

os padrões de distribuição de riqueza de espécies, pelo menos não totalmente (Brown & Maurer 

1989). Essa noção levou pesquisadores a analisarem padrões gerais em uma perspectiva mais 

ampla em relação às escalas espaciais e temporais, aumentando a importância da história, 

geografia e estatística para responder perguntas sobre a distribuição da biodiversidade (Brown 

& Maurer 1989, Gaston 2000, Brown 1999), criando esse novo campo da ciência. No início, a 

Macroecologia sofreu críticas – e.g.: possuir como único objetivo a documentação de padrões 

e explicações post hoc desses padrões (Gaston & Blackburn 1999) - mas hoje é uma linha de 

pesquisa responsável pelo esclarecimento de diversas perguntas relacionadas a gradientes de 

distribuição de espécies, sustentabilidade ambiental, impacto de mudanças climáticas globais e 

modelos ecológicos mecanicistas (Beck 2012, Burger et al. 2012, Kerr et al. 2007, Kearney & 

Porter, 2009).  

 Atualmente a Macroecologia se difundiu e apresenta duas abordagens principais: 1) 

Análise ecológica em grandes escalas e 2) Análise estatística de padrões emergentes não-

reducionistas. Resumindo, segundo McGill (2018), a Macroecologia estuda grandes entidades 
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ecológicas compostas por diversas partículas espalhadas espacialmente, a fim de identificar 

generalidades sobre distribuição espacial e temporal. 

 Uma das ferramentas capazes de analisar padrões de distribuição em grandes escalas, 

levando em consideração fatores abióticos, é a modelagem estatística. Os modelos de 

distribuição de espécie (Species Distribution Models, SDMs) são modelos matemáticos que 

transformam o espaço geográfico onde as espécies são encontradas em um espaço ambiental 

considerando diversas variáveis bioclimáticas e/ou geomorfológicas presentes na região 

(Peterson et al. 2011). Essa região do espaço ambiental é então comparada com as outras 

regiões e é avaliada a similaridade ambiental entre elas, produzindo um modelo estatístico da 

distribuição potencial da espécie (Pearson 2005). Essa ferramenta já foi utilizada para objetivos 

distintos, como: (1) controlar a expansão de espécies invasoras (Hill et al. 2011; Fordham et al. 

2013, Vincente et al. 2016; Elith, 2017); (2) identificar áreas com espécies raras (Elith & 

Burgman, 2002; Guisan et al. 2006; Berton et al. 2012; Breiner et al. 2015; e (3) inferir áreas 

de distribuição em diferentes cenários climáticos futuros (Thuiller et al. 2004; Thuiller et al. 

2008; Egler et al. 2009; Maiorano et al. 2011; Domisch et al. 2013; Keith et al. 2014; D’Amen 

et al. 2015; Bosso et al. 2017). 

 No extrato herbáceo-subarbustivo do Cerrado, a família de fanerógamas mais 

encontrada é Asteraceae (Silva et al. 2002; Weiser & Godoy, 2001; Costa et al. 2004). Dentro 

dessa família a espécie mais encontrada nos bancos de dados de ocorrência de espécies e com 

a distribuição mais ampla é a Riencourtia oblongifolia (GBIF, 2019). Como R. oblongifolia é 

uma espécie endêmica e amplamente distribuída nas fitofisionomias abertas do Cerrado, um 

hotspot com altas taxas de endemismo e desmatamento, é interessante compreender quais 

fatores abióticos são relevantes para a delimitação da sua distribuição geográfica potencial. 

Além disso, conhecer a distribuição potencial de uma espécie no presente possibilita estimar 

sua distribuição geográfica potencial no futuro, em diferentes cenários de mudanças climáticas 

globais, aumentando o rol de informações importantes para o desenvolvimento de estratégias 

de conservação em áreas de importância ecológica (Wiens et al. 2010, Vasconcelos et al. 2011, 

Guisan et al. 2013, Kiel et al. 2015).  



24 
 

  



25 
 

 

OBJETIVOS 

 

 O objetivo geral deste trabalho é estimar a distribuição potencial de Riencourtia 

oblongifolia, uma espécie da família Asteraceae, herbácea e endêmica do Cerrado, tanto no 

presente quanto em momentos futuros, levando em consideração diferentes cenários climáticos 

para analisar o impacto das mudanças climáticas globais na distribuição da espécie. 

 Os objetivos específicos são: (1) coletar e analisar os pontos de ocorrência de 

Riencourtia oblongifolia, buscando reduzir seu viés de coleta e sua autocorrelação espacial; (2) 

modelar a distribuição dessa espécie tanto no cenário atual quanto em cenários futuros, segundo 

modelos climáticos globais, por meio de variáveis bioclimáticas; (3) avaliar a distribuição 

potencial da espécie discutindo como e por que ela varia ao longo do tempo.  

Com isso, pretende-se discutir o papel e as limitações de modelos de distribuição 

potencial de espécies para a tomada de decisão em projetos de conservação da biodiversidade, 

abordando questões relacionadas à qualidade dos dados, à extensão do poder de predição de 

modelos baseados em variáveis abióticas e à reprodutibilidade desses modelos. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Objeto de estudo  

 

O gênero Riencourtia faz parte da tribo Heliantheae, a mesma dos girassóis e das 

dálias. Espécies da tribo Heliantheae se diferenciam das outras espécies da família Asteraceae 

por ter folhas alternadas ou opostas e lâminas foliares simples e raramente divididas com 

superfícies superiores ásperas (Panero, 2007). Estudos moleculares sustentam o monofiletismo 

do grupo (Panero, 2007). O gênero Riencourtia pode ser definido como ervas anuais ou perenes 

de folhas opostas, capitula com mais de dois floretes estaminados e distribuição exclusiva sul-

americana (Panero, 2007). Nenhum estudo que abordasse a síndrome de dispersão e métodos 

de polinização da espécie foi encontrado, mas levando em consideração o grupo que ela se 

encontra espera-se que se tenha uma polinização por insetos específicos e uma dispersão de 

sementes anemocórica. 

Riencourtia oblongifolia (Figura 1) é uma espécie abundante nas fitofisionomias abertas 

do Cerrado e endêmica das savanas sul-americanas apresentando uma distribuição ampla desde 

o norte do Tocantins até a porção do Cerrado paulista, ao sul; e da divisa do Mato Grosso com 

Rondônia até a região de Belo Horizonte (GBIF, 2019). R. oblongifolia é uma espécie com 

folhas de formato elíptico de 7 a 16 mm de largura, margens planas e três nervuras bem 

demarcadas (Alves et al., 2015). Suas inflorescências são brancas com cerca de um centímetro 

de tamanho. Possuem um leve odor similar às espécies da família Myrtaceae e nectário em 

flores estaminadas, enquanto flores férteis não apresentam nectário (Bringel Jr, 2004). 

 

Obtenção e tratamento de dados  

 

Os dados georreferenciados de Riencourtia oblongifolia foram obtidos por meio da plataforma 

GBIF - Global Biodiversity Information Facility (GBIF 2019) -, visualizados e compilados 

usando os softwares QGIS (QGIS 2009) e R (R Core Team 2013). Os scripts de programação 

em R para produzir os mapas de distribuição potencial podem ser observados nos Apêndices I 

e II. 
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Figura 1. Riencourtia oblongifolia. a) Detalhe da inflorescência. b) Exsicata da espécie. c) Espécime 

inteiro. Fonte: GBIF 2007, Reflora 2016. 
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Dados de ocorrência de espécies provenientes de bancos de dados, como o GBIF, 

podem apresentar erros de identificação, localização, coordenadas trocadas ou faltantes entre 

outros, mas possuem grande importância na análise de distribuição geográfica de espécies e 

estimativas de nichos ecológicos (Kreft & Jetz 2010, Robertson et al. 2016). Mesmo com 

esforços recentes de grupos de pesquisadores focados em desenvolver técnicas e plataformas 

para a diminuição desses erros (Guralnick et al. 2017, Wieczorek et al. 2012), ainda há riscos 

de obter resultados inconsistentes caso não seja feita uma avaliação dos dados. 

Além de ajustes na posição e nomes da localidade, levou-se em consideração a 

diferença do esforço de coleta entre diferentes regiões. Existem duas estratégias principais para 

atenuar esse viés: a seleção de pontos de ocorrência por parâmetros espaciais (Boria et al. 2014) 

ou por parâmetros ambientais (Varela et al. 2014). Neste trabalho foi usada a seleção espacial 

como discutida por Fourcade et al. (2014) utilizando o algoritmo presente no pacote spThin 

disponível no software R (Aiello-Lammens et al. 2015). A seleção espacial excluiu pontos a 

menos de 20 km de outros pontos, distância similar à da quadrícula de dez minutos de grau 

(cerca de 340 km²). 

 

Pseudo-ausências e background 

 

 Outro problema encontrado nos bancos de dados de ocorrência de espécies é não conter 

locais onde a espécie foi procurada, mas não foi observada, ou seja, a ausência da espécie. A 

maioria dos modelos de distribuição potencial de espécies precisam de dados de ausência, logo 

para contornar esse problema geram-se pontos de pseudo-ausência (VanDerWal et al. 2009, 

Phillips et al. 2009, Phillips & Elith 2013).  

A quantidade e a localização dessas pseudo-ausências ainda são debatidas na literatura 

sendo recomendados desde 10.000 pontos até duas vezes mais a quantidade de pontos de 

ocorrência (McPherson et al. 2004, Wisz & Guisan 2009, Barbet-Massin et al. 2012). Para este 

trabalho, seguimos os resultados de McPherson et al. (2004) e Barbet-Massin et al. (2012) que 

demostram, respectivamente, (1) um modelo melhor ajustado para uma taxa de duas vezes mais 

pseudo-ausências por presença e (2) uma variação mínima nos valores de TSS (True Skill 

Statistics) para valores de pseudo-ausência maiores que presença. 

Também há debate quanto à localização dos pontos de pseudo-ausência e tamanho da 

área de interesse (background), visto que áreas muito grandes simplificam o impacto de fatores 

macroecológicos como o clima (VanDerWal et al. 2009) e áreas muito pequenas não englobam 

o nicho fundamental da espécie modelo (Thuiller et al. 2004). Podemos selecionar os 
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backgrounds e, consequentemente, a localização dos pontos de pseudo-ausência de diversos 

modos, entre eles: o uso de biorregiões e o uso informações como dispersão (Acevedo et al. 

2012). Considerando a ampla distribuição de Riencourtia oblongifolia (Bringel Jr 2004, Panero, 

2007), a potencial “savanização” das fitofisionomias florestais no entorno do Cerrado (Scarano 

& Ceotto 2015, Silverio et al. 2013) e o impacto geral das mudanças climáticas globais nas 

fitofisionomias florestais (Joly et al. 2014, Corlett 2016, McDowell 2018), escolhemos utilizar 

um background de cinco graus ao redor dos pontos obtidos. 

 

Variáveis bioclimáticas 

 

 A distribuição potencial de Riencourtia oblongifolia foi feita usando as 19 variáveis 

bioclimáticas (Apêndice I) disponíveis no banco de dados CHELSA v1.2, como imagens raster 

com resolução espacial de 340km² ou 10 minutos, geradas usando dados clima´ticos de 1979 a 

2013 (Karger et al. 2017). Devido às características das variáveis bioclimáticas (Hijmans et al. 

2005, O’Donnell & Ignizio 2012), elas não são consideradas independentes entre si, o que pode 

inflar artificialmente o impacto de uma variável na modelagem, gerando artefatos e reduzindo 

o poder preditório do modelo (Dormann et al. 2012). 

Para evitar artefatos na modelagem, foi utilizada uma análise de fatores de inflação de 

variância (Variance Inflation Factor, VIF) (Graham 2003) em todas as 19 variáveis 

bioclimáticas. Vale ressaltar que a colinearidade entre as variáveis não é estática, variando em 

escalas espacial e temporal, além da localização dos pontos analisados, logo a análise VIF deve 

ser realizada para os cenários separadamente (Dormann et al. 2012). 

 

Algoritmos de modelagem 

 

As distribuições potenciais do presente e dos cenários futuros (ou projeções), 

considerando mudanças climáticas globais, foram feitas usando o pacote sdm (Naimi & Araujo 

2016), do software R, por meio de dois métodos estatísticos de regressão baseados em presença-

ausência - (1) modelos lineares generalizados (GLMs) e (2) modelos aditivos generalizados 

(GAMs) (Guisan et al. 2002) -, e dois métodos de machine learning - (3) Maxent (Phillips et 

al. 2006) e (4) Random Forest (RF) (Cutler et al. 2007). 

Cada método foi realizado 200 vezes, sendo 100 repetições realizadas via bootstrapping 

e 100 via subsampling. As repetições aumentam a robustez da distribuição potencial gerada 

(Segurado & Araujo 2004, Wisz et al. 2008). O resultado foi a produção de 800 modelos (4 
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métodos com 200 repetições) que posteriormente foram usados para gerar uma distribuição 

potencial de consenso (Figura 2), por intermédio de um método estatístico conhecido como 

TSS (True Skill Statistics), que corrige valores inflados quando avalia modelos com alta 

prevalência (Allouche et al. 2006, Somodi et al. 2017).  

