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RESUMO
Ciência cidadã e modelos de distribuição de espécies para a conservação de aves
ameaçadas

As alterações antrópicas causadas às áreas naturais tornam urgentes as
ações para a conservação de espécies, que devem ser planejadas para aumentar a
eficiência dos esforços investidos. A Modelagem de Distribuição de Espécies
(MDE) é uma ferramenta capaz de auxiliar na conservação a partir da identificação
de áreas com maior adequabilidade ambiental para a ocorrência de espécies. Para
isso, é necessário utilizar dados ambientais espacializados e dados de presença
acurados da espécie a ser modelada. Porém, para diversas espécies, os dados de
presença são limitados a poucas áreas devido à falta de estudos. Para auxiliar a
preencher essa lacuna, a ciência cidadã surge como uma potencial fonte de dados
já utilizada em diversas áreas dentro da ecologia. Assim, o objetivo dessa tese foi
investigar o potencial de uso de dados de ciência cidadã para a construção de
modelos voltados à conservação de espécies e utilizar um modelo construído a
partir de dados de ciência cidadã para auxiliar no planejamento de uma espécie de
ave ameaçada da Mata Atlântica. No primeiro capítulo, para investigar o potencial
de uso dos dados de ciência cidadã, comparamos no espaço geográfico e ambiental
os dados presentes nas plataformas de ciência cidadã com os dados do mesmo
registro enviado pelo usuário após solicitação. Dividimos todos os dados
disponíveis em três grupos (controle, localidade e filtrado) para construir modelos
e comparamos os resultados gerados. Também testamos um método de filtro de
pontos utilizando o espaço ambiental para excluir pontos de localidade com
informações marginais. As informações disponíveis nas plataformas mostraram um
grande erro no espaço geográfico e inflaram a área ocupada pelos pontos no espaço
ambiental, o que refletiu na qualidade dos modelos do grupo localidade,
aumentando a sobreprevisão. O filtro utilizado foi capaz de reduzir esse erro, e pode
ser uma ferramenta para espécies onde não existem dados acurados ao longo de
toda a sua distribuição. No segundo capítulo, para encontrar áreas adequadas para
a reintrodução da jacutinga (Aburria jacutinga), utilizamos dados de literatura, de
projetos de pesquisas e enviados por usuários de ciência cidadã para a construção
de um modelo. As áreas adequadas foram selecionadas a partir do tamanho
estimado para a manutenção de uma população da espécie. Observamos que, apesar
da grande retração em sua distribuição original, ainda existe adequabilidade
ambiental para a jacutinga em grandes blocos de vegetação florestal, e
identificamos algumas áreas sem registros recentes, que podem ser utilizados para
a reintrodução da espécie. No terceiro capítulo, apresentamos um caso em que a
base de dados de uma espécie ameaçada da Mata Atlântica, o papagaio-de-peitoroxo (Amazona vinacea), foi complementada a partir de dados de ciência cidadã. O
objetivo desse capítulo foi divulgar aos cidadãos cientistas como os dados coletados
por eles podem ser úteis para a conservação, e consequentemente, promover a coleta
de dados com informações geográficas acuradas. Nossos resultados demonstram
que, uma vez selecionados com critério, dados de ciência cidadã são uma valiosa
fonte de informação para a produção de trabalhos científicos e sua consequência
aplicação na conservação de espécies ameaçadas.
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ABSTRACT
Citizen Science and Species Distribution Models for the conservation of threatened birds

The anthropogenic modifications caused to natural areas make actions for
species conservation urgent, which should be planned to increase the efficiency of
the invested efforts. The Species Distribution Modeling (SDM) is a tool able to
support conservation through the identification of higher environmental suitability
areas for species occurrence. For this, it is necessary to use spatial environmental
data and accurate presence data of the species to be modeled. However, those data
are limited for several species to few areas due to the absence of studies. To fill this
gap, citizen science arises as a potential data source already used in many areas
within ecology. The goal of this thesis was to investigate the potential use of citizen
science data to build models for species conservation, and to use a model built using
citizen science data to help in the planning of an Atlantic Forest endangered bird
species. In the first chapter, to investigate the potential use of citizen science data,
we compared, in geographic and environmental space, the available data in citizen
science platforms (poorly accurate) with the exact locations of the same records,
sent to us by the users. We divided the available data in three groups (control,
locality and filtered) to build models and compare the results. We tested a filtering
process using the environmental space to exclude locality records with marginal
information. Locality data showed high geographic space error, and inflated the
area occupied by the species in the environmental space, which reflected on the
model quality, increasing overprediction. The filter we used was able to reduce this
error and can be a valuable tool for species with lack of accurate occurrence records
throughout its distribution. In the second chapter, to find suitable areas for
reintroduction of the Black-fronted Piping-Guan (Aburria jacutinga), we used
literature, scientific projects and citizen science data to build a model. Suitable areas
were selected with the minimal size required for the maintenance of species’
populations. Despite a significant retraction when compared to its original
distribution, suitable areas for the Black-fronted Piping-Guan can still be found in
large forest remnants. We identified suitable areas without recent records that can
be used for the species reintroduction. The third chapter shows a case where the
database of an endangered Atlantic Forest species, the Vinaceous-breasted Parrot
(Amazona vinacea), was complemented using citizen science data. The goal of this
chapter was to raise awareness on how the data collected by citizen scientists can
be helpful for conservation, and to reinforce the importance of collecting data with
accurate geographical information. Our findings showed that, once carefully
selected, citizen science data are a valuable source of data for scientific purposes
and can help to promote conservation of endangered species.
Keywords: Birds, Conservation, Species Distribution Modeling, Citizen Science,
Black-fronted Piping-Guan, Reintroduction, Data quality, Vinaceous-breasted
Parrot
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1. INTRODUÇÃO
A população humana no planeta Terra passou de 1 bilhão de pessoas em 1800 para
mais de 7 bilhões de pessoas atualmente, o que corresponde a um aumento de 700% em pouco
mais de dois séculos (BONGAARTS, 2009; CRIST; MORA; ENGELMAN, 2017). O aumento
das necessidades humanas, que inclui cidades, indústrias, transporte e agricultura, entre outros,
causou uma grande mudança na cobertura e ocupação do solo em diversas regiões do planeta,
incluindo as áreas florestais (GRANTHAM et al., 2020). Aproximadamente 25 % da superfície
do planeta originalmente coberta por floresta já foi substituída por usos do solo antrópicos, e
estima-se que 91% das florestas remanescentes sofre algum tipo de influência humana
(GRANTHAM et al., 2020). Tais mudanças impactam a biodiversidade, e 389 espécies de
vertebrados (incluindo 159 aves e 85 mamíferos) foram extintas nos últimos 500 anos devido à
ações humanas, como a destruição e fragmentação de habitats, caça e introdução de espécies
invasoras (IUCN, 2021).
Além do valor intrínseco da biodiversidade, as perdas e impactos gerados também
afetam os seres humanos, visto que os serviços ecossistêmicos providos pelas áreas naturais e
pela biodiversidade são fundamentais para diversas atividades antrópicas. Serviços como a
geração de água e ar limpo, polinização de plantas selvagens e culturas agrícolas, sequestro de
carbono, dispersão de sementes, controle de pragas e regulação do clima são providos por áreas
naturais e usufruídos pela população humana (BIANCHI; BOOIJ; TSCHARNTKE, 2006;
BONAN, 2008; DODDS; PERKIN; GERKEN, 2013; MOLOTOKS et al., 2018; WATSON et
al., 2018). Conservar a diversidade biológica de espécies e suas interações, portanto, é uma
necessidade da espécie humana.
Para maximizar os resultados das ações para promover a conservação da
biodiversidade, é importante que essas sejam planejadas (MCINTOSH et al., 2017). É
fundamental identificar áreas que sejam de maior importância para a conservação de espécies
para que o investimento científico, técnico e financeiro seja aproveitado ao máximo
(MCINTOSH et al., 2017). Entre diversas ferramentas disponíveis para auxiliar no
planejamento da conservação, está a Modelagem de Distribuição de Espécies (MDE;
PETERSON et al., 2011; GUISAN; THUILLER; ZIMMERMANN, 2017). A MDE é
fundamentada na teoria de nicho ecológico, definido como o hipervolume multidimensional,
construído a partir de variáveis ambientais, onde as características ambientais permitem que
uma espécie possa sobreviver (HUTCHINSON, 1957). Identificando essas informações no
espaço ambiental (formado pelas variáveis), é possível projetar no espaço geográfico (latitude,
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longitude) qual a adequabilidade ambiental de uma região à presença de uma espécie. Para isso,
são utilizados pontos de presença conhecidos para a espécie alvo (a partir de espécimes
coletados e observações de campo, por exemplo) e variáveis ambientais (pluviosidade e
temperatura, por exemplo) que expliquem a distribuição da espécie (PETERSON et al., 2011).
Um grande avanço no número de trabalhos e na aplicação da MDE ocorreu nos últimos
anos (URBINA-CARDONA et al., 2019) e, atualmente, modelos têm sido aplicados em
diversas áreas, com estudos envolvendo migração de aves, efeitos de mudanças climáticas e de
impactos antrópicos, priorização de áreas e expansão de espécies exóticas introduzidas
(MARINI et al., 2010; ROCHA et al., 2020; BOVO et al., 2021). No entanto, a aplicação desses
modelos na conservação aplicada de espécies ainda é algo que é realizado em poucos casos
(TULLOCH et al., 2016) e, recentemente diversos trabalhos tem reforçado a necessidade de
aproximação