Cada consenso por método então é montado mais uma vez, agora em relação aos outros 

métodos, o que tem demonstrado ser uma estratégia capaz de aumentar a acurácia da 

distribuição potencial gerada e a robustez da sua predição (Elith et al. 2006, Araujo & New 

2007, Buisson et al. 2010). Por fim,  podemos utilizar um limiar binário baseado em 

informações estatísticas, como sensibilidade (taxa de verdadeiros positivos encontrados em 

relação a todos os positivos) e especificidade (taxa de verdadeiros negativos encontrados em 

relação a todos os negativos), para gerar um mapa de distribuição potencial binário em que 

apenas as zonas com o valor maior que o limiar serão incluídas na área de distribuição potencial 

da espécie. Seguindo as recomendações de Liu e associados (2016), o limiar escolhido foi o da 

soma máxima entre sensibilidade e especificidade. 

 

Projeções 

 

O mesmo procedimento descrito nas seções anteriores foi realizado para as projeções 

propostas na quinta fase do Projeto de Intercomparação de Modelos Climáticos (CMIP5, 

Coupled Model Intercomparison Project Phase 5) (Taylor et al. 2012). CMIP5 é um projeto 

com o objetivo de prover uma coordenação na estrutura de experimentos relacionados a 

mudanças climáticas globais e é responsável por unir diversos modelos climáticos i.e.: modelos 

matemáticos responsáveis pelo simular uma esfera com diferentes fontes de energia 

termodinâmica e sua circulação (Sellers & Mintz 1986, Döscher et al. 2017). Foram utilizados 

dois modelos climáticos futuros: o MPI-ESM-MR (Max Plank Institute Earth System Model 

Mixed Resolution) (Giorgetta et al. 2013) e o CCSM4 (Community Climate System Model 4) 

(Gent et al. 2011).  

Para cada cenário futuro (projeção) foram utilizadas duas trajetórias de concentração 

de gases de efeito estufa na atmosfera (Representative Concentration Pathway, RCP), a RCP 

2.6 e a RCP 8.5, visto que são as concentrações mais otimistas e pessimistas respectivamente. 

Na trajetória RCP 2.6, há um pico de emissão de gases de efeito estufa entre 2010 e 2020 e uma 

diminuição após essa década (Meinshausen et al. 2011). Na trajetória RCP 8.5, a emissão de 

gases só aumenta ao longo do século (Meinshausen et al. 2011). Assim, foram geradas 

distribuições potenciais para quatro projeções considerando as mudanças climáticas globais. 
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Figura 2 Organograma metodológico para a modelagem da distribuição potencial deste trabalho  
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RESULTADOS 

Análise dos pontos coletados e variáveis bioclimáticas 

 

 No GBIF, foram encontrados 918 pontos de ocorrência de Riencourtia oblongifolia. 

Desses, 366 pontos tinham coordenadas. Depois da seleção espacial de pontos de ocorrência, 

restaram 131 pontos que foram utilizados na modelagem para produzir os mapas de distribuição 

potencial da espécie. A lista com os 131 pontos utilizados na análise pode ser encontrada no 

Apêndice III 

Foram gerados 300 pontos de pseudo-ausência e após a mesma seleção espacial, a qual 

foi submetida os pontos de ocorrência, restaram 283 pontos distribuídos em uma área de cinco 

graus ao redor dos pontos de ocorrência. 

Ao todo 414 pontos foram utilizados para gerar os mapas de distribuição potencial 

(Figura 3). Esses pontos não apresentam autocorrelação espacial além de 20km, segundo o 

correlograma de Mantel disponível no pacote ecospat do R (Broennimann et al. 2018) 

(Apêndice IV) 

Depois da análise VIF, um conjunto de seis variáveis foi encontrado em todos os nove 

cenários: Bio3 (isotermalidade), Bio4 (sazonalidade da temperatura), Bio8 (temperatura média 

do quartil mais úmido), Bio15 (sazonalidade da precipitação), Bio18 (precipitação do quartil 

mais quente) e Bio19 (precipitação do quartil mais frio). 

As variáveis Bio2 (distribuição de temperatura média anual) e Bio14 (precipitação no 

mês mais seco) estiveram presentes em oito dos nove cenários e a variável Bio13 (precipitação 

no mês mais chuvoso) apareceu em cinco de nove cenários. Já as variáveis Bio16, Bio17 e 

Bio12 apareceram em três, dois e um cenário, respectivamente. As listas com todas as variáveis 

bioclimáticas e suas importâncias para cada modelo pode ser obtida no Apêndice V. 

 

Mapas de distribuição potencial 

 

Foram gerados cinco mapas de distribuição potencial de Riencourtia oblongifolia: 

atual (Figura 5), consensos otimistas para 2050 e 2070 comparados com o presente (Figuras 6 

e 7, respectivamente), consensos pessimistas para 2050 e 2070 comparados com o presente 

(Figuras 8 a 9, respectivamente) A distribuição para 2050 e 2070 predita por todas as quatro 

combinações de modelos (CCSM4 e MPI.ESM) e trajetórias de emissão de gás carbônico (RCP 
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2.6 e 8.5) é mostrada nas Figuras 10 e 11. Finalmente, podemos observar como a distribuição 

potencial de Riencourtia oblongifolia tende a se deslocar nas projeções, segundo o consenso 

estrito dos modelos climáticos utilizados, em relação aos três tempos analisados (presente, 2050 

e 2070) nas Figuras 12, 13 e 14. Por fim, são apresentadas as áreas de distribuição potencial 

que não se alterará, independente do modelo, projeção ou trajetória (Figura 15) e sua 

comparação com o presente (Figura 16). 

A distribuição potencial atual de R. oblongifolia ocupa uma área de 1,42 milhões de 

km² (aproximadamente 60% de toda a cobertura original do Cerrado). A distribuição potencial 

em 2050 será de 0,90 milhões de km², segundo o consenso estrito de todos os modelos, o que 

significa uma diminuição de cerca de 500.000 km², ou 63% da área original. Para a década de 

2070 estima-se uma distribuição de 1,07 milhões de km², restando cerca de 75% da área 

original, mas representando um aumento de quase 20% em relação à estimativa para 2050. 

Estima-se que menos de 60% da área atual (0,85 milhões de km²) permanecerá na zona 

de distribuição potencial da espécie nos próximos cinquenta anos (2070). 

No Apêndice VI são apresentados todos os mapas de distribuição potencial 

separadamente (Figuras 18 a 25) e mapas mostrando a alteração da distribuição potencial atual 

em relação ao futuro, onde áreas em verde-claro são aquelas em que se estima a distribuição 

apenas no presente; áreas em verde-escuro em que se estima a manutenção da distribuição atual 

no futuro; e áreas em azul são aquelas em que se estima a distribuição potencial apenas no 

modelo climático futuro em questão (Figuras 26 a 33). 
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Figura 3. Pontos de ocorrência de Riencourtia oblongifolia obtidos via GBIF (cerrado delimitado em 

vermelho). a) 366 pontos com coordenadas verificadas. b) 131 pontos após seleção espacial. 
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Figura 4. 131 Pontos de ocorrência de Riencourtia oblongifolia (em verde) e 283 pontos de pseudo-

ausência (em laranja), totalizando 415 pontos. O Cerrado está delimitado em vermelho. 
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Figura 5 Distribuição potencial atual de R. oblongifolia. A figura a) foi modelada pelo método de gam, 

b) glm, c) maxent, e a d) random forest. O Cerrado está delimitado em vermelho e os pontos de 

ocorrência em preto. 
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Figura 6 Distribuição potencial atual de R. oblongifolia segundo o consenso dos quatro modelos 

estatísticos. O Cerrado está delimitado em vermelho e os pontos de ocorrência em preto. 
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Figura 7 Distribuição potencial de R. oblongifolia, segundo o modelo climático CCSM4, RCP 2.6 

(otimista) para os anos 2050. A figura a) foi modelada pelo método de gam, b) glm, c) maxent, e a d) 

random forest. O Cerrado está delimitado em vermelho e os pontos de ocorrência em preto. 
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Figura 8 Distribuição potencial de R. oblongifolia, segundo o modelo climático CCSM4, RCP 2.6 

(otimista) para os anos 2050 segundo o consenso dos quatro modelos estatísticos. O Cerrado está 

delimitado em vermelho. 
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Figura 9 Distribuição potencial de R. oblongifolia, segundo o modelo climático CCSM4, RCP 2.6 

(otimista) para os anos 2070. A figura a) foi modelada pelo método de gam, b) glm, c) maxent, e a d) 

random forest. O Cerrado está delimitado em vermelho e os pontos de ocorrência em preto. 
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Figura 10 Distribuição potencial de R. oblongifolia, segundo o modelo climático CCSM4, RCP 2.6 

(otimista) para os anos 2070 segundo o consenso dos quatro modelos estatísticos. O Cerrado está 

delimitado em vermelho. 
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Figura 11 Distribuição potencial de R. oblongifolia, segundo o modelo climático CCSM4, RCP 8.5 

(pessimista) para os anos 2050. A figura a) foi modelada pelo método de gam, b) glm, c) maxent, e a d) 

random forest. O Cerrado está delimitado em vermelho e os pontos de ocorrência em preto. 
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Figura 12 Distribuição potencial de R. oblongifolia, segundo o modelo climático CCSM4, RCP 8.5 

(pessimista) para os anos 2050 segundo o consenso dos quatro modelos estatísticos. O Cerrado está 

delimitado em vermelho. 
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Figura 13 Distribuição potencial de R. oblongifolia, segundo o modelo climático CCSM4, RCP 8.5 

(pessimista) para os anos 2070. A figura a) foi modelada pelo método de gam, b) glm, c) maxent, e a d) 

random forest. O Cerrado está delimitado em vermelho e os pontos de ocorrência em preto. 
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Figura 14 Distribuição potencial de R. oblongifolia, segundo o modelo climático CCSM4, RCP 8.5 

(pessimista) para os anos 2070 segundo o consenso dos quatro modelos estatísticos. O Cerrado está 

delimitado em vermelho. 
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Figura 15 Distribuição potencial de R. oblongifolia, segundo o modelo climático MPI.ESM, RCP 2.6 

(otimista) para os anos 2050. A figura a) foi modelada pelo método de gam, b) glm, c) maxent, e a d) 

random forest. O Cerrado está delimitado em vermelho e os pontos de ocorrência em preto. 
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Figura 16 Distribuição potencial de R. oblongifolia, segundo o modelo climático MPI.ESM, RCP 2.6 

(otimista) para os anos 2050 segundo o consenso dos quatro modelos estatísticos. O Cerrado está 

delimitado em vermelho. 
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Figura 17 Distribuição potencial de R. oblongifolia, segundo o modelo climático MPI.ESM, RCP 2.6 

(otimista) para os anos 2070. A figura a) foi modelada pelo método de gam, b) glm, c) maxent, e a d) 

random forest. O Cerrado está delimitado em vermelho e os pontos de ocorrência em preto. 
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Figura 18 Distribuição potencial de R. oblongifolia, segundo o modelo climático MPI.ESM, RCP 2.6 

(otimista) para os anos 2070 segundo o consenso dos quatro modelos estatísticos. O Cerrado está 

delimitado em vermelho. 
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Figura 19 Distribuição potencial de R. oblongifolia, segundo o modelo climático MPI.ESM, RCP 8.5 

(pessimista) para os anos 2050. A figura a) foi modelada pelo método de gam, b) glm, c) maxent, e a d) 

random forest. O Cerrado está delimitado em vermelho e os pontos de ocorrência em preto. 
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Figura 20 Distribuição potencial de R. oblongifolia, segundo o modelo climático MPI.ESM, RCP 8.5 

(pessimista) para os anos 2050 segundo o consenso dos quatro modelos estatísticos. O Cerrado está 

delimitado em vermelho. 
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Figura 21 Distribuição potencial de R. oblongifolia, segundo o modelo climático MPI.ESM, RCP 8.5 

(pessimista) para os anos 2070. A figura a) foi modelada pelo método de gam, b) glm, c) maxent, e a d) 

random forest. O Cerrado está delimitado em vermelho e os pontos de ocorrência em preto. 
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Figura 22 Distribuição potencial de R. oblongifolia, segundo o modelo climático MPI.ESM, RCP 8.5 

(pessimista) para os anos 2070 segundo o consenso dos quatro modelos estatísticos. O Cerrado está 

delimitado em vermelho. 
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Figura 23 Alteração da distribuição potencial de R. oblongifolia, segundo o modelo climático CCSM4, 

RCP 2.6 (otimista) para os anos 2050. Verde-claro representa a distribuição presente, verde-escuro a 

distribuição futura coincidente com a presente e azul apenas a distribuição futura. O Cerrado está 

delimitado em vermelho. 
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Figura 24 Alteração da distribuição potencial de R. oblongifolia, segundo o modelo climático CCSM4, 

RCP 2.6 (otimista) para os anos 2070. Verde-claro representa a distribuição presente, verde-escuro a 

distribuição futura coincidente com a presente e azul apenas a distribuição futura. O Cerrado está 

delimitado em vermelho. 
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Figura 25 Alteração da distribuição potencial de R. oblongifolia, segundo o modelo climático CCSM4, 

RCP 8.5 (pessimista) para os anos 2050. Verde-claro representa a distribuição presente, verde-escuro a 

distribuição futura coincidente com a presente e azul apenas a distribuição futura. O Cerrado está 

delimitado em vermelho.  
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Figura 26 Alteração da distribuição potencial de R. oblongifolia, segundo o modelo climático CCSM4, 