entre

diversos

atores

(pesquisadores,

acadêmicos,

especialistas,

conservacionistas, etc.) para que o uso de resultados da MDE seja eficaz para a conservação
(FERRAZ et al., 2020; SAUNDERS et al., 2021). A construção de modelos a partir da união
de todos os atores envolvidos, além de aumentar a qualidade do modelo final, aumenta a
possibilidade de aplicação dos resultados da ferramenta, fazendo com que todo o trabalho
realizado por modeladores e cientistas não fique restrito a publicações científicas, mas seja
utilizado para definição de áreas para novas buscas e investimento de esforços para a
conservação (FERRAZ et al., 2020).
Um desafio sempre presente na construção de bons MDE, especialmente quando
voltados para a aplicação, é a disponibilidade de um banco de dados com informações
geográficas acuradas de presenças. Em alguns casos, existem grupos de especialistas e projetos
de pesquisas trabalhando com a espécie por muitos anos, e que possuem um banco de dados de
presenças que abrange toda a sua ocorrência (BOVO et al., 2021; FERRAZ et al., 2021). Porém,
na maioria das vezes, não existem trabalhos focados na espécie, fazendo com que as poucas
informações disponíveis sejam oriundas de trabalhos pontuais envolvendo levantamentos da
assembleia de espécies. É nessa lacuna de dados que a ciência cidadã aparece com um grande
potencial para auxiliar cientistas no fornecimento de dados.
A ciência cidadã é uma prática com séculos de existência, porém tal termo passou a
ser utilizado cientificamente somente a partir da década de 1990 (VOHLAND et al., 2021).
Apresenta diversas definições, e de um modo amplo, o termo se refere à “participação de nãoprofissionais em investigações científicas” (MILLER-RUSHING; PRIMACK; BONNEY,
2012; HAKLAY et al., 2021). As aves, devido à riqueza de espécies e facilidade de observação
são um dos principais grupos amostrados por essa fonte de dados. Projetos antigos, como a
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Audubon Christmas Bird Count (STEWART, 1954) e a British Trust for Ornithology Survey
(SILVERTOWN, 2009) estão envolvidos com a coleta de dados desde o início do século XX,
e mais recentemente, plataformas como o eBird (SULLIVAN et al., 2014) permitem um
aumento diário no número de informações coletadas. A crescente participação das pessoas e os
dados por elas coletados permitem estudos envolvendo migração, tamanhos populacionais, uso
de habitat, biogeografia e outras questões. O uso desses dados é crescente também em estudos
com MDE (HADLEY et al., 2018; ROBINSON; RUIZ-GUTIERREZ; FINK, 2018; STEEN;
ELPHICK; TINGLEY, 2019), porém há uma lacuna sobre o grau de incerteza que os dados
coletados por cidadãos cientistas trazem para os modelos destinados à conservação aplicada de
espécies ameaçadas.
Dentro do contexto apresentado, essa tese tem como objetivos gerais i) investigar o
potencial de uso de dados de ciência cidadã na construção de MDE voltados à conservação e
ii) utilizar um MDE construído com dados de ciência cidadã para auxiliar no planejamento da
conservação de uma espécie de ave ameaçada na Mata Atlântica. Desse modo, a tese está
estruturada em três capítulos (Figura 1.1):
Capítulo 2: Ciência cidadã como uma importante fonte de dados para a conservação
de espécies ameaçadas.
Esse capítulo explora a utilização de registros de presença de espécies oriundos de
plataformas de ciência cidadã e seu uso na construção de modelos voltados à conservação de
espécies. Utilizando três espécies para testar e comparar informações coletadas em plataformas
de ciência cidadã, foi possível identificar potencialidades e limitações inerente a esses dados.
Capítulo 3: Distribuição potencial da jacutinga (Aburria jacutinga) e áreas potenciais
para sua reintrodução.
Esse capítulo utiliza registros de literatura, de pesquisadores e, principalmente, de
plataformas de ciência cidadã para identificar áreas potenciais para a reintrodução da espécie,
a partir da construção de um modelo de distribuição potencial da jacutinga (Aburria jacutinga).
São apresentadas as principais áreas com alta adequabilidade ambiental onde a espécie tem
ocorrência conhecida e outras onde a espécie não possui registros recentes e que podem ser
alvos de projetos de reintrodução.
Capítulo 4: WikiAves como uma ferramenta para a conservação de uma espécie
ameaçada
Esse capítulo foi escrito para alcançar, principalmente, observadores de aves e outras
pessoas que contribuem com plataformas de ciência cidadã no Brasil. A partir do exemplo do
papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea), foi possível demonstrar como dados de ciência
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cidadã podem ser utilizados para cobrir lacunas de informação existentes sobre a distribuição
das espécies.

Figura 1.1. Esquema mostrando onde os capítulos se relacionam entre os temas principais da tese e
entre si.
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2. CIÊNCIA CIDADÃ COMO UMA IMPORTANTE FONTE DE DADOS
PARA A CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS
Resumo
A ciência cidadã (CC) tem crescido nos últimos anos como uma potencial
ferramenta para a coleta de dados para a Modelagem de Distribuição de Espécies
(MDE), especialmente para aves. Porém, modelos voltados à conservação de
espécie exigem uma alta acurácia dos dados de presença. Assim, selecionamos três
espécies ameaçadas de extinção (Aburria jacutinga, Touit melanonotus e Touit
surdus) e comparamos as informações inseridas pelos usuários nas plataformas de
CC, contendo uma informação pouco acurada de onde o registro foi feito
(localidade), com as informações fornecidas pelo usuário após o nosso contato, com
a localização exata do registro. Também testamos o uso de dados de CC para a
construção de modelos a partir de três conjuntos de pontos: controle (localizações
exatas), localidade (parques, bairros, fazenda, etc.) e filtrado (onde aplicamos um
filtro no espaço ambiental sobre os dados de localidade). Os dados de localidade
apresentaram um erro médio de 5 km em relação à localização exata onde o registro
foi feito, e para as três espécie inflou o espaço ambiental ocupado pelos pontos.
Todos os modelos gerados apresentaram bom desempenho estatístico, porém os
modelos do grupo localidade apresentaram sempre o maior erro de sobreprevisão,
mostrando mais áreas adequadas que o modelo do grupo controle. A utilização do
filtro diminuiu o erro de sobreprevisão do grupo filtrado em relação ao grupo
localidade. A maior área adequada dos modelos do grupo localidade, porém,
também foi devida à presença de registros desse grupo em regiões sem registros do
grupo acurado. Os resultados mostraram que os dados de CC podem ser utilizados
para a construção de bons modelos, porém, precisam ser selecionados com cuidado.
Para espécies com poucos dados, a CC pode ser a principal, e ocasionalmente, a
única fonte de dados disponível. É necessário que o modelador e os tomadores de
decisão estejam cientes das limitações dos modelos gerados a partir de bases de
dados pouco robustas. Alterações nas plataformas de ciência cidadã e uma maior
divulgação da importância de dados com informações geográficas acuradas podem
promover o aumento da qualidade dos dados de CC, contribuindo com a
conservação de espécies ameaçadas.
Palavras chave: Ciência cidadã, Modelo de Distribuição de Espécies, Qualidade
de dados, Espécies ameaçadas, Erro geográfico.

Abstract
Citizen Science (CS) has grown in recent years as a potential tool for
gathering occurrence data for Species Distribution Modeling (SDM), particularly
for birds. However, for species conservation, models generated with highly accurate
presence data are needed. We selected three threatened bird species (Aburria
jacutinga, Touit melanonotus and Touit surdus) and compared the accuracy of
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presence data (localities) informed by users of traditional CS platforms, with the
exact location of these same records, informed to us by users after our contact. We
tested the use of CS data to build species distribution models in three groups: control
(exact locations), locality (parks, neighborhood, farms, etc.) and filtered (locality
records, after a filtering process based upon the environmental space). Locality data
showed an average error of 5 km from the exact location where the species were
recorded. It also inflated the environmental space occupied by all the three species.
All models performed well statistically, but models from the locality group
presented larger overprediction errors, with more suitable areas than those indicated
by models from the control group. The filtering process decreased the
overprediction errors from the filtered group models, when compared to locality
group models. The larger suitable area of the locality group models, however, was
in part due to its records being in regions without records from the accurate group.
Our results showed that CS data can be used for SDM, with the potential of
producing valuable models, if presence data is carefully selected. For species with
few occurrence records, CS can be the main, if not the only data source available.
It is essential that modelers and SDM practitioners are aware of model limitations
when databases are not robust. Improvements on CS platforms and raising
awareness on the importance of high quality, geographically accurate presence data
can help to promote species conservation, particularly for endangered species.
Keywords: Citizen Science; Species Distribution Model, Data Quality,
Endangered Species, Geographic error.
2.1. INTRODUÇÃO
O termo “ciência cidadã” não possui uma definição única, mas é consensualmente
considerado a “participação de não-profissionais em investigações científicas” (MILLERRUSHING; PRIMACK; BONNEY, 2012; HAKLAY et al., 2021). Muitos são os níveis
possíveis de interação entre os participantes de atividades de ciência cidadã, com grande
variação na frequência e intensidade de participação em diferentes fases da investigação
científica (SHIRK et al., 2012; HAKLAY, 2013). Um exemplo de interação no nível mais
básico é a coleta de dados, chamado de ‘crowdsourcing’. Quando os cidadãos participam de
outros passos da pesquisa, como o planejamento, análises de dados e tomadas de decisão, níveis
mais altos de ciência cidadã são atingidos (e.g., Distributed intelligence, Participatory science
e Extreme Citizen Science, ver HAKLAY, 2013). No caso da coleta de dados, protocolos
padronizados podem ser pré-definidos, por exemplo, fixando o esforço, a localidade e os táxons
alvos da pesquisa (SAUER et al., 2017; GILLINGS et al., 2019), ou até mesmo envolvendo
plataformas digitais que permitem ao usuário a coleta quando, onde e como for mais
conveniente (SULLIVAN et al., 2014).
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Embora o termo “ciência cidadã” tenha ganhado popularidade entre os cientistas a
partir de meados dos anos 90 (HAKLAY et al., 2021), exemplos de coleta de dados em países
com tradição na observação de aves datam do início do século passado, como a Audubon
Christmas Bird Count, iniciada em 1900 (STEWART, 1954) e a British Trust for Ornithology
Survey, estabelecida em 1932 (SILVERTOWN, 2009). Em outros campos do conhecimento,
coleta de informações sobre pragas de gafanhotos (TIAN et al., 2011) ou sobre colheita de uva
(CHUINE et al., 2004) ocorrem há séculos. Nas últimas décadas, diversas inovações
tecnológicas permitiram e promoveram um crescimento no número de pessoas envolvidas, bem
como, na quantidade e qualidade de dados coletados. Máquinas fotográficas, gravadores, GPSs
e celulares equipados com diversas funções permitem a coleta de registros fotográficos, sonoros
e geográficos por pessoas com pouco ou nenhum conhecimento sobre métodos científicos de
coleta de dados (LIEBENBERG et al., 2017; STURM et al., 2018). O acesso à internet permitiu
o desenvolvimento de plataformas acessíveis a usuários do mundo todo, as quais são
abastecidas com os registros citados anteriormente, que podem ser identificados e/ou
moderados por especialistas. Nesse contexto, plataformas digitais como o eBird, xeno-canto e
o iNaturalist recebem registros do mundo inteiro, e são fontes de dados importantes para
diversos estudos cientificos envolvendo aves (SULLIVAN et al., 2014).
A quantidade de dados coletados pela ciência cidadã é muito maior do que a de dados
coletados por cientistas, porém a qualidade é bastante variável (ROBINSON et al., 2020), sendo
inclusive tratada ocasionalmente com cetiscismo por cientistas (FLANAGIN; METZGER,
2008). Ainda assim, algumas comparações entre dados de ciência cidadâ com dados coletados
por cientistas acadêmicos têm encontrado similaridade nos resultados (DANIELSEN et al.,
2014; STEEN; ELPHICK; TINGLEY, 2019). A aplicação dessa fonte de dados tem sido
utilizada com sucesso em diversas áreas dentro da ornitologia. Questões sobre migração
(HORTON et al., 2018; SCHUBERT; MANICA; GUARALDO, 2019; ACEVEDO-CHARRY;
DAZA-DÍAZ; COLÓN-PIÑEIRO, 2020; BARBOSA et al., 2021; DEGROOTE et al., 2021),
tendências populacionais (HORNS; ADLER; ŞEKERCIOĞLU, 2018; NEATE-CLEGG et al.,
2020), efetividade de áreas protegidas (CAZALIS et al., 2020), uso de habitat (BARBOSA et
al., 2021) e biogeografia (FINK et al., 2020) mostram a grande gama de possibilidades de uso
destes dados. Além de questões complexas como essas, a ciência cidadã pode contribuir com
uma área básica do conhecimento, mas que ainda permance pouco detalhada para muitas
espécies: o chamado déficit Wallaceano, que é a falta de conhecimento na distribuição
geográfica das espécies (LOMOLINO, 2004). Uma das principais causas desse déficit é a
concentração de estudos científicos em determinadas regiões, especialmente as mais ricas em
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biodiversidade ou mais próximas a grandes centros, onde o acesso é mais fácil, o que resulta
em viés amostral no conhecimento da distribuição das espécies (OLIVEIRA et al., 2016).
Embora também possua o viés de concentrar observações em locais com maior número de
pessoas e maior facilidade de acesso (BARBOSA et al., 2021), cidadãos podem coletar dados
que abrangem uma grande escala temporal e geografica (GILLINGS et al., 2019; SCHUBERT;
MANICA; GUARALDO, 2019; NEATE-CLEGG et al., 2020), inclusive em áreas onde o
financiamento para pesquisas não está disponível (GOURAGUINE et al., 2019). Nesse sentido,
dados coletados por amadores têm expandido o conhecimento sobre a distribuição de diversas
espécies (DOMÍNGUEZ et al., 2021). Como consequência dessa disponibilidade de dados, e
para aumentar o entendimento sobre a biogeografia, dados de ciência cidadã têm sido
empregados na Modelagem de Distribuição de Espécies (MDE - HADLEY et al., 2018;
ROBINSON; RUIZ-GUTIERREZ; FINK, 2018; STEEN; ELPHICK; TINGLEY, 2019).
A MDE utiliza algoritmos que relacionam dados de presença de uma espécie a
informações ambientais espacializadas, gerando um mapa de adequabilidade ambiental, com
valores que representam a probabilidade de presença da espécie em um espaço cartesiano
(PETERSON et al., 2011). Essa ferramenta se baseia na teoria de nicho ecológico proposta por
Hutchinson, onde o nicho pode ser entendido como o hipervolume multidimensional formado
por um conjunto de variáveis ambientas nas quais uma espécie encontra as condições
necessárias para sua sobrevivência (HUTCHINSON, 1957). Assim, dada a correspondência
entre pontos nos espaços geográfico e ambiental, podemos projetar no espaço geográfico a
probabilidade de ocorrência de uma espécie, desde que identificado o espaço ambiental
(PETERSON et al., 2011). A MDE tem sido aplicada para apontar áreas potenciais para
reintrodução de espécies (MIRANDA et al., 2019), indicar áreas prioritárias para a conservação
(MORATO et al., 2014), identificar requisitos ambientais (SUTTON et al., 2021) e predizer
potenciais impactos causados por alterações antrópicas (ROCHA et al., 2020; BOVO et al.,
2021). Quando aplicada em conjunto com especialistas e tomadores de decisão, esta tem sido
uma importante ferramenta para planejar a conservação de espécies ameaçadas (TULLOCH et
al., 2016; FERRAZ et al., 2020). Uma grande diversidade de informações ambientais,
algoritmos e métodos de MDE surgem frequentemente (GOLDING et al., 2018; CARLSON,
2020; TIKHONOV et al., 2020), mas os dados de presença ainda são limitados para muitas
espécies (LEES et al., 2020), demonstrando a importância dos dados de ciência cidadã para
diminuir essa limitação (BRADTER et al., 2018).
A maior parte dos estudos envolvendo dados de ciência cidadã e MDE utiliza uma
grande área e resolução espacial grosseira (células ou pixels com tamanho grande; METZGER,
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2001; PETERSON et al., 2011). No entanto, modelos com aplicação direta na conservação de
espécies ameaçadas exigem uma abordagem que utilize registros de presença acurados (i.e.,
precisão inferior a 100 m; CHAPMAN, 2005) e dados ambientais em resolução espacial fina
(i.e., resolução espacial de 1 km ou menor), prática que tem sido adotada para a indicação de
áreas prioritárias para a conservação (MORATO et al., 2014; PAVIOLO et al., 2016), buscas
no campo por novas populações (RHODEN; PETERMAN; TAYLOR, 2017) e avaliação do
grau de fragmentação da área adequada à espécie (FERRAZ et al., 2021), entre outros objetivos.
Alguns vieses inerentes aos dados de ciência cidadã de plataformas crowdsourcing tem sido
explorados, como a não uniformidade das coletas ao longo do tempo e espaço, esforço amostral
e a habilidade dos coletores (ISAAC et al., 2014; BRADTER et al., 2018). Porém, a exploração
dos dados provenientes de ciência cidadã crowdsourcing ainda não foi devidamente realizada
para a construção de MDE em alta resolução voltado para à conservação. Para tais modelos, a
acurácia dos registros (i.e. ‘a aproximação do valor medido ao valor real’; CHAPMAN, 2005)
é de extrema importância visto que variações de poucos quilômetros na ocorrência de uma
espécie podem inserir erros no processo de modelagem e gerar um resultado pouco confiável,
considerando a aplicação dos modelos finais (COLLINS; ABBOTT; MCINTYRE, 2017;
BLOOM; FLOWER; DECHAINE, 2018). Os dados de ciência cidadã crowdsourcing são
abundantes, porém, de modo geral, com baixa qualidade, enquanto dados coletados por
pesquisas científicas estruturadas possuem alta qualidade, porém são escassos (ROBINSON et
al., 2020). Desse modo, o uso de processamento e filtros podem contribuir para “transpassar
esse trade-off” (ROBINSON et al., 2020).
O objetivo geral desse trabalho foi investigar como os dados de registros ornitológicos
provenientes de plataformas online de ciência cidadã podem ser utilizados na MDE visando a
conservação de espécies ameaçadas. Os objetivos específicos foram i) comparar informações
ambientais e espaciais de registros oriundos de diferentes fontes e ii) propor um método de filtro
de registros no espaço ambiental para os dados de ciência cidadã. Utilizamos o nível mais básico
de ciência cidadã, portanto ao nos referirmos ao termo, estamos tratando de ciência cidadã
‘crowdsourcing’ com dados coletados sem nenhum protocolo específico. Especificamente,
focamos na coleta de dados biológicos por cidadãos não cientistas e a disponibilização desses
dados em plataformas de ciência cidadã dentro do contexto da observação de aves/ornitologia
(e.g., (SCHUBERT; MANICA; GUARALDO, 2019). Para o primeiro objetivo especifico,
utilizamos dois caminhos. Primeiramente selecionamos apenas os registros acurados (i.e., com
coordenadas geográficas do ponto exato de visualização do indivíduo) enviados pelos usuários
após contato direto, e comparamos as informações desses registros com as informações da
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localidade do mesmo registro presente na plataforma de ciência cidadã, a fim de inferir o erro
espacial associado a cada registro. Também classificamos todos os registros em três grupos com
diferentes níveis de acurácia e comparamos as informações ambientais e geográficas, bem como
os modelos gerados por cada grupo, a fim de estimar os erros associados. Esperamos que o
aumento da acurácia seja inversamente proporcional ao erro nos espaços geográfico e
ambiental. Finalmente, em relação ao objetivo específico ii), esperamos que o uso do filtro seja
capaz de reduzir o erro de acurácia dos registros, refletindo em um modelo mais acurado.
2.2. MATERIAL E MÉTODOS
2.2.1. Área de estudo
Desenvolvemos esse estudo com espécies que ocorrem no bioma Mata Atlântica,
localizada ao longo do litoral brasileiro, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, e
adentrando o continente até a Argentina e Paraguai em sua porção meridional. Devido à sua
localização, a Mata Atlântica foi rapidamente colonizada em toda sua extensão (DEAN, 1996)
e hoje concentra 72% da população brasileira em apenas 13,4% do território nacional. Dos seus
1,4 milhões de km² originais, apenas 12 a 28% estão cobertos por vegetação nativa (RIBEIRO
et al., 2009; REZENDE et al., 2018). Dentre a vegetação nativa, apenas 9% está dentro de UCs
com proteção integral e 21% em áreas com uso sustentável, totalizando 30% de área protegida
(REZENDE et al., 2018). Devido à elevada riqueza e grande pressão antrópica, o bioma é um
dos hotspots de biodiversidade mais ameaçados do planeta (MITTERMEIER; RYLANDS,
2018). As alterações antrópicas ocorridas no bioma desde a colonização do país, impactam
diversos grupos de fauna e flora (MORANTE-FILHO et al., 2015; BOGONI et al., 2019; LIMA
et al., 2020; MAGIOLI et al., 2021). Entre as aves, se considerarmos o número de táxons
ameaçados (incluindo espécies e subespécies), aproximadamente 10% (N = 107 de 1035) estão
em categorias de ameaça, segundo a lista brasileira de espécies ameaçadas (MMA, 2014). Além
das ameaçadas, a quantidade de espécies exclusivas do bioma indica a necessidade de
conservação e a preocupação com a degradação do bioma. Dentre as 891 espécies de aves, o
que corresponde 8% das aves de todo o globo, 25% (n=223) são endêmicas (LIMA, 2013;
VALE et al., 2018). O bioma já possui espécies de aves extintas (Glaucidium
mooreorum, Cichlocolaptes mazarbarnetti e Philydor novaesi) e extinta na natureza (Pauxi
mitu; PEREIRA et al., 2014; BUTCHART et al., 2018; DEVELEY; PHALAN, 2021), o que
reforça a necessidade de ações para que outras espécies não se juntem a esse grupo (DEVELEY,
2021).
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2.2.2. Espécies modeladas
Para responder as questões desse trabalho, selecionamos espécies presentes em listas
de espécies ameaçadas (MMA, 2014; BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2016a, 2016b, 2018) e
com diferentes níveis de conhecimento pelo cidadãos cientistas, visto que esse é um importante
fator que pode enviesar a quantidade e consequente qualidade dos dados coletados por não
especialistas (DICKINSON; ZUCKERBERG; BONTER, 2010). Assim, selecionamos três
espécies de aves endêmicas da Mata Atlântica: Aburria jacutinga, Touit melanonotus e Touit
surdus.
A A. jacutinga é um Cracidae frugívoro de grande porte (Figura 2.1a; cerca de 1,25
kg; DUNNING, 2007) que habita principalmente o dossel florestal e é um importante dispersor
de sementes da Mata Atlântica (GALETTI et al., 1997). É classificada como “em perigo”
nacionalmente e globalmente (MMA, 2014; BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2018), devido à
rápida e contínua redução de habitat e do número de indivíduos (BIRDLIFE
INTERNATIONAL, 2018). Originalmente ocorria do sul da Bahia ao Rio Grande do Sul,
adentrando o continente em SP, MG, PR, SC e RS, até Argentina e Paraguai (Figura 1b;
COLLAR et al., 1992). Porém, devido à caça e perda de habitat, atualmente é considerada
extinta nos estados da BA, ES, RJ e os únicos indivíduos registrados em MG são oriundos de
solturas (SEMA, 2017; CHAVES et al., 2019). Mesmo nos estados onde ainda ocorre e nos
países vizinhos ao Brasil, sua presença é restrita a grandes remanescentes florestais, tendo sido
localmente extinta em diversas localidades (BODRATI; COCKLE, 2006; SILVEIRA;
SOARES; BIANCHI, 2008; COCKLE; BODRATI, 2011). A jacutinga é uma importante
dispersora de sementes, consumindo pelo menos 52 espécies de plantas (BELLO et al., 2017).
A extinção da espécie, juntamente com a de outros frugívoros de grande porte, apresenta
impactos negativos para a dispersão de sementes (GALETTI et al., 2013; BOVO et al., 2018;
SALES et al., 2021). Além da importância ecológica, é uma espécie bastante atraente pelo seu
grande porte. Seu comportamento tranquilo permite avistamentos frequentes por observadores
de aves, bem como a captura ocasional em armadilhas fotográficas quando a espécie está no
estrato mais baixo da floresta (CARREIRA et al., 2020).
Os Touit spp. são Psittacidae de pequeno porte (15 cm) e com comportamento similar
entre si (Figura 2.1d,f). Vivem no dossel florestal em pequenos grupos, se alimentando
principalmente de frutos (SIMPSON; SIMPSON, 2012; MELO; BRAGA, 2021). As duas
espécies selecionadas são endêmicas da Mata Atlântica brasileira e categorizadas como
“vulnerável” (MMA, 2014; BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2016a, 2016b), devido à
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população pequena e em declínio (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2016a, 2016b). As espécies
ocorrem em áreas próximas ao litoral. T. melanonotus está distribuída entre SC e BA, e T.
surdus, entre RJ e PB, sendo simpátricas na BA, ES e RJ (Figura 2.1c-e; DANTAS; LUCA,
2018; LEAL; MARQUES; SILVA, 2018). São espécies pouco estudadas e pouco conhecidas
entre observadores de aves, além de serem muito discretas, possuírem hábito silencioso, porte
pequeno, e utilizarem um extrato onde se camuflam muito bem e é pouco acessível, o que
tornam seus registros escassos (VALLEJOS et al., 2013; MELO; BRAGA, 2021), quando
comparados aos de A. jacutinga.
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Figura 2.1. Espécies estudadas e suas respectivas distribuições geográficas (BIRDLIFE
INTERNATIONAL, 2016a, 2016b, 2018). A e B: A. jacutinga. C e D: T. melanonotus. E e F: T. surdus.
Imagens: Rafael Boni (T. melanonotus) e Daniel Mello (T. surdus).
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2.2.3. Espaço geográfico
Para A. jacutinga o espaço geográfico definido para a modelagem foi a distribuição
histórica da espécie indicada pela IUCN (Figura 2.2a; BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2018),
que inclui a porção sul/sudeste da Mata Atlântica. O espaço geográfico definido para modelar
a distribuição de T. surdus e T. melanonotus foi toda a extensão do bioma Mata Atlântica
(IBGE, 2004; Figura 2.2b). Para as três espécies, o espaço geográfico foi restrito ao território
brasileiro, devido à limitação dos dados de ciência cidadã da plataforma WikiAves.