RCP 8.5 (pessimista) para os anos 2070. Verde-claro representa a distribuição presente, verde-escuro a 

distribuição futura coincidente com a presente e azul apenas a distribuição futura. O Cerrado está 

delimitado em vermelho.  
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Figura 27 Alteração da distribuição potencial de R. oblongifolia, segundo o modelo climático MPI.ESM, 

RCP 2.6 (otimista) para os anos 2050. Verde-claro representa a distribuição presente, verde-escuro a 

distribuição futura coincidente com a presente e azul apenas a distribuição futura. O Cerrado está 

delimitado em vermelho.  
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Figura 28 Alteração da distribuição potencial de R. oblongifolia, segundo o modelo climático MPI.ESM, 

RCP 2.6 (otimista) para os anos 2070. Verde-claro representa a distribuição presente, verde-escuro a 

distribuição futura coincidente com a presente e azul apenas a distribuição futura. O Cerrado está 

delimitado em vermelho. 
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Figura 29 Alteração da distribuição potencial de R. oblongifolia, segundo o modelo climático MPI.ESM, 

RCP 8.5 (pessimista) para os anos 2050. Verde-claro representa a distribuição presente, verde-escuro a 

distribuição futura coincidente com a presente e azul apenas a distribuição futura. O Cerrado está 

delimitado em vermelho. 
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Figura 30 Alteração da distribuição potencial de R. oblongifolia, segundo o modelo climático MPI.ESM, 

RCP 8.5 (pessimista) para os anos 2070. Verde-claro representa a distribuição presente, verde-escuro a 

distribuição futura coincidente com a presente e azul apenas a distribuição futura. O Cerrado está 

delimitado em vermelho. 
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DISCUSSÃO 

 

Riencourtia oblongifolia é uma espécie comum, mas endêmica do Cerrado, 

demonstrando uma distribuição potencial em cerca de 60% da região fitogeográfica e em 

algumas zonas ecótonas. Seu mapa de distribuição atual potencial apresenta algumas regiões 

fora do Cerrado, como a região entre a chapada Diamantina e o rio São Francisco, e a Serra da 

Mantiqueira, região com campos de altitude e remanescentes do Cerrado paulista, além de 

outros enclaves na região norte e no Mato Grosso. 

Há ainda algumas regiões onde a espécie potencialmente não ocorre dentro do limite 

do Cerrado, como no Cerrado paulista, na zona de transição Amazônia/Cerrado/Caatinga no 

Norte do Maranhão e no Cerrado dos Estados do Piauí e do Mato Grosso do Sul. Há possíveis 

razões para isso, entre elas: subamostragem, degradação ambiental (principalmente no Cerrado 

paulista e Mato Grosso do Sul) e baixa capacidade da espécie de ocupar regiões mais periféricas 

do Cerrado. 

Há dificuldades na obtenção de informações sobre espécies comuns, principalmente 

herbáceas do Cerrado, visto que a maioria dos estudos analisa espécies arbóreas (Ratter et al. 

1996, Ratter et al. 2003, Santos et al. 2015) e utiliza espécies raras para definir estratégias de 

conservação (Prendergast et al. 1993, Lawler et al. 2003, Mouillot et al. 2013). A conservação 

de espécies raras é importante pela manutenção da biodiversidade, heterogeneidade de habitats, 

utilização de espécies bandeiras, mas também é importante a realização de estudos sobre 

espécies comuns e não ameaçadas de extinção, os efeitos das alterações antrópicas e climáticas 

sobre essas espécies e sua importância para serviços ecossistêmicos (Gaston & Fuller 2008, 

Winfree et al. 2015, Whiteley et al. 2016, Mateo-Tomás et al. 2017, Baker et al. 2018). 

Segundo Gaston & Fuller (2008), as espécies comuns moldam o mundo ao nosso 

redor, já que a estrutura de ecossistemas é formada em grande parte por essas espécies. Levando 

isso em consideração, a diminuição da área de abundância de espécies comuns pode perturbar 

porções importantes do habitat onde outras espécies coabitam alterando significativamente o 

espaço geográfico e, consequentemente, a sobrevivência das espécies, como por exemplo, o 

caso da conífera Tsuga canadenses, uma espécie fundamental para o seu ecossistema que 

apresenta declínio de abundância desde os anos 1980, o que elevou as taxas de nitrificação, 

criando novos habitats e encolhendo habitats tradicionais na região.  (Ellison et al. 2005). 
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Winfree e associados (2016) mostram que a abundância de uma espécie na 

comunidade tem um impacto maior na realização de serviços ecossistêmicos em relação à 

riqueza de espécies raras. Eles afirmam que a riqueza de uma região não está relacionada com 

a realização de seus serviços ecossistêmicos, pois a remoção de poucas espécies abundantes 

altera um serviço em uma escala maior que a remoção de diversas espécies raras. Visto que ser 

comum é algo raro, já que poucas espécies possuem uma abundância grande em um ecossistema 

(Gaston & Fuller 2008, McGill et al. 2007), devemos investigar mais as espécies comuns. 

Além disso, entender a distribuição potencial de espécies comuns é importante para a 

conservação da biodiversidade genética das espécies, visto que uma espécie comum pode 

possuir uma subespécie rara e ameaçada de extinção, mas obscurecida pela relativa abundância 

da espécie (Thakur et al. 2018) e essa diversidade genética escondida pode ser uma ferramenta 

importante na conservação de áreas e indicar padrões evolutivos antes desconhecidos (Whitley 

et al. 2016). 

Mesmo espécies comuns e abundantes estão sujeitas à extinção – vide exemplos do 

pombo passageiro e do bisão americano – ou, pelo menos, sofrerem uma diminuição na sua 

área de dispersão e em sua abundância (Inger et al. 2014, Ellison et al. 2005). A distribuição de 

potencial de R. oblongifolia diminuirá cerca de meio milhão de km² nos próximos 30 anos, 

segundo os resultados deste trabalho, atingindo 60% da sua distribuição potencial atual. Essa 

diminuição da área de distribuição tende a se reverter entre 2050 e 2070, com um acréscimo de 

aproximadamente 150 mil km², mas independentemente, haverá uma redução de, pelo menos, 

um quarto da área de distribuição potencial da espécie, o que pode impactar em outras espécies 

do Cerrado. 

Essa alteração tem um peso maior nos serviços que a região fornece, já que isso pode 

afetar a resiliência das suas funções ecossistêmicas já que poucas espécies podem providenciar 

esses serviços, mas muitas espécies são necessárias para suportá-los, caso a abundância diminua 

(Oliver et al. 2015). A avaliação da distribuição potencial futura pode ser uma ferramenta 

utilizada na identificação de “zonas seguras”, onde nenhuma barreira global de biodiversidade 

é cruzada e, por consequência, levar a um efeito de feedback positivo para a rápida diminuição 

dos serviços fornecidos pelo ecossistema (Scheffer et al. 2015) 

A utilização desses parâmetros abordados para a gestão da conservação da 

biodiversidade e principalmente para a avaliação de riscos à perda da biodiversidade pode 

auxiliar na manutenção de ecossistemas mais resilientes e com serviços mais bem protegidos 
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(Ellison et al. 2005, Gaston & Fuller 2008, Scheffer et al. 2015, Socolar et al. 2016). Esses 

parâmetros também podem auxiliar em propostas de criação de unidades de conservação (UCs), 

visto que UCs do Cerrado cobrem apenas uma pequena porção do bioma e não são 

representativas para a diversidade de espécies (Da Silva & Bates 2002, Klink & Machado 2005, 

Silva et al. 2006, Ganem et al. 2013). Caso uma proposta de criação de UC tenha em vista a 

conservação de R. oblongifolia, novos estudos precisam ser realizados para aumentar a 

confiabilidade da modelagem a ponto de aceitá-la como uma ferramenta de gestão da 

conservação (Araujo et al. 2019). Recomenda uma região onde não há alteração da sua 

distribuição potencial, independentemente do modelo, trajetória ou projeção, mas antes se faz 

necessária a verificação da distribuição potencial atual em campo, indo até as regiões onde a 

espécie é predita e realizando uma coleta de espécimes. 

As variáveis utilizadas neste trabalho variam de modelo a modelo, mas podemos 

observar que grande parte delas (8 de 13) estão presentes em todos ou ausente em apenas um 

modelo. As variáveis mais importantes para os modelos foram a Bio14(Precipitação no mês 

mais seco) e Bio2 (Distribuição de temperatura média anual) que contribuíram com uma média 

de 18% e 14%, respectivamente, em cada modelo que participaram.  

Isso indica que o fator limitante para a distribuição potencial dessa espécie é o regime 

de chuvas, principalmente nos períodos mais secos, além da distribuição da temperatura média 

anual, ou em outras palavras, a média das diferenças entre a temperatura máxima e mínima do 

ano. Em outras palavras, essa espécie é particularmente sensível às variações no regime de 

chuvas na época seca e a variação de temperaturas máximas e mínimas ao longo do ano. É 

esperado que qualquer outra espécie vegetal que responda de forma semelhante a essas 

variáveis também apresente uma mudança em suas zonas de distribuição potencial no futuro. 

A metodologia utilizada é capaz de estimar modelos robustos de distribuição, mas vale 

lembrar que ela utiliza apenas dados climáticos, desconsiderando outros fatores importantes 

para o nicho de uma espécie vegetal, como o tipo do solo e a presença de polinizadores e 

dispersores de sementes, por isso esses modelos tendem a superestimar a distribuição potencial. 

A utilização de consensos entre diferentes modelos estatísticos e climáticos reduz a 

distribuição apenas para regiões onde todos os modelos utilizados concordam, tornando a 

estimativa conservadora, mesmo com a superestimação intrínseca da metodologia. 

Portanto, podemos utilizar essa ferramenta para além de entender melhor a ecologia 

das espécies, planejar melhores estratégias de conservação, mas para isso precisamos tomar 



66 
 

alguns cuidados tanto no momento anterior a análise (coleta e seleção de dados), quanto durante 

(análise da autocorrelação e colinearidade de variáveis) e após a análise (métodos de consenso 

e interpretação dos resultados). 

Espera-se que mais estudos sejam realizados para melhorar a compreensão da 

distribuição da abundância das espécies, além da própria coleta e manutenção dos dados. Visto 

que cerca de um terço dos pontos obtidos não eram georreferenciados, temos a necessidade de 

aumentar o rigor de georreferenciamento, possibilitando assim análises em resolução mais finas 

e com maior grau de confiabilidade. Outro problema relacionado é o viés de coleta, logo 

precisamos investir em campanhas de coleta em regiões subamostradas para a espécie, já que 

temos uma pletora de dados já recolhidos, mas muito redundantes quando analisamos escalas 

maiores. 

Outro ponto importante para se investigar é como o efeito das alterações climáticas 

interfere na distribuição da diversidade, visto que sabemos que há efeito, mas nem sempre 

temos o conhecimento dos mecanismos relacionados a ele. A compreensão desses mecanismos 

nos possibilitará compreender eventos de homogeneização, alteração de serviços 

ecossistêmicos, processos de extinções locais e globais, entre outros. Com essa compreensão 

poderemos então planejar ações e estratégias de conservação com melhor custo-benefício e em 

relação ao esforço e à manutenção das redes, fluxos e sistemas ecológicos.  
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CONCLUSÃO 

 

Este trabalho produziu mapas de distribuição potencial para uma espécie comum e 

endêmica do Cerrado – Riencourtia oblongifolia – e como essa distribuição mudará, retraindo-

se para algo entre 60 e 75% da sua área potencial atual, correspondendo a um valor entre 35% 

e 40% da cobertura original do Cerrado. As variáveis bioclimáticas que mais contribuíram para 

os modelos foram a Bio2 e a Bio14, indicando a sensibilidade dessa espécie às variações de 

precipitação em meses secos e às variações das temperaturas máximas e mínimas. 

Tanto nos cenários mais otimistas (RCP 2.6) quanto nos mais pessimistas (RCP 8.5) 

observamos uma redução na área de distribuição da espécie, mas contrário ao esperado cenários 

mais pessimistas tem um impacto menor na redução da área de distribuição potencial em relação 

aos cenários mais otimistas. 

Espécies comuns e abundantes são relevantes para a manutenção da estrutura e 

funcionamento de ecossistemas e estão relacionadas a redes ecológicas de muitas outras 

espécies, representando um fator importante na manutenção de serviços ecossistêmicos para 

todas espécies que habitam a região. 

Com bases de dados confiáveis e regiões bem amostradas, a metodologia empregada 

neste estudo pode ser útil para a conservação da biodiversidade, se certos rigores na análise são 

tomados, suas limitações são consideras e a ocorrência da espécie é verificada em campo a fim 

de se certificar da acurácia do modelo de distribuição potencial. 
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Döscher, R., Martins, H., Hewitt, C., Whiffin, F., van den Hurk, B. (Eds.) (2017) European Earth System 

Modelling for Climate Services. 65 pp. 

Ellison, A. M., Bank, M. S., Clinton, B. D., Colburn, E. A., Elliott, K., Ford, C. R., … Webster, J. R. 

(2005). Loss of foundation species: consequences for the structure and dynamics of forested 

ecosystems. Frontiers in Ecology and the Environment, 3(9), 479–486. doi:10.1890/1540-

9295(2005)003[0479:lofscf]2.0.co;2 

Fourcade Y, Engler JO, Rödder D, Secondi J (2014) Mapping Species Distributions with MAXENT 

Using a Geographically Biased Sample of Presence Data: A Performance Assessment of Methods 

for Correcting Sampling Bias. PLoS ONE 9(5): e97122. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0097122 

Françoso, R. D., Brandão, R., Nogueira, C. C., Salmona, Y. B., Machado, R. B., & Colli, G. R. (2015). 

Habitat loss and the effectiveness of protected areas in the Cerrado Biodiversity Hotspot. Natureza 

& Conservação, 13(1), 35–40. doi:10.1016/j.ncon.2015.04.001 

Ganem, R. S., Drummond, J. A., & Franco, J. L. de A. (2013). Conservation polices and control of 

habitat fragmentation in the Brazilian Cerrado biome. Ambiente & Sociedade, 16(3), 99-118. 

https://dx.doi.org/10.1590/S1414-753X2013000300007 

Gaston, K. J. (2000). Global patterns in biodiversity. Nature, 405(6783), 220–227. 

doi:10.1038/35012228 

Gaston, K. J., & Blackburn, T. M. (1999). A Critique for Macroecology. Oikos, 84(3), 353. 

doi:10.2307/3546417 

Gaston, K., & Fuller, R. (2008). Commonness, population depletion and conservation biology. Trends 

in Ecology & Evolution, 23(1), 14–19. doi:10.1016/j.tree.2007.11.001 

Guisan, A., Tingley, R., Baumgartner, J. B., Naujokaitis-Lewis, I., Sutcliffe, P. R., Tulloch, A. I. T., … 

Buckley, Y. M. (2013). Predicting species distributions for conservation decisions. Ecology 

Letters, 16(12), 1424–1435. doi:10.1111/ele.12189 

Guralnick, R., Walls, R., & Jetz, W. (2017). Humboldt Core - toward a standardized capture of 

biological inventories for biodiversity monitoring, modeling and assessment. Ecography, 41(5), 

713–725. doi:10.1111/ecog.02942 



71 
 

 

Hijmans, R. J., Cameron, S. E., Parra, J. L., Jones, P. G., & Jarvis, A. (2005). Very high-resolution 

interpolated climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology, 25(15), 

1965–1978. doi:10.1002/joc.1276 

Inger, R., Gregory, R., Duffy, J. P., Stott, I., Voříšek, P., & Gaston, K. J. (2014). Common European 

birds are declining rapidly while less abundant species’ numbers are rising. Ecology Letters, 

18(1), 28–36. doi:10.1111/ele.12387 

Joly, C. A., Metzger, J. P., & Tabarelli, M. (2014). Experiences from the Brazilian Atlantic Forest: 

ecological findings and conservation initiatives. New Phytologist, 204(3), 459–473. 

doi:10.1111/nph.12989 

Karger, D.N., Conrad, O., Böhner, J., Kawohl, T., Kreft, H., Soria-Auza, R.W., Zimmermann, N.E., 

Linder, H.P. & Kessler, M. (2017) Climatologies at high resolution for the earth’s land surface 

areas. Scientific Data 4, 170122. 

Kearney, M., & Porter, W. (2009). Mechanistic niche modelling: combining physiological and spatial 

data to predict species’ ranges. Ecology Letters, 12(4), 334–350. doi:10.1111/j.1461-

0248.2008.01277.x 

Keil, P., Storch, D., & Jetz, W. (2015). On the decline of biodiversity due to area loss. Nature 

Communications, 6(1). doi:10.1038/ncomms9837 

Keith, S. A., Webb, T. J., Bohning-Gaese, K., Connolly, S. R., Dulvy, N. K., Eigenbrod, F., … Isaac, 

N. J. B. (2012). What is macroecology? Biology Letters, 8(6), 904–906. 

doi:10.1098/rsbl.2012.0672 

Kerr, J. T., Kharouba, H. M., & Currie, D. J. (2007). The Macroecological Contribution to Global 

Change Solutions. Science, 316(5831), 1581–1584. doi:10.1126/science.1133267 

Klink, C. A., & Machado, R. B. (2005). Conservation of the Brazilian Cerrado. Conservation Biology, 

19(3), 707–713. doi:10.1111/j.1523-1739.2005.00702.x 

Knutti, R., & Sedláček, J. (2012). Robustness and uncertainties in the new CMIP5 climate model 

projections. Nature Climate Change, 3(4), 369–373. doi:10.1038/nclimate1716 

Koh, L. P., R.R. Dunn, N.S. Sodhi, R.K. Colwell, H.C. Proctor, & V.S. Smith (2004). Species 

Coextinctions and the Biodiversity Crisis. Science, 305(5690), 1632–1634. 

doi:10.1126/science.1101101 

Kreft, H., & Jetz, W. (2007). Global patterns and determinants of vascular plant diversity. Proceedings 

of the National Academy of Sciences, 104(14), 5925–5930. doi:10.1073/pnas.0608361104 

Laurance, W. F. (2007). Have we overstated the tropical biodiversity crisis? Trends in Ecology & 

Evolution, 22(2), 65–70. doi:10.1016/j.tree.2006.09.014 

Lawler, J. J., White, D., Sifneos, J. C., & Master, L. L. (2003). Rare Species and the Use of Indicator 

Groups for Conservation Planning. Conservation Biology, 17(3), 875–882. doi:10.1046/j.1523-

1739.2003.01638.x 

Liu, C., Newell, G., & White, M. (2016). On the selection of thresholds for predicting species occurrence 

with presence-only data. Ecology and Evolution, 6(1), 337–348. doi:10.1002/ece3.1878 

Machado, R.B., M.B. Ramos Neto, P.G.P. Pereira, E.F. Caldas, D.A. Gonçalves, N.S. Santos, K. Tabor 

e M. Steininger. Estimativas de perda da área do Cerrado brasileiro. Relatório técnico não 

publicado. Conservação Internacional, Brasília, DF, 2004. 

Mateo-Tomás, P., Olea, P. P., Moleón, M., Selva, N., & Sánchez-Zapata, J. A. (2017). Both rare and 

common species support ecosystem services in scavenger communities. Global Ecology and 

Biogeography, 26(12), 1459–1470. doi:10.1111/geb.12673  



72 
 

McDowell, N., Allen, C. D., Anderson-Teixeira, K., Brando, P., Brienen, R., Chambers, J., … Xu, X. 

(2018). Drivers and mechanisms of tree mortality in moist tropical forests. New Phytologist, 

219(3), 851–869. doi:10.1111/nph.15027 

McGill, B. J. (2018). The what, how and why of doing macroecology. Global Ecology and 

Biogeography, 28(1), 6–17. doi:10.1111/geb.12855 

McPherson, J. M., Jetz, W., & Rogers, D. J. (2004). The effects of species’ range sizes on the accuracy 

of distribution models: ecological phenomenon or statistical artefact? Journal of Applied Ecology, 

41(5), 811–823. doi:10.1111/j.0021-8901.2004.00943.x 

Meinshausen, M., Smith, S. J., Calvin, K., Daniel, J. S., Kainuma, M. L. T., Lamarque, J.-F., … van 

Vuuren, D. P. P. (2011). The RCP greenhouse gas concentrations and their extensions from 1765 

to 2300. Climatic Change, 109(1-2), 213–241. doi:10.1007/s10584-011-0156-z 

Mendonça RC, Felfili MJ, Walter BMT et al.(2008) Flora vascular do bioma Cerrado: checklist com 

12.356 espécies. In: Sano SM, Almeida SP, Ribeiro JF (eds) Cerrado: ecologia e flora. Embrapa 

Cerrados, Brasília, pp 421–1182 

MMA. Balanço de execução 2018 PPCDAm e PPCerrado, versão preliminar. Ministério do Meio 

Ambiente, Brasília, DF, 2019 

Mouillot, D., Bellwood, D. R., Baraloto, C., Chave, J., Galzin, R., Harmelin-Vivien, M., … Thuiller, 

W. (2013). Rare Species Support Vulnerable Functions in High-Diversity Ecosystems. PLoS 

Biology, 11(5), e1001569. doi:10.1371/journal.pbio.1001569 

Myers, N., Mittermeier, R. A., Mittermeier, C. G., da Fonseca, G. A. B., & Kent, J. (2000). Biodiversity 

hotspots for conservation priorities. Nature, 403(6772), 853–858. doi:10.1038/35002501 

Naimi, B., & Araújo, M. B. (2016). sdm: a reproducible and extensible R platform for species 

distribution modelling. Ecography, 39(4), 368–375. doi:10.1111/ecog.01881 

O’Donnell, M.S., & Ignizio, D.A., (2012). Bioclimatic predictors for supporting ecological applications 

in the conterminous United States: U.S. Geological Survey Data Series 691.  

Oliver, T. H., Heard, M. S., Isaac, N. J. B., Roy, D. B., Procter, D., Eigenbrod, F., … Bullock, J. M. 

(2015). Biodiversity and Resilience of Ecosystem Functions. Trends in Ecology & Evolution, 

30(11), 673–684. doi:10.1016/j.tree.2015.08.009 

Olson, D. M., E. Dinerstein, G. V. N. Powell, and E. D. Wikramanayake. 2002. Conservation biology 

for the biodiversity crisis. Conservation Biology 16: 1–3. 

Panero, J. L. 2007. XXVI. Tribe Heliantheae Cass. Pp. 440–477 in: Families and genera of vascular 

Plants Heliantheae. Flowering plants, Eudicots, Asterales, eds. J. W. Kadereit, C. Jeffrey Berlin: 

Springer-Verlag 

Phillips, S. J., & Elith, J. (2013). On estimating probability of presence from use–availability or 

presence–background data. Ecology, 94(6), 1409–1419. doi:10.1890/12-1520.1 

Phillips, S. J., Dudík, M., Elith, J., Graham, C. H., Lehmann, A., Leathwick, J., & Ferrier, S. (2009). 

Sample selection bias and presence-only distribution models: implications for background and 

pseudo-absence data. Ecological Applications, 19(1), 181–197. doi:10.1890/07-2153.1 

Prendergast, J. R., Quinn, R. M., Lawton, J. H., Eversham, B. C., & Gibbons, D. W. (1993). Rare species, 

the coincidence of diversity hotspots and conservation strategies. Nature, 365(6444), 335–337. 

doi:10.1038/365335a0 

Ratter, J., Ribeiro, J.F., & Bridgewater S. (1997). The Brazilian Cerrado Vegetation and Threats to its 

Biodiversity. Annals of Botany, 80(3), 223–230. doi:10.1006/anbo.1997.0469 



73 
 

 

Ratter, J. A., Bridgewater, S., Atkinson, R., & Ribeiro, J. F. (1996). Analysis of the floristic composition 

of the Brazilian cerrado vegetation II: Comparison of the woody vegetation of 98 areas. Edinburgh 

Journal of Botany, 53(02), 153. doi:10.1017/s0960428600002821 

Ratter, J. A., Bridgewater, S., & Ribeiro, J. F. (2003). Analysis of the floristic composition of the 

Brazilian Cerrado vegetation iii: comparison of the woody vegetation of 376 areas. Edinburgh 

Journal of Botany, 60(01). doi:10.1017/s0960428603000064 

Robertson, M. P., Visser, V., & Hui, C. (2016). Biogeo: an R package for assessing and improving data 

quality of occurrence record datasets. Ecography, 39(4), 394–401. doi:10.1111/ecog.02118 

Santos, L. M., Lenza, E., dos Santos, J. O., Marimon, B. S., Eisenlohr, P. V., Marimon Junior, B. H., & 

Feldpausch, T. R. (2015). Diversity, floristic composition, and structure of the woody vegetation 

of the Cerrado in the Cerrado–Amazon transition zone in Mato Grosso, Brazil. Brazilian Journal 

of Botany, 38(4), 877–887. doi:10.1007/s40415-015-0186-2 

Scarano, F. R., & Ceotto, P. (2015). Brazilian Atlantic forest: impact, vulnerability, and adaptation to 

climate change. Biodiversity and Conservation, 24(9), 2319–2331. doi:10.1007/s10531-015-

0972-y 

SCBD (Secretariat of the Convention on Biological Diversity). "Convention on biological diversity." 

Convention on biological diversity. 1992. 

Scheffer, M., Barrett, S., Carpenter, S. R., Folke, C., Green, A. J., Holmgren, M., … Walker, B. (2015). 

Creating a safe operating space for iconic ecosystems. Science, 347(6228), 1317–1319. 

doi:10.1126/science.aaa3769 

Segurado, P., & Araújo, M. B. (2004). An evaluation of methods for modelling species distributions. 