Figura 2.2. Espaço geográfico utilizados para a construção de modelos de distribuição de espécies para
A. jacutinga (A) e T. melanonotus e T. surdus (B).

2.2.4. Dados de presença
Para obtenção dos dados bióticos de presença das espécies, utilizamos os dados
contidos em duas plataformas de ciência cidadã crowdsourcing: WikiAves (wikiaves.com.br)
e eBird (ebird.org). O WikiAves é a plataforma mais popular entre observadores de aves
brasileiros, com mais de 38 mil usuários cadastrados, e possui um amplo banco de dados (~3,6
milhões de registros). Os registros são inseridos a partir de mídias (imagem ou som), sendo
assim possível um maior controle sobre a identificação da espécie. Ao enviar o registro, o
usuário pode informar a coordenada geográfica acurada do registro, a localidade ou o
município. A coordenada acurada é dada através da informação contida nos metadados do
arquivo de imagem, para os casos em que a câmera possui GPS, ou pela seleção do ponto em
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que o usuário registrou a espécie em um mapa, sendo essa a informação mais acurada possível.
Chamaremos esses registros acurados de localização. A segunda possibilidade, aqui chamada
de localidade, se refere à coordenadas centrais ou sedes de Unidades de Conservação, parques
urbanos ou áreas privadas e, portanto, possuem resolução intermediária entre a coordenada mais
acurada e a sede do município. Por fim, ao informar apenas o município do registro, a
informação adicionada ao banco de dados é a da sua sede, que corresponde a um ponto
geralmente localizado na área urbana, e que pode apresentar vários quilômetros de distância
onde o registro foi realizado (exemplo na Figura 2.3). Descartamos os dados pertencentes a esse
último conjunto, e não os utilizamos para a construção de modelos nesse trabalho. Em julho de
2018, recebemos os dados com todos os registros das três espécies até essa data através de
solicitação ao administrador da plataforma. A quantidade de dados com coordenada acurada no
banco de dados do site, porém, é muito baixa (~2%, n=24 para as três espécies somadas). Assim,
enviamos solicitações individuais a todos os usuários com fotos ou áudio das espécies,
requisitando o envio das coordenadas geográficas acuradas dos registros. Enviamos as
solicitações em setembro de 2018 para os usuários com registros de Touit spp. (129 usuários
com 246 registros para T. melanonotus e 122 usuários com 197 registros para T. surdus; Tabela
2.1), e em fevereiro de 2019 para usuários com registros de A. jacutinga (624 usuários com 933
registros; Tabela 2.1). Consideramos as respostas e os dados incluídos nas análises enviados
até agosto de 2020. Consideramos coordenadas acuradas aqueles registros onde o usuário foi
capaz de nos informar as coordenadas geográficas exatas de onde o registro foi feito.
O eBird é uma base de dados global, onde usuários postam listas de aves a partir de
um aplicativo ou do próprio site (SULLIVAN et al., 2014). Atualmente, possui mais de 55
milhões de listas cadastradas, sendo mais de 290 mil no território brasileiro. Diferentemente do
WikiAves, o eBird permite aos usuários o download da base de dados, e os dados foram
baixados em janeiro de 2020. Por ter um formato de postagem de listas, a informação espacial
dos registros também ocorre de maneira diferente. Ao submeter uma lista, o usuário pode
escolher uma localização pessoal ou um hotspot, que pode ser um município, Unidade de
Conservação, área privada, entre outros. Além de informar o local, o usuário deve informar o
método utilizado e a distância percorrida enquanto a lista foi feita, informações que foram
utilizadas para classificar os registros utilizados. Selecionamos os registros em listas com o
método “Estacionário”, onde o usuário permanece parado e considera as espécies presentes em
um raio de 30 metros, assim como registros em listas de outros métodos, desde que a distância
percorrida tenha sido inferior a 5 km. Os demais registros foram desconsiderados.
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Figura 2.3. Exemplos de localidades informadas pelo usuário na plataforma WikiAves e as localizações
exatas informadas pelo usuário após solicitação.