Journal of Biogeography, 31(10), 1555–1568. doi:10.1111/j.1365-2699.2004.01076.x 

Sellers, P. J., & Mintz, Y. (1986). A simple biosphere model (SiB) for use within general circulation 

models. Journal of the Atmospheric Sciences. 43 (43): 505–531. doi:10.1175/1520-0469 

Silva, L. O, Costa, D. A, Espírito Santo Filho, K, Ferreira, H. Dias, & Brandão, D. (2002). Levantamento 

florístico e fitossociológico em duas áreas de cerrado sensu stricto no Parque Estadual da Serra 

de Caldas Novas, Goiás. Acta Botanica Brasilica, 16(1), 43-53. 

https://dx.doi.org/10.1590/S0102-33062002000100006 

Silva, J. F., Farinas, M. R., Felfili, J. M., & Klink, C. A. (2006). Spatial heterogeneity, land use and 

conservation in the cerrado region of Brazil. Journal of Biogeography, 33(3), 536–548. 

doi:10.1111/j.1365-2699.2005.01422.x  

Silverio, D. V., Brando, P. M., Balch, J. K., Putz, F. E., Nepstad, D. C., Oliveira-Santos, C., & 

Bustamante, M. M. C. (2013). Testing the Amazon savannization hypothesis: fire effects on 

invasion of a neotropical forest by native cerrado and exotic pasture grasses. Philosophical 

Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 368(1619), 20120427–20120427. 

doi:10.1098/rstb.2012.0427 

Socolar, J. B., Gilroy, J. J., Kunin, W. E., & Edwards, D. P. (2016). How Should Beta-Diversity Inform 

Biodiversity Conservation? Trends in Ecology & Evolution, 31(1), 67–80. 

doi:10.1016/j.tree.2015.11.005 

Somodi, I., Lepesi, N., & Botta-Dukát, Z. (2017). Prevalence dependence in model goodness measures 

with special emphasis on true skill statistics. Ecology and Evolution, 7(3), 863–872. 

doi:10.1002/ece3.2654 

Taylor, K. E., Stouffer, R. J., & Meehl, G. A. (2012). An Overview of CMIP5 and the Experiment 

Design. Bulletin of the American Meteorological Society, 93(4), 485–498. doi:10.1175/bams-d-

11-00094.1 



74 
 

Thuiller, W., Brotons, L., Araújo, M. B., & Lavorel, S. (2004). Effects of restricting environmental 

range of data to project current and future species distributions. Ecography, 27(2), 165–172. 

doi:10.1111/j.0906-7590.2004.03673.x. 

VanDerWal, J., Shoo, L. P., Graham, C., & Williams, S. E. (2009). Selecting pseudo-absence data for 

presence-only distribution modeling: How far should you stray from what you know? Ecological 

Modelling, 220(4), 589–594. doi:10.1016/j.ecolmodel.2008.11.010 

Vasconcelos, T. S., Rodríguez, M. Á., & Hawkins, B. A. (2011). Species distribution modelling as a 

macroecological tool: a case study using New World amphibians. Ecography, 35(6), 539–548. 

doi:10.1111/j.1600-0587.2011.07050.x 

Weiser, V. L, & Godoy, S. A. P. (2001). Florística em um hectare de cerrado stricto sensu na ARIE - 

cerrado Pé-de-Gigante, Santa Rita do Passa Quatro, SP Florística em um hectare de cerrado stricto 

sensu na ARIE - Cerrado Pé-de-Gigante, Santa Rita do Passa Quatro, SP. Acta Botanica Brasilica, 

15(2), 201-212. https://dx.doi.org/10.1590/S0102-33062001000200007 

Whiteley, A. R., Spruell, P., & Allendorf, F. W. (2006). Can common species provide valuable 

information for conservation? Molecular Ecology, 15(10), 2767–2786. doi:10.1111/j.1365-

294x.2006.02972.x 

Wieczorek, J., Bloom, D., Guralnick, R., Blum, S., Döring, M., Giovanni, R., … Vieglais, D. (2012). 
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APÊNDICES 

Apêndice I Script do R para geração de pseudo-ausências 

 

######################################################## 

### \0/ ### Pseudo-absence generation Script ### \0/ ### 
######################################################## 

 

 

### 00 ### In case of emergency break glass ####: 

 

#vignette("sdm") 

#browseVignettes("sdm", lib.loc = NULL, all = TRUE) 

#help(sdm) 

#http://www.biogeoinformatics.org/ 

#https://cran.r-project.org/web/packages/sdm/vignettes/quick_sdm.pdf 

#https://cran.r-project.org/web/packages/sdm/sdm.pdf 

 

 

### 01 ### Setting directories, installing and loading packages #### 

 

## Setting working directory 

setwd('D:/Thiago_Godoy/WD_R/SDModels') 

## Confirming the working directory 

WD_test<-getwd() 

## Installing necessary packages 

#install.packages("sdm") 

#install.packages(c('dismo', 'earth', 'ecodist', 'ecospat', 'gam', 

'maptools', 'maxent', 'maxnet', 'raster','rgdal', 'rgeos', 'rJava', 'sf', 

'sp', 'spatstat.utils', 'spThin', 'stringi', 'usdm')) 

 

## Loading necessary packages 

library(dismo) 

library(earth) 

library(ecodist) 

library(ecospat) 

library(gam) 

library(maptools) 

library(maxent) 

library(maxnet) 

library(raster) 

library(rgdal) 

library(rgeos) 

library(rJava) 

library(sdm) 

library(sf) 

library(sp) 

library(spatstat.utils) 

library(spThin) 

library(stringi) 

library(usdm) 

# IMPORTANT1: You need the Java and Maxent files in your working directory 

in order to rJava run the model in R 

# IMPORTANT2: Check your packages and R version 

 #install.packages("installr") # (this script was made using R 3.5.3  

 #library(installr) # and every packages was up to the date 15.03.19) 

 #updater() 

 

### 2 ### Making a species occurrence points data frame #### 
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RienObl <- read.csv('RienOblolonglat.csv') # Reading geodata 

#class(RienObl) # Checking data class from the csv 

#RienObl 

latlong <- RienObl[,2:3] # Creating a coordinates object 

Occurrences <- SpatialPointsDataFrame(latlong, RienObl) # Transform csv 

coordinates points into a data.frame 

#head(Occurrences) # See object first lines 

Occurrences # See some data.frame characteristics 

 

## Plotting species occurrence map 

CerradoMap<-read_sf("D:/Thiago_Godoy/Mestrado/Shapes/Brasil/Biomas_Brasil", 

"Biomas_Brasil") # Plotting the region map  

plot(CerradoMap$geometry, xlim=c(-63,-42), ylim=c(-25,0), axes=TRUE, 

col='honeydew') # Plotting the specific desired area 

points(Occurrences$lon, Occurrences$lat, col='red', pch=1, cex=.75) # 

Insert species points 

 

rm(RienObl) #Remove unused variables 

 

 

 

### 3 ### Alleviating sampling bias #### 

 

#thin(loc.data = Occurrences, # Your species data.frame 

# lat.col = "lat", long.col = "lon", # Use the same name as in the 

coordinates columns 

# spec.col = "SpID", # Use the same name as in the taxon columns 

# thin.par = 20, reps = 1, # thin.par = distance (km) between the points; 

reps = number of resample replicates 

# locs.thinned.list.return = FALSE, # If true, the 'list' of the data.frame 

of thinned locs resulting from each replication is returned (see Returns 

below). 

# max.files = 1, 

# write.files = TRUE,  

# out.dir = "D:/Thiago_Godoy/WD_R/spThin", # Choose your output directory 

(in this case, the working directory) 

# out.base = "Occurrences20km", # out.base output file name followed by: 

_thin1 

# write.log.file = TRUE, 

# log.file = "Occurrences20km.txt", 

# verbose = TRUE ) # If true, running details of the function are print at 

the console. 

 

citation("spThin", lib.loc = NULL, auto = NULL) 

 

 

### 4 ### Ploting alleviated points #### 

 

thin <- read.table("Occurrences20km_thin1.csv", h=T, sep = ",") 

#head(thin) 

latlongthin <- thin[,2:3] # Creating an object equals to the thinned 

species coordinates 

OccurrencesThin <- SpatialPointsDataFrame(latlongthin, thin) 

#class(OccurrencesThin) # Checking class from the dataframe 

#head(OccurrencesThin) # See object first lines 

#OccurrencesThin # See some dataframe characteristics 

par(mfrow = c(1,2)) # Set two columns for plots 

plot(OccurrencesThin)  

plot(Occurrences) # Plot and compare the species occurence points before 

and after thinning 

dev.off() # go back for one column plots 
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plot(CerradoMap$geometry, xlim=c(-63,-42), ylim=c(-28,0), axes=TRUE, 

col='honeydew') 

points(Occurrences$lon, Occurrences$lat, col='red', pch=1, cex=.75) 

points(OccurrencesThin$lon, OccurrencesThin$lat, col='blue',pch=16, 

cex=0.75) 

ConvexHull <- gConvexHull(OccurrencesThin, byid=FALSE, id = NULL) # Create 

a 'convex hull' around your data points 

plot(ConvexHull, add=TRUE) 

plot(gBuffer(ConvexHull,width=5), add=TRUE) # Create a buffer around the 

hull (in this case a 5 degrees one) 

BufferHull <- gBuffer(ConvexHull,width=5) 

plot(BufferHull, add=TRUE) 

 

rm(thin, Occurrences) 

 

 

### 5 ### Generating pseudoabsence #### 

 

## Mise-en-place 

ObsPoints<-latlongthin 

ObsPoints$Occurrence <- 1 # Adding a presence mark to the data.frame under 

Occurrence 

#head(Occurrences) # Check vector with new "Occurrence" column 

coordinates(ObsPoints) <- c('lon','lat') # Transform vector into a real 

data frame 

#class(ObsPoints) # Checking class from the dataframe 

plot(ObsPoints) # Plotting points 

 

## Creates background area 

Pred <- 

raster('D:/Thiago_Godoy/WD_R/Chelsa/Chelsa_PresentTime/CHELSA_bio10_01.tif'

) 

#plot(Pred)  

Crop <- crop(Pred, BufferHull) #Crop the whole world into your area of 

interest 

#plot(PredBuffer)  

Mask <- mask(Crop, BufferHull) 

plot(Mask) 

 

## Actually generating the pseudoabsence 

pseudo <- sampleRandom(Mask,300,xy=T,sp=T) # Generate desired amount of 

pseudo-absences inside your mask 

plot(pseudo) 

pseudo<-pseudo[,1:2] # Removes the mask's name column 

pseudo$Occurrence <- 0 

write.csv(pseudo, "pseudo_300.txt", quote = F) 

 

## Thinning the pseudo point just like occurence points 

thin(loc.data = pseudo, # Your species data.frame 

 lat.col = "y", long.col = "x", # Use the same name as in the coordinates 

columns 

 spec.col = "Occurrence", # Use the same name as in the taxon columns 

 thin.par = 20, reps = 100, # thin.par = distance (km) between the points; 

reps = number of resample replicates 

 locs.thinned.list.return = F, # If true, the 'list' of the data.frame of 

thinned locs resulting from each replication is returned (see Returns 

below). 

 max.files = 1, 

 write.files = TRUE,  

 out.dir = "D:/Thiago_Godoy/WD_R/spThin", # Choose your output directory 

(in this case, the working directory) 
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 out.base = "Pseudo20km_300", # out.base output file name followed by: 

_thin1 

 write.log.file = TRUE, 

 log.file = "Pseudo20km_10000.txt", 

 verbose = TRUE ) # If true, running details of the function are print at 

the console. 

thin <- read.table("D:/Thiago_Godoy/WD_R/spThin/Pseudo20km_300_thin1.csv", 

h=T, sep = ",") 

pseudothin <- thin[,2:3] # Creating an object equals to the thinned species 

coordinates 

PseudoThin <- SpatialPointsDataFrame(pseudothin, thin) 

plot(Mask) 

plot(BufferHull, add=T) 

points(ObsPoints,col='blue',pch=16,cex=0.5) # Check occurences 

points(PseudoThin,col='red',pch=16,cex=0.5) # Check pseudoabsences 

PseudoThin@data$Occurrence <- 0 # Adding a pseudoabsence mark to the 

data.frame under Occurrence 

PseudoThin@data <- PseudoThin@data[,"Occurrence",drop=F] 

#head(PseudoThin) 

 

 

## Creates a buffer around the presence points in degrees 

buffer_pts <- gBuffer(ObsPoints,width=0.166666667)  

proj4string(ObsPoints) <- proj4string(PseudoThin) # Making the pseudo and 

observed projection the same 

proj4string(buffer_pts) <- proj4string(PseudoThin) 

plot(buffer_pts, add=T) # These three lines create a buffer around 

occurrences points and  

pts_outside <- PseudoThin[is.na(over(PseudoThin,buffer_pts)),] # exclude 

pseudo-absences inside these buffers 

proj4string(pts_outside) <- proj4string(PseudoThin) 

points(pts_outside,col='black',pch=16,cex=0.5)  

#proj4string(pts_outside) 

#head(pts_outside@data) # Checks the pseudo-absence points 

#nrow(pts_outside) # Checks how many pseudo-absence points are left 

pts_outside@data$Occurrence <- 0 # Adding a pseudoabsence mark to the 

data.frame under Occurrence 

pts_outside@data <- pts_outside@data[,"Occurrence",drop=F] 

Points <- rbind(ObsPoints,pts_outside) # Binds occurences and pseudo-

absences 

summary(Points) 

plot(Points[Points$Occurrence == 1,],col='blue',pch=16) # Plots occurrences 

as blue 

plot(Points[Points$Occurrence == 0,],col='red',pch=16, add=T) # and pseudo-

absences as red 

writeSpatialShape(Points, "RoblonPoints_300.shp") # Writes shape file by 

this method 

write.csv(Points, "RoblonPoints_300.txt", quote = F) 

#or by this one: 

#ogrDrivers() 

#writeOGR(Points, WD_PresentTime, "Points_PresentTime", "ESRI Shapefile") 
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Apêndice II Script do R para modelagem de distribuição de espécies 

 

########################################################### 

#### \0/ ### Species Distribution Model Script ### \0/ #### 

########################################################### 

 

 

#### 00 #### In case of emergency break glass #### 

 

 

#vignette("sdm") 

#browseVignettes("sdm", lib.loc = NULL, all = TRUE) 

#help(sdm) 

#http://www.biogeoinformatics.org/ 

#https://cran.r-project.org/web/packages/sdm/vignettes/quick_sdm.pdf 

#https://cran.r-project.org/web/packages/sdm/sdm.pdf 

 

 

#### 01 #### Setting directories, installing and loading packages 

#### 

 

 

## Setting working directory 

setwd('D:/Thiago_Godoy/WD_R/Results_30/PresentTime') 

## Confirming the working directory 

WD_PresentTime<-getwd() 

## Installing necessary packages 

#install.packages("sdm") 

#install.packages(c('dismo', 'earth', 'ecodist', 'ecospat', 'gam', 

'maptools', 'maxent', 'maxnet', 'raster','rgdal', 'rgeos', 'rJava', 

'sf', 'sp', 'spatstat.utils', 'spThin', 'stringi', 'usdm')) 

 

## Loading necessary packages 

library(dismo) 

library(earth) 

library(ecodist) 

library(ecospat) 

library(gam) 

library(maptools) 

library(maxent) 

library(maxnet) 

library(raster) 

library(rgdal) 

library(rgeos) 

library(rJava) 

library(sdm) 

library(sf) 

library(sp) 

library(spatstat.utils) 

library(spThin) 

library(stringi) 

library(usdm) 
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# IMPORTANT1: You need the Java and Maxent files in your working 

directory in order to rJava run the model in R 

# IMPORTANT2: Check your packages and R version 

#install.packages("installr") # (this script was made using R 3.5.3  

#library(installr) # and every packages was up to the date 15.03.19) 

#updater() 

 

 

#### 02 #### Ploting occurence points #### 

##OBS: These points were acquired via the pseudo-absence making 

script  

 

thin <- read.table("Occurrences20km_thin1.csv", h=T, sep = ",") 

#head(thin) 

thin <- thin[,2:3] # Creating an object equals to the thinned 

species coordinates 

OccurrencesThin <- SpatialPointsDataFrame(thin, thin) 

#class(OccurrencesThin) # Checking class from the dataframe 

#head(OccurrencesThin) # See object first lines 

#OccurrencesThin # See some dataframe characteristics 

plot(OccurrencesThin)  

CerradoMap<-

read_sf("D:/Thiago_Godoy/Mestrado/Shapes/Brasil/Biomas_Brasil", 

"Biomas_Brasil") # Plotting the region map  

plot(CerradoMap$geometry, xlim=c(-65,-35), ylim=c(-30,0), axes=TRUE, 

col='honeydew') # Plotting the specific desired area 

points(OccurrencesThin$lon, OccurrencesThin$lat, col='red', pch=1, 

cex=.75) # Insert species pointspoints(OccurrencesThin$lon, 

OccurrencesThin$lat, col='blue',pch=16, cex=0.75) 

ConvexHull <- gConvexHull(OccurrencesThin, byid=FALSE, id = NULL) # 

Create a 'convex hull' around your data points 

plot(ConvexHull, add=TRUE) 

plot(gBuffer(ConvexHull,width=5), add=TRUE) # Create a buffer around 

the hull (in this case a 5 degrees one) 

BufferHull <- gBuffer(ConvexHull,width=5) 

plot(BufferHull, add=TRUE) 

 

 

#### 03 #### Selecting your independent variable croped by 

Background "BufferHull" ####  

 

 

## Creates background area 

ListPred <- 

list.files(path='D:/Thiago_Godoy/WD_R/Chelsa/Chelsa_PresentTime',pat

tern='tif',full.names = T)  

#ListPred # all variables in the list 

#ListPred <- c(ListPred[[2]], ListPred[[13]] ... ) # Selects the 

number of the desired ones (if you want them all, its already done) 

#ListPred # check selection 

StackPred <- stack(ListPred) # Make this list a RasterStack 

#StackPred # Check the RasterStack 

#plot(StackPred) # Plot all the rasters 

PredBuffer <- crop(StackPred, BufferHull) #Crop the whole world into 

your area of interest 

#plot(PredBuffer) #Plot all the raster in interest area  
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## Changes resolution from 30 seconds to desirable one 

PredBuffer10min <- aggregate(PredBuffer,fact=20, fun=mean) # "fact" 

is the amount of pixels you want to aggregate, fun is how you will 

aggregate them 

#plot(PredBuffer10min) 

## If you have any grid with a different projection or if the 

resolution isn't perfectly the same, 

# use resample taking a new raster as guide for the next line: 

# new_variable <- resample(other_raster, CURRENT_raster) 

MaskPred_PresentTime <- mask(PredBuffer10min, BufferHull) 

plot(MaskPred_PresentTime) 

writeRaster(MaskPred_PresentTime, 

filename="MaskPred_PresentTime.tif", options="INTERLEAVE=BAND", 

overwrite=TRUE) #Use it to save your raster file in your Working 

Directory. 

 

## Open it with: 

#MaskPred_PresentTime<- stack("MaskPred_PresentTime.tif") 

#plot(A) #for everything 

#B<- stack(MaskPred$CHELSA_bio10_17, MaskPred$CHELSA_bio10_18, 

MaskPred$CHELSA_bio10_19) 

#plot(B) #for a subset 

 

rm(ListPred, StackPred, PredBuffer, PredBuffer10min) 

 

 

#### 04 #### Verify collinearity between independent variables using 

Variance Inflation Factors ####  

 

 

BioPoints <-extract(MaskPred_PresentTime, thin) # extracting 

bio.climatics values from each point and variable 

#head(BioPoints)  

#tail(BioPoints) 

v <- vifstep(BioPoints) # analyses the variables to check for 

collinearity (default threshold = 10) 

write.csv(v@results, "VIF_PresentTime.txt", quote = F) 

MaskPredVIF_PresentTime<-exclude(MaskPred_PresentTime, v) #select 

one the non collinear variables 

plot(MaskPredVIF_PresentTime) 

writeRaster(MaskPredVIF_PresentTime, 

filename="MaskPredVIF_PresentTime.tif", options="INTERLEAVE=BAND", 

overwrite=TRUE) #Use it to save your raster file in your Working 

Directory. 

#MaskPredVIF_PresentTime<-stack("MaskPredVIF_PresentTime.tif") 

citation(package = "usdm", lib.loc = NULL, auto = NULL) 

 

rm(BioPoints, v, MaskPred_PresentTime) 

#### 05 #### Analysing spatial autocorrelation between non-colinear 

variables ####  

 

 

BioPointsVIF <-extract(MaskPredVIF_PresentTime, latlongthin) # 

extracting non collinear bio.climatics values from each point and 

variable 
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#plot(MaskPredVIF_PresentTime)  

#head(extract_pts.no_colinear) 

#tail(extract_pts.no_colinear) 

 

## Binds together previous table with long and lat points: 

AutoCorMatrix <- cbind(BioPointsVIF,latlongthin) 

#head(AutoCorMatrix) # Check table first values 

#tail(AutoCorMatrix) # Check table last values 

 

## Tests spatial autocorrelation per kilometer 

ecospat.mantel.correlogram(AutoCorMatrix, colxy=10:11, #10 and 11 

are the columns with x(long) and y(lat) values 

 n=400, # number of random points used in the process 

 colvar=1:9, # the columns with the variables values 

 max=40, # maximun distance (in km)  

 nclass=40, # amount of points in your plot 

 nperm=400) 

 

## You can print the plots using the Export tool 

dev.print(png, "Mantel_PresentTime.png", width = 700, height = 700) 

 

 

citation("ecodist", lib.loc = NULL, auto = NULL) 

citation("ecospat", lib.loc = NULL, auto = NULL) 

 

#### 06 #### Generating pseudoabsence ####  

 

## Mise-en-place 

ObsPoints<-thin 

ObsPoints$Occurrence <- 1 # Adding a presence mark to the data.frame 

under Occurrence 

#head(Occurrences) # Check vector with new "Occurrence" column 

coordinates(ObsPoints) <- c('lon','lat') # Transform vector into a 

real data frame 

#class(ObsPoints) # Checking class from the dataframe 

plot(ObsPoints) # Plotting points 

 

## Transforming points into a dataframe 

AllPoints <-read.csv("RoblonPoints_300_20km.txt") 

coord<-AllPoints[2:3] 

data<-AllPoints[4] 

AllPoints<-SpatialPointsDataFrame(coord,data) 

plot(BufferHull, add=T) 

summary(AllPoints) 

plot(AllPoints[AllPoints$Occurrence == 1,],col='blue',pch=16) # 

Plots occurrences as blue 

plot(AllPoints[AllPoints$Occurrence == 0,],col='red',pch=16, add=T) 

# and pseudo-absences as red 

 

rm(coord,data) 

 

#### 07 #### Species Distribution Models and its evaluation metrics 

####  

 

## Creates a sdmData object (d) 
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d_PresentTime <- sdmData(Occurrence~.,train=AllPoints, 

predictors=MaskPredVIF_PresentTime) 

d_PresentTime 

plot(d_PresentTime) 

write.sdm(d_PresentTime, "SDMdata_PresentTime") 

#d_PresentTime<-read.sdm("SDMdata_PresentTime.sdd") 

 

## Creates a SDMtest object (m) 

m_PresentTime <- sdm(Occurrence~.,d_PresentTime, # Selecting object 

 methods = c('gam', 'rf', 'glm', 'maxent'), # Selecting methods 

 test.p=30, # Selecting the percentage which will test the model 

 replication=c('boot', 'sub'),n=200) # Selecting how we'll replicate 

and how many times 

## Obs: in this case we have 800 models. 100 for each method and 

replication (100*4*2) 

m_PresentTime # Model evaluation 

#gui(m_PresentTime) # Shows your models details in a html page 

write.sdm(m_PresentTime, "SDMtest_PresentTime") # Saves the sdm file 

#m_PresentTime<-read.sdm("SDMtest_PresentTime.sdm") # Reads it 

roc(m_PresentTime, method = 'gam') # Plots all the ROC curves 

dev.print(png, "ROC_gam_PresentTime.png", width = 1400, height = 

700) 

roc(m_PresentTime, method = 'rf') # Plots all the ROC curves 

dev.print(png, "ROC_rf_PresentTime.png", width = 1400, height = 700) 

roc(m_PresentTime, method = 'glm') # Plots all the ROC curves 

dev.print(png, "ROC_glm_PresentTime.png", width = 1400, height = 

700) 

roc(m_PresentTime, method = 'maxent') # Plots all the ROC curves 

dev.print(png, "ROC_maxent_PresentTime.png", width = 1400, height = 

700) 

a<-getModelInfo(m_PresentTime) # Gets some info from every single 

model (the 80) and 

b<-getEvaluation(m_PresentTime) # also the evaluation metrics (TSS, 

AUC and so) 

Models_Evaluation_PresentTime<-cbind(a, b[2:5]) # Merges both tables 

into one 

#Models_Evaluation_PresentTime 

#c<-getVarImp(m_PresentTime, id=1) # Gets the variable importance 

for each replication 

#c # Sees the table with the values 

#plot(c, 'auc') # Plots the values according to AUC or correlation  

write.csv(Models_Evaluation_PresentTime, 

"Models_Evaluation_PresentTime.txt", quote = F) 

 

citation ("sdm", lib.loc = NULL, auto = NULL) 

 

rm(a,b) 

 

#### 08 #### Projecting Models in Space ####  

 

Roblo_PresentTime_all <- 

predict(m_PresentTime,MaskPredVIF_PresentTime,filename='Roblo_Presen

tTime_all_300_20km.img',mean=T, overwrite=TRUE) # Creates the 

prediction map for every method and replication (8 in total, in this 

case) 

plot(Roblo_PresentTime_all) 
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writeRaster(Roblo_PresentTime_all, 

filename="Roblo_PresentTime_all_300_20km.tif", overwrite=TRUE) 

 

## Consensus: 

Roblo_PresentTime_AUC <- 

ensemble(m_PresentTime,newdata=MaskPredVIF_PresentTime,filename='Rob

lo_PresentTime_AUC_300_20km.img',setting=list(method='weighted',stat

='AUC'), overwrite = T) # Ensembles the 8 maps into a consensus 

using a given metric 

plot(Roblo_PresentTime_AUC) 

writeRaster(Roblo_PresentTime_AUC, 

filename="Roblo_PresentTime_AUC_300_20km.tif", bandorder='tif', 

overwrite=TRUE) 

 

## Setting the binary thresholds 

o <- AllPoints$Occurrence 

p <- extract(Roblo_PresentTime_AUC,AllPoints) # Extracts every value 

in a presence or pseudo-absence coordinate pixel 

ev <- evaluates(o,p) # Shows a variety of evaluation values 

regarding only the presence or pseudo-absence pixels  

write.csv(ev@threshold_based, "Threshold_PresentTime.txt", quote = 

F) 

th <- ev@threshold_based$threshold # Selects only the thresold 

column 

#th 

 