Além dos dados de ciência cidadã, foi realizada uma busca na literatura, bem como
consultas a pesquisadores, na qual somente dados com coordenadas geográficas exatas foram
adicionadas à base de dados. Os dados desse grupo se referem à registros de armadilhas
fotográficas, pontos de escuta (com localização georreferenciada) ou encontros ocasionais, os
quais tiveram as coordenadas geográficas registradas.
Para assegurar a independência espacial entre os registros de todos os grupos para cada
espécie, realizamos o procedimento de rarefação espacial. As distâncias utilizadas foram de 7
km para A. jacutinga (deslocamento máximo de indivíduos monitorados; Alecsandra Tassoni1,
comunicação pessoal) e de 10 km para T. melanonotus e T. surdus.
2.2.5. Seleção e filtragem dos registros de presença

1

Coordenadora de projetos, SAVE Brasil.
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Os registros de presença foram classificados em 3 grupos, nomeados de ‘controle’,
‘localidade’ e ‘filtrado’:
1) Controle: registros com coordenada geográfica (latitude e longitude) exata de onde
o registro foi realizado (localização), com dados de ciência cidadã, de literatura ou de
pesquisadores. É composto pelos registros com a maior acurácia disponível e representa o grupo
de dados utilizados em processos aplicados à conservação (i.e., dados de presença conferidos
individualmente).
2) Localidade: registros do WikiAves onde apenas o nome da localidade onde o
registro foi feito é informado (i.e., Unidade de Conservação ou bairro), bem como os dados de
eBird selecionados (como explicado acima). Esse grupo foi utilizado para simular a seleção de
dados de ciência cidadã, sendo considerado uma filtragem rápida dos registros.
3) Filtrado: registros selecionados após o uso do filtro ambiental que está sendo
proposto por esse trabalho, que é aplicado aos registros do grupo localidade (ver seção abaixo).
Assumindo que os dados do grupo localidade são pouco acurados, eliminamos os registros com
informação ambiental muito diferentes da maior parte dos dados, pois tais registros podem não
ser dos locais onde a espécie foi registrada (e.g. sede de município), e consequentemente, não
representar ambientalmente o local ocupado pelo indivíduo registrado (BLOOM; FLOWER;
DECHAINE, 2018). Desse modo, buscamos diminuir o viés ambiental associado aos registros
pouco acurados, e que inserem informações inadequadas ao algoritmo de modelagem. Esse
grupo foi utilizado como um filtro alternativo à outros já existentes, mas tendo como
característica nova a utilização de informações ambientais para a exclusão de registros com
informações muito diferente dos demais.
2.2.6. Dados abióticos
As variáveis ambientais disponíveis para o processo de modelagem representam
informações de diversos tipos: climáticas (BioClim; http://worldclim.org/version2; FICK;
HIJMANS, 2017); topográficas (EarthEnv; http://www.earthenv.org/topography; AMATULLI
et al., 2018); de uso e cobertura do solo (EarthEnv; http://www.earthenv.org/landcover;
TUANMU; JETZ, 2014; MapBiomas; http://mapbiomas.org/; PROJETO MAPBIOMAS,
2018); de heterogeneidade da paisagem (https://www.earthenv.org/texture; TUANMU; JETZ,
2015)

e

índices

de

vegetação

(Copernicus;

https://land.copernicus.eu/global/themes/Vegetation), totalizando 52 variáveis (Apêndice A).
Realizamos uma análise de correlação de Pearson para evitar variáveis com correlação maior
que 0,7 ou menor que -0,7. A resolução espacial utilizada foi de 1 km, reamostrando as variáveis
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com resolução mais fina. As variáveis selecionadas para cada espécie são apresentadas no
Apêndice B.
2.2.7. Modelagem de Distribuição de Espécies
Utilizamos o algoritmo de máxima entropia (Maxent), dentro do software Maxent
versão 3.4.1 (PHILLIPS; ANDERSON; SCHAPIRE, 2006; PHILLIPS; DUDÍK, 2008;
PHILLIPS et al., 2017; PHILLIPS; DUDIK; SCHAPIRE, 2017). Esse algoritmo ‘estima a
distribuição de uma espécie a partir da distribuição com a máxima entropia sujeita a limitações
derivadas das condições ambientais nas localidades de registros de ocorrência’ (PHILLIPS et
al., 2017). A escolha, em meio a tantos algoritmos disponíveis, foi devida ao bom desempenho
deste quando comparado à outros (ELITH et al., 2006, 2011) e à aplicação com sucesso na
conservação (ROCHA et al., 2020; BOVO et al., 2021). Para todos os grupos foram gerados
10.000 pontos de pseudoausência. O modelo médio foi gerado a partir de 10 repetições com
reamostragem por bootstrap. Para cada amostragem, os registros foram divididos em 70% para
treino e 30% para teste (PEARSON et al., 2007). Para a validação do grupo localidades, os
registros usados para teste foram os registos do grupo controle, para que as métricas de
avaliação fossem feitas com dados acurados (respondendo ao objetivo i). Para o grupo filtrado,
validamos o modelo com 30% dos pontos de teste do próprio grupo a fim de simular um modelo
construído com uma seleção rápida de registros, onde os registros acurados não estariam
disponíveis (objetivo ii). A saída do modelo foi o Cloglog (PHILLIPS et al., 2017). Os modelos
foram avaliados pelo AUC, TSS, sensibilidade e especificidade, e pelos erros de omissão e
sobreprevisão do limiar selecionado (FIELDING; BELL, 1997; ALLOUCHE; TSOAR;
KADMON, 2006). O AUC varia de 0 a 1, é considerado bom entre 0,7 e 0,9 e ótimo acima de
0,9 (PETERSON et al., 2011). O TSS varia de -1 a 1, e é aceitável acima de 0,4 (LANDIS;
KOCH, 1977). Ambos valores são construídos a partir dos valores de sensibilidade, que é a
capacidade do modelo prever corretamente como adequados os locais onde a espécie está
presente, e de especificidade, que é a capacidade do modelo prever corretamente como
inadequados os locais onde a espécie está ausente. O erro de sobreprevisão ou erro do tipo I
(falso positivo) ocorre quando o modelo prevê uma área como adequada, mas a espécie não
ocorre. O erro de omissão ou erro do tipo II (falso negativo) ocorre quando o modelo prevê uma
área como inadequada, mas que a espécie ocorre. A quantificação de erros é um parâmetro
bastante objetivo para a análise dos modelos, porém, pode ter diferentes interpretações na
construção de ações para a conservação de espécies. O erro de sobreprevisão pode ter
consequência mais graves para a conservação, pois podem levar a indicação de esforços em
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áreas com baixa possibilidade de retorno (PETERSON et al., 2011). Por outro lado, um erro de
omissão baixo é considerado aceitável (5-10%), pois pode ser interpretado como uma forma do
algoritmo dar menos importância aos registros com características ambientais muito distintas
dos demais (GIANNINI et al., 2012). Para transformar o modelo de valores contínuos para
binário (adequado ou não-adequado), utilizamos o Maximum test sensitivity plus specificity
Cloglog threshold (valores no Apêndice C). Esse limiar apresenta um bom desempenho em
modelos construídos apenas com dados de presença (LIU; WHITE; NEWELL, 2013) e quase
não é afetado pelo número de registros de presença (LIU; NEWELL; WHITE, 2016).
2.2.8. Distribuição espacial e ambiental dos registros
Para os registros em que a coordenada acurada foi enviada pelo usuário após a
solicitação do pesquisador, foi possível comparar a diferença das informações espaciais (erro
de localização ou erro espacial) e ambientais entre a localização (coordenadas geográficas
enviadas pelo responsável ao pesquisador) e a localidade (informada no site pelo usuário). O
erro de localização foi calculado a partir da distância em linha reta entre os dois registros (Figura
2.3). Para calcular os valores no espaço ambiental definido a partir dos diferentes conjuntos de
registros, foi realizada uma Análise de Componentes Principais (PCA) com os valores das
variáveis utilizadas na modelagem (e.g. BREINER et al., 2017; BLOOM; FLOWER;
DECHAINE, 2018). Os registros foram plotados em um gráfico com os dois primeiros
componentes principais, e a medida da informação ambiental considerada foi a área do mínimo
polígono convexo envolvendo os registros (e.g. BREINER et al., 2017).
Para uma comparação dos três grupos de dados utilizados (controle, localidade e
filtrado), nos baseamos no quadro conceitual apresentado por Breiner et al. (2017), onde os
registros de presença são analisados de acordo com informações espaciais, ambientais e a
intersecção entre ambos (espaço geográfico, apresentada na seção de MDE). Para investigar a
distribuição espacial dos registros utilizamos a área de ocupação (AOO) e a extensão de
ocorrência (EOO), medidas amplamente utilizadas, inclusive para a definição de categorias de
ameaça (IUCN STANDARDS AND PETITIONS COMMITTEE, 2019). A AOO é calculada
a partir da construção de uma grade com 2 km de resolução espacial, e da soma das áreas dos
pixels contendo registro de presença das espécies. A EOO é construída a partir do mínimo
polígono convexo (minimum convex polygon; MCP) dos registros de ocorrência (IUCN
STANDARDS AND PETITIONS COMMITTEE, 2019). Como explicado acima, a medida do
espaço ambiental usada foi a área do MCP dos registros de cada grupo plotados no gráfico
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construído com as duas componentes principais. Os cálculos foram feitos com o pacote ecospat
(DI COLA et al., 2017) em ambiente R (R CORE TEAM, 2020).
2.2.9. Filtro ambiental
Para melhorar a seleção de registros de localidade, testamos um filtro utilizando a
distribuição dos registros no espaço ambiental. Utilizando o mesmo método para calcular a
informação ambiental do modelo, plotamos os registros em um gráfico com os dois primeiros
componentes principais como eixo, e construímos uma elipse com um intervalo de confiança
de 90% utilizando o pacote siber (JACKSON; PARNELL, 2020). Essa elipse foi utilizada como
limiar, e foram selecionados para o grupo filtrado apenas os registros contidos no interior da
elipse (Figura 2.4).