## Plotting the binary map  

Roblo_PresentTime_thr <- Roblo_PresentTime_AUC>=th[[2]] # Uses 

maxSSS (Maximum sum of sensibility and specificity) 

plot(Roblo_PresentTime_thr)  

writeRaster(Roblo_PresentTime_thr, 

"Roblo_PresentTime_thr_300_20km.tif") 

 

rm(o,p,ev) 

 

save.image("Roblo_PresentTime.Rdata") 

 

rm(list=ls()) 

gc() 
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Apêndice III Tabela de pontos de ocorrência 

 
SpID Longitude Latitude SpID Longitude Latitude SpID Longitude Latitude 

1 -55,24639 -19,77361 46 -48,75000 -17,78000 91 -47,29167 -10,63778 

2 -48,96222 -19,31722 47 -49,00056 -13,67917 92 -43,71806 -19,57083 

3 -56,15000 -14,37000 48 -48,38556 -15,93194 93 -48,08056 -15,65778 

4 -55,57000 -14,35000 49 -61,35000 -12,45000 94 -48,25861 -12,94250 

5 -51,04360 -11,35500 50 -50,48111 -10,46333 95 -47,87806 -7,92083 

6 -52,04390 -13,54290 51 -50,46667 -14,91667 96 -46,95806 -12,26861 

7 -47,58000 -15,48000 52 -50,46667 -16,36667 97 -47,26194 -12,79500 

8 -47,47250 -7,42556 53 -56,45000 -14,09000 98 -48,21167 -16,31694 

9 -47,78292 -18,00698 54 -48,33000 -17,55000 99 -48,27417 -16,09417 

10 -43,59680 -16,81425 55 -42,34806 -13,73583 100 -48,12528 -13,41000 

11 -47,50000 -13,86327 56 -56,75000 -14,15000 101 -48,14639 -13,72667 

12 -46,87270 -17,22555 57 -52,40722 -15,11639 102 -48,56667 -17,98333 

13 -44,65515 -18,29935 58 -46,47361 -10,53417 103 -49,20000 -12,08333 

14 -48,05000 -23,58000 59 -47,36500 -7,08111 104 -46,90192 -20,29886 

15 -48,95974 -15,85622 60 -48,46194 -6,22667 105 -46,56806 -13,79167 

16 -46,90340 -13,41890 61 -46,08333 -7,58333 106 -52,29694 -14,82944 

17 -46,88000 -16,53000 62 -60,35639 -13,77389 107 -47,41667 -15,96722 

18 -51,82263 -16,43062 63 -50,13333 -6,06666 108 -45,27139 -11,05944 

19 -51,77000 -12,82000 64 -48,25000 -15,25000 109 -48,77139 -15,84667 

20 -51,82000 -13,30000 65 -45,06666 -7,40000 110 -48,01667 -15,86667 

21 -48,60080 -8,50060 66 -51,75000 -12,25000 111 -47,46028 -20,24778 

22 -46,84330 -15,80000 67 -50,17083 -8,07222 112 -44,11972 -21,03833 

23 -48,45000 -14,58557 68 -49,51000 -14,56800 113 -58,30667 -16,35250 

24 -49,85311 -15,93330 69 -52,87310 -10,83390 114 -46,95780 -22,43190 

25 -48,50000 -16,17000 70 -50,08250 -17,64831 115 -56,09670 -15,59610 

26 -52,25746 -15,89401 71 -50,62722 -16,99206 116 -45,23278 -18,18500 

27 -52,15904 -14,05397 72 -47,68661 -14,12894 117 -51,34833 -16,03778 

28 -47,16750 -13,50222 73 -49,95444 -12,63167 118 -47,80000 -16,05000 

29 -47,92444 -14,20972 74 -48,31972 -10,71028 119 -47,50000 -22,03333 

30 -49,08556 -14,53139 75 -49,08500 -12,70833 120 -47,95030 -16,25250 

31 -45,68611 -18,41861 76 -49,18694 -12,53806 121 -46,88030 -13,74190 

32 -47,46778 -13,65222 77 -47,34750 -15,77944 122 -47,61360 -16,76860 

33 -47,60389 -15,98944 78 -48,41667 -22,75000 123 -47,52470 -14,70560 

34 -47,71694 -13,58500 79 -46,90083 -12,97389 124 -51,07692 -11,59747 

35 -47,30278 -14,08417 80 -47,99610 -16,59600 125 -46,36940 -14,09310 

36 -43,33655 -18,09435 81 -47,90556 -15,59306 126 -48,05000 -16,05000 

37 -47,64472 -12,80778 82 -46,26194 -12,79500 127 -43,89083 -20,39917 

38 -53,86417 -18,16306 83 -47,50933 -14,07269 128 -42,53111 -14,69250 

39 -48,13556 -18,01194 84 -47,67333 -15,73361 129 -49,23167 -16,92333 

40 -44,39306 -18,83556 85 -49,52167 -18,75833 130 -45,27139 -11,56111 

41 -55,91444 -9,58361 86 -59,39028 -15,70694 131 -52,23333 -14,63333 

42 -48,79250 -17,01639 87 -47,69833 -11,75583    

43 -48,60000 -16,70000 88 -48,38333 -14,30000    

44 -44,56780 -20,81190 89 -47,49111 -12,03139    

45 -45,98390 -15,32830 90 -47,53639 -11,41556    
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Apêndice IV Tabela de valores médios de acurácia 

Projeção AUC COR Deviance TSS 

Present_Time 0.860 0.605 1.80 0.620 

CCSM4_RCP_2.6_2050 0.865 0.613 1.45 0.636 

CCSM4_RCP_2.6_2070 0.864 0.612 1.49 0.650 

CCSM4_RCP_8.5_2050 0.862 0.614 1.50 0.635 

CCSM4_RCP_8.5_2070 0.865 0.611 1.46 0.626 

MPI.ESM_RCP_2.6_2050 0.864 0.618 1.66 0.625 

MPI.ESM_RCP_2.6_2070 0.874 0.620 1.29 0.659 

MPI.ESM_RCP_8.5_2050 0.885 0.648 1.36 0.667 

MPI.ESM_RCP_8.5_2070 0.863 0.611 1.27 0.622 
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Apêndice V Tabelas de variáveis bioclimáticas 

Tabela 1 Todas as variáveis bioclimáticas com código, nome e unidade referente 

Código Nome Unidade 

Bio1 Temperatura média anual °C 

Bio2 Distribuição de temperatura média anual °C 

Bio3 Isotermalidade % 

Bio4 Sazonalidade da temperatura (σ) °C 

Bio5 Temperatura máxima no mês mais quente °C 

Bio6 Temperatura mínima no mês mais frio °C 

Bio7 Variação de temperatura anual °C 

Bio8 Temperatura média no quartil mais úmido °C 

Bio9 Temperatura média no quartil mais seco °C 

Bio10 Temperatura média no mês mais quente °C 

Bio11 Temperatura média no mês mais frio °C 

Bio12 Precipitação anual mm 

Bio13 Precipitação no mês mais úmido mm 

Bio14 Precipitação no mês mais seco mm 

Bio15 Sazonalidade da precipitação % 

Bio16 Precipitação no quartil mais úmido mm 

Bio17 Precipitação no quartil mais seco mm 

Bio18 Precipitação no quartil mais quente mm 

Bio19 Precipitação no quartil mais frio mm 

Adaptado de: O’Donnell & Ignizio (2012) disponível em: 
https://pubs.usgs.gov/ds/691/ds691.pdf.  

 

Tabela 2 Variáveis utilizadas por modelo após VIF 

 Atual 
 

CCSM4 
RCP 2.6 
2050 

CCSM4 
RCP 2.6 
2070 

CCSM4 
RCP 8.5 
2050 

CCSM4 
RCP 
8.5 
2070 

MPI.ESM 
RCP 2.6 
2050 

MPI.ESM 
RCP 2.6 
2070 

MPI.ESM 
RCP 8.5 
2050 

MPI.ESM 
RCP 8.5 
2070 

V
a

ri
á

v
e

is
  

B
io

c
li
m

á
ti

c
a
s
 

Bio2 Bio2 Bio2 Bio2 Bio2 Bio2 Bio3 Bio2 Bio2 

Bio3 Bio3 Bio3 Bio3 Bio3 Bio3 Bio4 Bio3 Bio3 

Bio4 Bio4 Bio4 Bio4 Bio4 Bio4 Bio7 Bio4 Bio8 

Bio8 Bio8 Bio8 Bio8 Bio8 Bio8 Bio8 Bio8 Bio12 

Bio13 Bio14 Bio13 Bio13 Bio13 Bio13 Bio14 Bio14 Bio15 

Bio14 Bio15 Bio14 Bio14 Bio14 Bio14 Bio15 Bio15 Bio17 

Bio15 Bio16 Bio15 Bio15 Bio15 Bio15 Bio16 Bio16 Bio18 

Bio18 Bio18 Bio18 Bio18 Bio18 Bio17 Bio18 Bio18 Bio19 

Bio19 Bio19 Bio19 Bio19 Bio19 Bio18 Bio19 Bio19  

     Bio19    
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Tabela 3 Porcentagens de importância da variável para cada modelos estatístico e da soma de todas as 

variáveis 

Atual CCSM4 RCP 
2.6 2050 

CCSM4 RCP 
2.6 2070 

CCSM4 RCP 
8.5 2050 

CCSM4 RCP 
8.5 2070 

Soma 88,31% Soma 66,73% Soma 76,56% Soma 66,50% Soma 65,92% 

Bio2 18,12% Bio2 10,57% Bio2 11,06% Bio2 9,17% Bio2 9,33% 

Bio3 4,98% Bio3 3,91% Bio3 4,80% Bio3 4,38% Bio3 2,70% 

Bio4 6,81% Bio4 6,27% Bio4 7,49% Bio4 7,55% Bio4 7,77% 

Bio8 5,31% Bio8 3,97% Bio8 5,41% Bio8 6,53% Bio8 6,35% 

Bio13 9,10% Bio14 21,28% Bio13 11,95% Bio13 13,75% Bio13 11,49% 

Bio14 20,43% Bio15 4,26% Bio14 21,77% Bio14 16,44% Bio14 18,07% 

Bio15 7,16% Bio16 12,91% Bio15 5,00% Bio15 5,71% Bio15 5,53% 

Bio18 5,02% Bio18 3,57% Bio18 3,39% Bio18 2,98% Bio18 4,68% 

Bio19 11,38% Bio19 10,57% Bio19 5,69% Bio19 4,83% Bio19 7,63% 

MPI.ESM RCP 
2.6 2050 

MPI.ESM RCP 
2.6 2070 

MPI.ESM RCP 
8.5 2050 

MPI.ESM RCP 
8.5 2070 

  

Soma 91,63% Soma 93,87% Soma 81,52% Soma 77,42% 
  

Bio2 21,74% Bio3 13,18% Bio2 9,22% Bio2 22,84%   

Bio3 6,66% Bio4 8,15% Bio3 8,06% Bio3 5,72%   

Bio4 5,59% Bio7 19,89% Bio4 4,49% Bio8 5,43%   

Bio8 5,13% Bio8 5,05% Bio8 5,53% Bio12 12,47%   

Bio13 10,03% Bio14 21,32% Bio14 31,16% Bio15 7,72%   

Bio14 5,17% Bio15 4,25% Bio15 3,96% Bio17 16,93%   

Bio15 6,80% Bio16 11,22% Bio16 8,11% Bio18 1,95%   

Bio17 20,34% Bio18 2,46% Bio18 3,91% Bio19 4,36%   

Bio18 3,26% Bio19 8,33% Bio19 7,06%     

Bio19 6,92%               
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Apêndice VI Mapas de consenso da distribuição potencial de R. oblongifolia 

Figura 31 Distribuição de R. oblongifolia, segundo o consenso dos modelos otimistas para 2050. Verde-

claro representa a distribuição presente, verde-escuro a projeção futura coincidente com a presente e 

azul apenas a projeção futura. O Cerrado está delimitado em vermelho. 
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Figura 32 Distribuição de R. oblongifolia, segundo o consenso dos modelos otimistas para 2070. Verde-

claro representa a distribuição presente, verde-escuro a projeção futura coincidente com a presente e 

azul apenas a projeção futura. O Cerrado está delimitado em vermelho.  
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Figura 33 Distribuição de R. oblongifolia, segundo o consenso dos modelos pessimistas para 2050. 

Verde-claro representa a distribuição presente, verde-escuro a projeção futura coincidente com a 

presente e azul apenas a projeção futura. O Cerrado está delimitado em vermelho.  
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Figura 34 Distribuição de R. oblongifolia, segundo o consenso dos modelos pessimistas para 2070. 

Verde-claro representa a distribuição presente, verde-escuro a projeção futura coincidente com a 

presente e azul apenas a projeção futura. O Cerrado está delimitado em vermelho. 
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Apêndice VII. Trabalho completo publicado nos Anais do 5o Workshop de Evolução e 

Diversidade. 