Figura 2.4. Método de filtragem de registros de localidades a partir do espaço ambiental proposto nesse
trabalho. A linha tracejada representa o intervalo de confiança de 90%, utilizado para seleção dos dados.
Os registros representados são de A. jacutinga.

2.3. RESULTADOS
2.3.1. Acurácia dos registros
A partir das solicitações enviadas aos usuários, 49,8% (n=367), 58,9% (n=77) e 59,8%
(n=73) responderam, com 103, 41 e 62 coordenadas geográficas acuradas para A. jacutinga, T.
melanonotus e T. surdus, respectivamente, o que corresponde a 72%, 79% e 100% dos registros
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acurados disponíveis para cada espécie (Tabela 2.1). A diferença entre a localização e a
localidade disponível nas plataformas crowdsourcing variou espacialmente de 0 a 51,9 km (A.
jacutinga: 5,2 ± 8,6; T. melanonotus: 5,4 ± 5,5; T. surdus: 5,1 ± 7,1; Figura 2.5a), enquanto no
espaço ambiental, a área abrangida pelos registros informados nas plataformas foi sempre maior
que a da coordenada acurada do registro, apresentando aumentos de 80, 12 e 39% para A.
jacutinga, T. melanonotus e T. surdus, respectivamente (Figura 2.5b-d).
Tabela 1. Tabela 2.1. Número de usuários, registros e respostas obtidas através da plataforma
WikiAves.

Usuários com mídia
Registros no WikiAves
Respostas
Coordenadas acuradas
% dos registros acurados da espécie

A. jacutinga
624
933
367 (49,8%)
103
72%

T. melanonotus
129
246
77 (59,9%)
41
79%

T. surdus
122
197
73 (59,8%)
62
100%

Figura 2.5. Diferenças das informações espaciais e ambientais entre localidades e localizações de
Aburria jacutinga, Touit melanonotus e T. surdus. A: Boxplot e violinos para as três espécies, com
registros e seus respectivos erros (km) no espaço cartesiano. Informação ambiental para B: A. jacutinga;
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C: T. melanonotus; e D: T. surdus. Em B, C e D, os símbolos de mais e a área hachurada representam
as localizações, e o mínimo polígono convexo dos registros, respectivamente. Tais informações para
informadas localidades são representadas pelos círculos e pela área colorida. As componentes principais
dos eixos dos gráficos B, C e D foram construídas com as variáveis ambientais.

2.3.2. Distribuição espacial e ambiental dos registros
O espaço ambiental foi sempre maior no grupo localidade, sendo o aumento em relação
ao grupo controle de 21%, 44% e 69% para A. jacutinga, T. melanonotus e T. surdus,
respectivamente (Figura 2.6a, 2.7; Apêndice C). Para ambas medidas de distribuição espacial
(AOO e EOO) dos dados de A. jacutinga, o grupo controle apresentou valores superiores aos
demais grupos, enquanto que para as duas espécies de Touit, os maiores valores foram
encontrados para o grupo localidade (Figura 2.6b, c, 2.8; Apêndice C).

Figura 2.6. Representação dos valores de A) Espaço ambiental, B) EOO (Extensão de ocorrência), C)
AOO (Área de ocupação) e D) área adequada para os três grupos de dados utilizados nesse trabalho
(controle, localidade e filtrado) para A. jacutinga (Abu jac), T. melanonotus (Tou mel) e T. surdus (Tou
sur).

2.3.3. Modelos de Distribuição de Espécies
Todos os modelos gerados apresentaram valores de AUC acima de 0,9 e TSS acima
de 0,6, podendo ser considerados bons estatisticamente (Apêndice C). Foi possível identificar
o seguinte padrão para os demais parâmetros de avaliação: para as três espécies, a
especificidade foi maior no modelo gerado com dados do grupo controle, menor no modelo
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com dados do grupo localidade, e intermediária no modelo com dados do grupo filtrado,
enquanto a sensibilidade foi sempre maior no modelo com dados do grupo localidade, com
valores menores nos modelos com dados dos grupos controle e filtrado. O modelo gerado a
partir dos dados do grupo localidade apresentou sempre o maior erro de sobreprevisão e o
menor erro de omissão. A área adequada de todos os modelos construídos com registros do
grupo localidade foi superior às áreas adequadas dos modelos com dados do grupo controle
para todas as espécies (aumento de 127%, 49% e 19% para A. jacutinga, T. melanonotus e T.
surdus, respectivamente; (Figura 2.6d). Em relação às áreas adequadas dos modelos do grupo
filtrado, houve diminuição quando comparadas às áreas dos modelos do grupo localidade em
59%, 51% e 43% para A. jacutinga, T. melanonotus e T. surdus, respectivamente, e diferentes
resultados em comparação às áreas adequadas dos modelos do grupo controle: aumento de 42%
para o modelo de A. jacutinga, e diminuição de 1% e 10% para T. melanonotus e T. surdus,
respectivamente (Figura 2.6d). Apesar desse padrão, algumas regiões apresentaram mais áreas
adequadas no modelo do grupo localidade quando comparado aos demais modelos não apenas
devido à sobreprevisão, mas devido à presença de registros em regiões sem registros do grupo
acurado (Figura 2.9).

Figura 2.7. Espaço ambiental para os três grupos de registros de Aburria jacutinga.
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Figura 2.8. Comparação da extensão de ocorrência (EOO) entre os grupos de registros de presença para
as três espécies estudadas.

2.3.4. Filtro no espaço ambiental
Comparando os valores do grupo filtrado com o localidade, o filtro aplicado nos
registros utilizando o espaço ambiental não alterou a EOO para nenhuma espécie, enquanto a
AOO apresentou diminuição para todas as espécies (Figura 2.6a). Em relação à área adequada,
os valores diminuíram para as três espécies (Apêndice C).
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Figura 2.9. Destaque de regiões com variação para as áreas adequadas (em cinza) resultantes do corte
pelo limiar Maximum test sensitivity plus specificity Cloglog threshold dos modelos de distribuição de
espécies. Os pontos pretos são os registros de presença de cada grupo.
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2.4. DISCUSSÃO
Nossos resultados confirmaram o grande potencial de uso dos dados de ciência cidadã
como fonte de dados para a construção de MDE de qualidade, desde que esses dados sejam
criteriosamente selecionados para garantir a acurácia das informações espaciais, eliminando,
assim, registros imprecisos que levariam a erros de predição no resultado final do modelo. A
utilização de dados de localidade (i.e. com erro de localização) inflou o espaço ambiental
potencialmente ocupado pela espécie, resultando em modelos que superestimaram as áreas
adequadas às espécies (erro tipo I ou falso positivo). Esses resultados demonstram a importância
de ajustes nas plataformas de dados de ciência cidadã, para se adequar às diretrizes em
qualidade de dados e garantir uma aquisição de dados de com maior controle sobre a acurácia
do registro (BROWN; WILLIAMS, 2019; RUIZ-GUTIERREZ et al., 2021). Paralelamente,
aproximar a comunidade não científica às aplicações dos dados coletados por ela, pode
promover um aumento na qualidade dos dados coletados (COLLINS; ABBOTT; MCINTYRE,
2017; LEWANDOWSKI; OBERHAUSER, 2017; MCKINLEY et al., 2017; NEATE-CLEGG
et al., 2020), e consequentemente, ampliar as possibilidades de uso desses dados para a
conservação de espécies ameaçadas. Enquanto essas mudanças não acontecem, os dados de
ciência cidadã podem ser utilizados de forma confiável desde que seja aplicado um processo
criterioso de limpeza de dados.
2.4.1. Ciência cidadã crowdsourcing como fonte de dados
Embora seja uma fonte de dados amplamente utilizadas, plataformas crowdsourcing
de ciência cidadã apresentam uma grande variação em relação à qualidade da informação que
cada usuário disponibiliza (SULLIVAN et al., 2014; ROBINSON et al., 2020). Informações
espaciais podem ser inseridas de várias maneiras em diferentes plataformas, sendo na maioria
dos casos, informado apenas o município ou a localidade. Embora seja possível também indicar
a coordenada geográfica exata onde o registro ocorreu, a quantidade de usuários que
disponibilizam tal informação ainda é bastante reduzida. Porém, como mostram nossos
resultados, a quantidade de usuários que possuem essa informação, mas que não a
disponibilizaram nos sites é grande. É possível imaginar duas causas principais para a baixa
quantidade de informações espaciais acuradas disponibilizadas. A primeira é a maior facilidade
em informar apenas o município ou localidade nos sites. No caso do WikiAves, a plataforma
surgiu no Brasil nos primeiros anos de popularização da observação de aves no país (meados
de 2008), sendo projetada apenas para ser um local de compartilhamento de fotos, onde a
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informação precisa do registro não era prioridade (ALEXANDRINO et al., 2018). Apenas anos
mais tarde (a partir de meados de 2013) a plataforma se adequou permitindo a inclusão das
coordenadas geográficas, exceto para aqueles casos onde a informação já ficava salva nos
metadados da foto a ser submetida, pois a própria máquina fotográfica utilizada coletava as
coordenadas do local de registro. Uma considerável quantidade de usuários da plataforma pode
ter se acostumado a não informar as coordenadas devido a esse histórico do site. A segunda
causa seria a falta de conhecimento por parte dos usuários do quão importante essa informação
mais detalhada é para a conservação da espécie. Embora não tenha sido feito um questionário
estruturado com o objetivo de investigar essa questão, foi possível perceber uma grande
disposição e vontade por parte dos usuários em auxiliar as espécies cujos dados foram
solicitados, inclusive com o envio de informações de registros adicionais feitos após o contato,
com suas respectivas coordenadas geográficas. Isso demonstra um grande potencial a ser
explorado por campanhas de divulgação científica, com o objetivo de engajar os usuários em
ações de conservação de espécies ameaçadas.
Conscientizar os usuários do quão importante podem ser as informações coletadas é
crucial para aumentar o envolvimento dos usuários e elevar a qualidade dos dados
(LEWANDOWSKI; OBERHAUSER, 2017; NEATE-CLEGG et al., 2020), o que pode ocorrer
pelo incentivo por parte das plataformas (COLLINS; ABBOTT; MCINTYRE, 2017) e pelo
sentimento de participação dos coletores nos programas de conservação. O incentivo das
plataformas poderia ser na forma de um breve lembrete para espécies alvo de programas de
conservação, como as ameaçadas de extinção. Assim como já existem algumas janelas para o
usuário confirmar que ao tirar foto de um ninho não se aproximou do mesmo, por exemplo,
uma janela adicional poderia sugerir o envio da informação acurada, caso o usuário a tenha.
Nesse momento da submissão, um informe sobre a possível aplicação da informação acurada e
a ajuda na conservação da espécie pode fazer com que muitos usuários se sensibilizem e
invistam um pequeno tempo para adicionar a informação acurada de onde o registro foi feito.
Complementarmente, o compartilhamento da aplicação dos resultados obtidos a partir de
análises baseada em ciência cidadã aumenta o sentido de pertencimento ao projeto, ou de que
o usuário está contribuindo para a conservação. Essa proximidade aumenta o engajamento e
interesse de cidadãos cientistas, como já foi registrado até para espécies comuns (Cariama
cristata; ALEXANDRINO et al., 2019). Embora pareça uma informação complexa, um fato
favorável à coleta de informações acuradas por cidadãos cientistas é a atual facilidade de acesso
à localização geográfica, que pode ser feito com a maioria dos smartphones, permitindo o amplo
uso de diversos aplicativos (e.g. Strava e Uber; CRAMER; KRUEGER, 2016; LEE; SENER,
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2020) e até mesmo coleta de informações complexas por pessoas não alfabetizadas
(LIEBENBERG et al., 2017).
2.4.2. Uso dos dados para a construção de MDEs
A diferença entre as informações de localização e localidade confirmou que a falta de
acurácia dos registros pode alterar as informações ambientais inseridas na construção do
modelo. Tais erros de localizações podem ter pouco efeito em resoluções mais grossas (5 ou 10
km) ou quando apenas variáveis bioclimáticas (temperatura, precipitação, etc) são utilizadas,
mas afetam negativamente o desempenho dos modelos em uma resolução mais fina (HEFLEY
et al., 2014; COLLINS; ABBOTT; MCINTYRE, 2017; BLOOM; FLOWER; DECHAINE,
2018) e quando informações de paisagem são inseridas como preditores (HEFLEY et al., 2014).
Pontualmente tem sido reportada pouca diferença nos resultados de modelos construídos com
erro espacial, indicando inclusive, uma certa robustez do método de construção de modelos em
relação a esse tipo de erro (GRAHAM et al., 2008; MITCHELL; MONK; LAURENSON,
2017); porém outros estudos corroboram nossos resultados, e mostram que a qualidade espacial
do dado inserido reflete a qualidade do modelo final gerado (BLOOM; FLOWER;
DECHAINE, 2018).
É importante ressaltar que nos trabalhos citando a capacidade de construir bons
modelos mesmo com erros de localização, a avaliação dos mesmo foi realizada principalmente
a partir do AUC, que como no presente estudo, também apresentou altos valores para os
modelos dos três grupos, assim como o TSS. Embora seja uma medida amplamente utilizada
na literatura, o AUC apresenta algumas ressalvas (LOBO; JIMÉNEZ-VALVERDE; REAL,
2008) e deve ser usado com cuidado, sendo capaz de apresentar altos valores mesmo com dados
duvidosos (LOZIER; ANIELLO; HICKERSON, 2009). Ao analisarmos os modelos além dos
valores de AUC, utilizando a distribuição dos registros no espaço geográfico e ambiental e a
quantidade de área modelada, pudemos encontrar algumas informações que melhor indicaram
como a qualidade dos registros afeta o desempenho dos modelos. Como esperado, a diferença
da informação espacial entre as localizações e localidades superestimou a área do espaço
ambiental ocupado pelos registros, e consequentemente, promoveu uma maior sobreprevisão
de áreas no modelo (MITCHELL; MONK; LAURENSON, 2017; BLOOM; FLOWER;
DECHAINE, 2018). O aumento do erro de sobreprevisão (e aumento da sensibilidade) é
compensado com uma diminuição do erro de omissão (e diminuição da especificidade). Isso
ocorre devido ao aumento da área considerada adequada fazer com que mais registros de
presença sejam corretamente previstos como adequados, ao custo de também considerar
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adequadas áreas onde a espécie não ocorre, o que não é desejável para fins de conservação
(PETERSON et al., 2011). Dado os altos valores da AUC e TSS encontrados, nossos resultados
reforçam a ideia de que em certos casos, a opinião de especialistas na distribuição e resultados
dos modelos pode ser a melhor forma de determinar a qualidade do modelo (COLLINS;
ABBOTT; MCINTYRE, 2017; FERRAZ et al., 2020).
Entretanto, mesmo apresentando uma grande incerteza em relação à sua acurácia, os
registros de localidade foram importantes para apontar regiões onde a espécie ocorre, mas cujos
registros em literatura não existem. Nesses casos, os usuários ou não responderam às
solicitações ou não possuíam as coordenadas acuradas dos registros, criando uma situação onde
existem registros da espécie na região, porém nenhum desses tem a acurácia necessária para ser
utilizado no modelo com alta resolução. Ao pensarmos na aplicação da MDE para a
conservação de espécies, a presença de áreas de ocorrência, mas sem registros confirmados,
cria um cenário onde as informações ambientais contidas naquela região não são utilizadas pelo
algoritmo, e consequentemente, áreas que possuem condições ambientais para a ocorrência da
espécie podem ser erroneamente indicadas como inadequadas (erro de omissão). Esse caso é
bem exemplificado pela região do modelo de T. melanonotus (Figura 2.9), onde existem
registros em diversos municípios, porém poucos com a acurácia necessária para sua inclusão
no grupo controle. Embora reforce a necessidade de uma maior acurácia dos dados de ciência
cidadã e possibilite o planejamento de novas coletas de dados, é necessário que o modelador
tenha conhecimento dessas falhas amostrais e considere suas implicações ao propor aplicações
do modelo (RONDININI et al., 2006). Em uma situação similar, COLLINS; ABBOTT;
MCINTYRE (2017) citam o uso de registros de centro de condados para complementar
registros acurados como uma possibilidade a ser explorada e testada, reforçando a necessidade
da interpretação cuidadosa dos modelos e a consulta a especialistas da espécie estudada. Ainda,
STEEN; ELPHICK; TINGLEY (2019) classificam como ‘possivelmente útil’ o uso de dados
de ciência cidadã para a construção de SDM quando outros dados não estão disponíveis, o que
é o caso de muitas espécies tropicais ameaçadas (LEES et al., 2020).
A importância dos dados de ciência cidadã para a construção de modelos e sua
aplicação fica ainda mais evidente quando consideramos espécies com poucos dados sobre sua
distribuição. Dados de ciência cidadã têm sido testados e comparados à dados coletados por
pesquisas científicas estruturadas, e os resultados mostram que a combinação das duas fontes
de dados gera resultado melhor do que aqueles usando apenas dados de pesquisas estruturadas
(ROBINSON et al., 2020). Para nenhuma das três espécies utilizadas nesse estudo, existem
monitoramentos científicos para toda a área de ocorrência, o que reforça a conclusão de que
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apenas a utilização de dados coletados pela comunidade acadêmica não seria capaz de gerar
bons resultados e modelos comparáveis. Ainda que para A. jacutinga, registros feitos por
armadilhamento fotográfico em estudo com mamíferos, por exemplo, sirvam como uma fonte
de dados provenientes de pesquisas estruturadas, esse caso é uma exceção à regra (e.g.
RONCAL et al., 2019). Para os Touit spp., assim como para boa parte das espécies de aves
ameaçadas na região tropical, além de não serem registradas por outros métodos além dos
específicos para aves, não há sequer estudos em escalas locais tendo como foco a conservação
específica. Nesse contexto, a ciência cidadã se coloca como uma fonte única de obtenção desses
dados.
Por fim, o filtro ambiental aplicado no grupo de registros de localidade foi capaz de
excluir informações ambientais extremas e que podem não representar a informação real da
distribuição da espécie. Porém, mesmo possuindo informações bastante distintas dos demais,
os registros excluídos podem corresponder a registros acurados localizados nas margens da
distribuição das populações, os quais podem conter informações extremas que descrevem
condições limitantes da distribuição (GASTON, 2003). Esse não foi o caso das espécies
estudadas, visto que os registros do grupo filtrado não apresentaram redução da EOO (Figuras
2.4b e 2.6) em relação aos registros do grupo localidade, ou seja, os registros excluídos não são
aqueles localizados nos limites da distribuição das espécies. Diversas particularidades podem
afetar o desempenho do filtro, sendo uma delas o grau de conhecimento das espécies (STEEN;
ELPHICK; TINGLEY, 2019). Para A. jacutinga, o modelo construído com registros filtrados
apresentou grande similaridade com o modelo controle, indicando as mesmas regiões como
adequadas e valores próximos de área adequada para os diferentes limiares. Isso é devido ao
alto nível de conhecimento que temos da espécie, pois foi possível cobrir toda a distribuição da
espécie com os registros do grupo controle, não havendo para essa espécie as lacunas de
registros ao longo de sua ocorrência. Diferentemente, para ambas as espécies de Touit, os
registros do grupo controle não preencheram toda a distribuição da espécie, produzindo
modelos com erro de omissão. Nesse caso, o filtro foi capaz de selecionar registros e gerar um
modelo que não apresentou a omissão dos modelos com registros de controle nem a alta
sobreprevisão dos registros de localidade. Embora não seja um modelo construído com registros
altamente acurados, esse filtro apresentou um resultado interessante para essas espécies. Para
um grupo altamente diversos como o das aves, onde dados de qualidade são escassos para
muitas espécies (LEES et al., 2020), o filtro pode contribuir para aumentar a qualidade dos
dados de presença, e consequentemente, dos modelos gerados (STEEN; ELPHICK; TINGLEY,
2019). Ainda assim, seu uso deve ser feito com cuidado, considerando sempre as características
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específicas dos táxons envolvidos e as aplicações do modelo (STEEN; ELPHICK; TINGLEY,
2019).
Embora não substitua uma seleção individual dos registros, o filtro no espaço
ambiental apresenta-se como uma alternativa complementar à limpeza de dados realizada
normalmente para dados de ciência cidadã (JOHNSTON et al., 2021). Tais filtros são utilizados
para exclusão de registros de sede de município, erros taxonômicos, dentre outros, mas registros
de localidade, sedes de UCs, bairros ou vilas não são retirados. Embora aplicado à somente três
espécies nesse estudo, o filtro ambiental aqui proposto forneceu bons resultados que podem
contribuir para construção de modelos de distribuição de espécies a partir de dados de ciência
cidadã.
2.4.3. Considerações finais
Dados de ciência cidadã apresentam um grande potencial para preencher a lacuna de
informação existente sobre a distribuição de espécies (LEES et al., 2020; JOHNSTON et al.,
2021), e desde que selecionados de forma criteriosa, podem gerar modelos de distribuição de
espécies robustos para auxiliar processos decisórios e planejamento da conservação (STEEN;
ELPHICK; TINGLEY, 2019). Embora a seleção individual de registros confiáveis seja
insubstituível, o filtro testado apresentou um grande potencial de uso, mesmo como suas
possíveis limitações, que devem ser consideradas caso a caso. Uma maior facilidade na inserção
de informações geográficas em plataformas de ciência cidadã, a divulgação de como essas
informações podem ser utilizadas e incentivo ao compartilhamento dessas informações por
parte dos usuários são ações que podem resultar no aumento da qualidade de dados disponível
à pesquisadores e tomadores de decisão, fazendo com que além dos diversos benefícios já
conhecidos, a ciência cidadã também contribua com a conservação de espécies ameaçadas.
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3. DISTRIBUIÇÃO