 

DISTRIBUIÇÃO POTENCIAL DE RIENCOURTIA OBLONGIFOLIA 

(ASTERACEAE): UMA ESPÉCIE ENDÊMICA DO CERRADO 

 

Thiago Godoy de Oliveira 
1
  

Simone Rodrigues de Freitas 
1
  

 

1 Universidade Federal do ABC - UFABC/CCNH 

Av. dos Estados, 5001 - 09210-580 - Santo André - SP, Brasil 

thiago.godoy@ufabc.edu.br 

simone.freitas@ufabc.edu.br 

 

Abstract. The Cerrado is the biggest savannah in the Americas and home to a diverse set of plants and 

animals, many of them not yet known. It is also in threat of losing an important part of its undiscovered 

biodiversity by climate changes. These changes can affect the annual precipitation and temperature 

ranges by increasingly more common gradual climate change and extreme weather events. One of the 

most representative plant families in the Cerrado’s flora is the Asteraceae, found in dry sunny fields. 

One of these plants, Riencourtia oblongifolia, is one of the most common species found in this biome. 

From GBIF database, we collected 432 occurrence points from this species and treated them in order to 

reduce the collector’s bias, then used them to model the species’ potential distribution area using four 

model methods, two presence-absence methods (GLM and GAM) and two machine learning methods 

(Maxent and RF). These four models were used to run simulations for five scenarios: the current, two 

pessimistic and two optimistic future scenarios. Finally, the potential distribution was analyzed by Liu’s 

methods of prediction and summed up into a consensus map of potential future distribution. Even though 

any single model points to a drastic loss of natural habitat for Riencourtia oblongifolia, the consensus 

between all the models shows us this species’ habitat reduction. Since it is a wide spread species, this 

reduction points to a shift in the Cerrado landscape characteristics, which can lead to de-characterization 

of some regions. Species distribution models can help in long-term planning conservation strategies for 

different animal and plant species, since the models can predict climatic changes decades into the future. 

These studies can also shed some light into how to improve the conservation of whole landscapes such 

as the Cerrado. 

 

Palavras-chave: species distribution model, macroecology, climate change, conservation, 

modelo de distribuição de espécies, macroecologia, mudanças climáticas, conservação. 
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1. Introdução 

Modelos de distribuição de espécies (SDMs) são ferramentas poderosas para identificar 

áreas com espécies raras (Willians et al. 2009, Lomba et al. 2010), compreender a dinâmica de 

expansão de espécies invasoras (Gallien et al. 2012, Smolik et al. 2013) e predizer como 

alterações climáticas podem impactar na conservação de espécies animais e vegetais (Guisan 

et al. 2013, Seo et al. 2009). 

Esses modelos utilizam métodos diferentes como presença e ausência, análise de presença 

e background, e machine learning para inferir onde uma espécie pode ser encontrada levando 

em consideração pontos confirmados de ocorrência e informações abióticas importantes para a 

manutenção da vida da espécie em questão (Elith et al. 2006, Phillips et al. 2006, Guissan et al. 

2002, Cutler et al. 2007). 

Aliado a esse método de análise ecológica podemos utilizar projeções que levam em 

consideração a concentração dos gases de efeito estufa e o efeito deles no clima do planeta. 

Diversos modelos foram apresentados ao longo dos anos e muitos deles são utilizados para 

inferir a futura disponibilidade de habitat para espécies ameaçadas e fora de risco (Gent et al. 

2011, Giorgetta et al. 2013). 

A utilização dessas projeções pode nos apresentar um panorama para a vida de animais e 

plantas, e auxiliar-nos a planejar melhores estratégias de conservação para esses organismos de 

maneiras mais eficientes seja em esforço de pesquisa, seja no melhor aproveitamento de outros 

recursos (Seo et al. 2009). 

Uma região que pode ser beneficiada com essa metodologia de pesquisa ecológica é o 

Cerrado, a maior e mais diversa savana americana. Esse domínio fitogeográfico já perdeu 

metade da sua área original para o agronegócio e para espécies invasivas, e também pode sofrer 

com ambientes mais quente e secos, devido às constantes mudanças climáticas (Pivello et al. 

1999, Brannstrom et al. 2008). 

No Cerrado, uma das famílias mais abrangentes é Asteraceae. Representando uma das 

famílias vegetais mais diversas do mundo, possui registros datados aproximadamente do meio 

do Eoceno. Grande parte de suas espécies sobrevive em campos ensolarados e secos como, por 

exemplo, as savanas. Apesar da família ter espécies com uma distribuição extremamente 

abrangente, algumas delas se distribuem quase exclusivamente no domínio do Cerrado, como 

no caso da Riencourtia oblongifolia – espécie facilmente encontrada ao longo de amplas 

distâncias dentro do domínio do Cerrado (Barreda et al, 2015, Bringel Jr, 2014). 
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2. Metodologia 

 

2.1 Espécie estudada e coleta de dados 

Riencourtia oblongifolia é uma das espécies herbáceas da família Asteraceae mais comuns 

e bem distribuídas pelo domínio fitogeográfico do Cerrado, de onde é endêmica. Sua 

distribuição vai do norte do Tocantins até o Cerrado paulista e da divisa do Mato Grosso com 

Rondônia até a região de Belo Horizonte. Riencourtia oblongifolia apresenta capítulos 

discoides tendo cerca de sete flores estaminadas e apenas uma pistilada, além de dutos 

resiníferos avermelhados (Bringel Jr. 2014). Os dados de geolocalização dessa espécie foram 

obtidos através da plataforma do GBIF (GBIF 2018), visualizados e compilados usando o 

softwares QGIS (QGIS 2009) e R (R Core Team 2013), totalizando 432 pontos amostrais. 

Como os esforços de coleta são diferentes de região para região, os dados passaram por um 

processo de thinning, onde pontos amostrais muito próximos uns dos outros foram removidos 

para diminuir o viés de coleta dos dados, resultando em 147 pontos amostrais finais. 

Esses pontos foram analisados usando variáveis bioclimáticas obtidas pelo banco de dados 

CHELSA (Karger et al. 2017a, Karger et al. 2017b). Para evitar colinearidades entre as 

variáveis bioclimáticas e aumentar o poder explanatório do modelo foi utilizado a análise de 

fatores de inflação de variáveis (VIF) (Graham 2003) reduzindo para nove as variáveis não 

colineares. 

As variáveis não colineares foram Bio2 (variação média diurna), Bio3 (isotermalidade), 

Bio4 (sazonalidade da temperatura), Bio8 (temperatura média do quartil mais úmido), Bio13 

(precipitação no mês mais úmido), Bio14 (precipitação no mês mais seco), Bio15 (sazonalidade 

da precipitação), Bio18 (precipitação do quartil mais quente) e Bio19 (precipitação do quartil 

mais frio). 

 

2.2 Modelagem de distribuição de espécies 

Quatro algoritmos foram utilizados para a construção dos modelos de distribuição, os quais 

foram analisados em conjunto, na tentativa de eliminar potenciais vieses de métodos específicos 

e melhorar a performance da modelagem final (Elith et al. 2006). Usamos dois modelos de 

regressão baseados em presença-ausência: modelos lineares generalizados (GLMs) e modelos 

aditivos generalizados (GAMs) (Guisan et al. 2002) e dois métodos de machine-learning: 

Maxent (Phillips et al. 2006) e Random Forest (RF) (Cutler et al. 2007). 

Para os métodos de ausência-presença foram gerados 300 pontos de pseudo-ausências 

(cerca de o dobro dos dados de ocorrência). Cada modelo foi rodado dez vezes utilizando dois 
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tipos de replicação: bootstrapping e sub-sampling, totalizando 80 modelos distintos. Trinta por 

cento dos dados de cada modelo foram separados para testar o próprio modelo. 

Esse mesmo procedimento foi realizado para as variáveis bioclimáticas do presente e para 

as projeções do CMIP5: o MPI-ESM-MR (Giorgetta et al. 2013) e o CCSM4 (Gent et al. 2011), 

sendo que para cada projeção foram utilizadas duas concentrações representativas de gases de 

efeito estufa, a RCP26 e a RCP85, visto que são as concentrações mais otimistas e pessimistas, 

respectivamente. Ao todo foram gerados 400 modelos diferentes entre distribuição presente e 

futura. 

Foi realizado um consenso entre todos os 80 modelos de cada um dos cinco cenários e 

elaborado um mapa binário onde delimita o limiar onde a sensibilidade é igual à especificidade 

do modelo. Esse método aumenta o poder de predição de modelos que não possuem dados reais 

de ausência sejam eles de presença apenas ou de presença/pseudo-ausência (Liu et al. 2013, 

Razgour et al. 2018).  

 

3. Resultados 

A distribuição potencial de Riencourtia oblongifolia pode ser observado na Figura 1, em 

verde, para cada um dos cenários. Cada unidade amostral possui uma área quadrada de dez 

minutos de lado, aproximadamente 330 km². 

 

 

Figura 1: Distribuições potenciais (em verde) de Riencourtia oblongifolia em a) cenário atual; b) cenário 

CCSM4 RCP2.6; c) cenário CCSM4 RCP8.5; d) cenário MPI-ESM RCP2.6 e, e) cenário MPI-ESM 

RCP8.5. A linha vermelha indica o contorno do domínio fitogeográfico do Cerrado, local onde a espécie 

é endêmica. 
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O consenso, realizado por álgebra de mapas, de cada um dos cinco cenários mostrando as 

regiões onde independente do cenário temos a distribuição potencial de Riencourtia 

oblongifolia pode ser observado na Figura 2. 

 
Figura 2: Consenso por álgebra de mapas dos cenários apresentados. a) representa todos os locais onde 

pelo menos um cenário modelado indicou a presença potencial da espécie e b) mostra apenas os locais 

onde a espécie é visualizada em todos os cinco cenários. A linha vermelha indica o contorno do domínio 

fitogeográfico do Cerrado, local onde a espécie é endêmica. 
 

O modelo de distribuição do cenário atual indica uma ampla distribuição da espécie 

Riencourtia oblongifolia pelo Cerrado, principalmente em Goiás, Distrito Federal e Minas 

Gerais onde pode ser encontrada por praticamente toda a extensão desses estados, além de 

grande distribuição em Mato Grosso, Tocantins e o oeste baiano, além disso há regiões de 

destaque que não estão contempladas dentro do cerrado, como o sudeste mineiro e a Chapada 

Diamantina, além dos enclaves encontrados na região central e norte do Piauí e oeste de 

Pernambuco. 

 

4. Discussão 

As características climáticas da Chapada Diamantina e dos enclaves piauienses e 

pernambucanos (os brejos de altitude) são similares às do Ccerrado (Porto et al. 2004) o que 

possivelmente influenciou o modelo a indicar a presença dessa espécie nessa região. Entretanto, 

o sudeste de Minas Gerais, região de Mata Atlântica, apresenta uma geomorfologia e clima 

distantes do Cerrado, com matas mais fechadas e úmidas (Vasconcelos, 2011). Isso indica uma 

grande preferência pelo clima do Cerrado, mas não uma exclusividade pelo mesmo. 

O cenário CCSM4 apresenta um avanço da espécie para a região central e norte do Mato 

Grosso chegando a invadir porções do sul da Amazônia o que indica um processo de 
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“savanização” da Amazônia devido ao clima mais quentes e secos com maiores chances de 

estiagem prolongadas (Franczak et al. 2011). É importante perceber que esse cenário apresenta 

uma manutenção relativa da área de distribuição migrando essa distribuição do sul de Goiás e 

zona central e nordeste do Mato Grosso. Vale ressaltar que ambas concentrações de gases de 

efeito estufa nesse cenário apresentam quase o mesmo resultado para o modelo final. 

Já o cenário MPI-ESM apresenta um possível futuro distinto. Nele a área de distribuição 

da espécie se concentraria apenas na região de Goiás e Minas Gerais recuando ainda mais na 

porção sul do Cerrado. Diferentemente do cenário CCSM4, as diferentes concentrações de 

gases de efeito estufa mostram padrões distintos, principalmente no sul de Minas Gerais e no 

estado do Mato Grosso, apresentando uma alteração diferente na paisagem dessas regiões, 

devido a diferença entre os modelos (Beaumont et al. 2008). 

O consenso de todas essas projeções  mostra que a espécie não poderá mais ser encontrada 

nas regiões mais ocidentais do país, perdendo muito de sua área de ocorrência no Mato Grosso. 

Apesar disso, todos os cenários concordam que ainda será possível encontrar essa herbácea em 

poucos enclaves no Piauí, em uma porção reduzida da Chapada Diamantina e em zonas de Mata 

Atlântica do sul e sudeste de Minas Gerais 

 

5. Conclusões 

Individualmente, a maioria dos cenários não demonstra uma perda significativa na área de 

distribuição potencial de Riencourtia oblongifolia. No entanto, o consenso entre eles evidencia 

uma grande redução no seu habitat devido a alterações climáticas. Essa espécie é amplamente 

distribuída pela região do Cerrado brasileiro, logo se sua distribuição se reduz em zonas mais 

periféricas desse domínio, temos que o próprio Cerrado pode estar sofrendo uma 

descaracterização de suas regiões mais periféricas, aumentando o risco a sua biodiversidade.  

Estudos de distribuição potencial de espécies podem ser úteis para uma melhor 

compreensão sobre como a dinâmica climática do planeta afetará a vida da flora de uma região 

e consequentemente inferir como essas alterações climáticas poderão modificar a paisagem 

dessas regiões. Além disso esses estudos podem auxiliar a planejar melhores estratégias de 

conservação a longo termo, visto que os modelos podem prever alterações nas próximas 

décadas em uma determinada área e identificar potenciais zonas de biodiversidade que devem 

ser conservadas a luz das rápidas alterações climáticas que vivemos. 
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