POTENCIAL

DA

JACUTINGA

(ABURRIA

JACUTINGA) E ÁREAS POTENCIAIS PARA SUA REINTRODUÇÃO
Resumo
A jacutinga (Aburria jacutinga) é um importante dispersor de sementes da
Mata Atlântica, que já foi extinto em diversas localidades ao longo de sua
distribuição original. Identificar áreas com uma maior probabilidade de presença da
espécie é fundamental para guiar esforços de conservação, como a definição de
áreas para reintrodução de indivíduos. O objetivo desse trabalho foi atualizar a
distribuição potencial da espécie, identificando áreas ambientalmente adequadas à
sua reintrodução. Utilizamos dados secundários recentes (de 2009 a 2021) de
literatura e pesquisadores (N = 64) e de ciência cidadã (N = 143) e oito variáveis
ambientais espacializadas (topográficas, de vegetação, etc.) para construir um
Modelo de Distribuição de Espécie (MDE), utilizando o algoritmo Maxent.
Selecionamos as áreas adequadas indicadas no modelo com tamanho superior a um
limiar mínimo (208 km²) para manter populações de jacutinga, valor calculado pela
multiplicação da densidade média (1,51 ind/km²) pelo número mínimo estimado de
indivíduos para manter uma população a longo prazo (N = 138). O modelo gerado
apresentou bom resultado estatístico (AUC=0,973±0,006; TSS= 0,876±0,071),
indicando uma área de 73.802 km² como adequada à espécie, predominantemente
estruturada em dois blocos: Serra do Mar e Missiones. Esse valor de área
corresponde a somente 6,9% da distribuição original. Identificamos 15 áreas
maiores que o limiar estabelecido, das quais nove sem registros recentes de
jacutinga, mas próximas aos blocos florestais onde a espécie ainda ocorre. Essas
áreas somam 53.435 km², com 33,4% (17.838 km²) dentro de Unidades de
Conservação de Proteção Integral. As áreas adequadas com ausência de registros
da espécie podem ser consideradas como áreas potenciais à sua reintrodução, mas
exigem que fatores locais, como caça, disponibilidade de recursos, dentre outros,
sejam investigados em campo para confirmar a sua viabilidade a curto, médio e
longo prazos. O MDE, bem como, as áreas adequadas selecionadas devem ser
utilizados no planejamento da conservação da espécie, auxiliando na definição de
estratégias para a reintrodução e manutenção da espécie.
Palavras-chave: Conservação, Reintrodução, Jacutinga, Modelagem de
Distribuição de Espécie, Ciência Cidadã
ABSTRACT
The Black-fronted Piping-Guan (Aburria jacutinga) is an important seed
disperser from Atlantic Forest, and it was extinct in several regions along its original
distribution. To guide conservation actions, such as reintroduction, it is essential to
identify key areas where the species has a higher presence probability. Our goal
was to update the current potential distribution of the Black-fronted Piping-Guan,
identifying environmentally suitable areas for its reintroduction. We used
secondary data (2009 to 2021) from the literature and researchers (N = 64) and from
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citizen science platform (N = 143) and eight environmental variables (topographic,
vegetation, etc.). We used maxent algorithm to build a Species Distribution Model
(SDM). We selected suitable areas that were larger than a minimum threshold (208
km²) required to sustain Black-fronted Piping-Guan populations, which was
calculated by multiplying the average population density (1.51 ind/km²) by the
estimated minimum number of individuals required to maintain a long-term viable
population (N = 138). The SDM model performed well statistically
(AUC=0.973±0.006; TSS= 0.876±0.071), indicating 73,802 km² as being suitable
area for the species, mainly in two regions: Serra do Mar and Missiones. This value
represents only 6.9% of the original species’ distribution. We identified 15 areas
larger than the minimum threshold, with 9 of them lacking recent records, but close
to forested areas where the species occurs. These areas sum up to 53.435 km², with
33.4% (17,838 km²) being protected areas. Suitable areas without recent records of
Black-fronted Piping-Guan can be considered as potential areas for its
reintroduction, but local factors, as hunting pressure and resource availability,
should be investigated to confirm its viability in short, medium and long term. The
SDM, as well as the selected suitable areas, should be used for species conservation
planning, helping to define strategies for its reintroduction and maintenance.
Keywords: Conservation, Reintroduction, Black-fronted Piping-Guan, Species
Distribution Modeling, Citizen Science
3.1. INTRODUÇÃO
A pressão humana crescente sobre a biodiversidade tem levado pesquisadores a
chamar o presente período de Antropoceno (DIRZO et al., 2014; STEFFEN, 2021). As
alterações antrópicas já desmataram mais de um terço das florestas neotropicais, e cerca de 55%
das florestas remanescentes possuem baixa ou média integridade (GRANTHAM et al., 2020).
A degradação dos habitats promove a extinção local ou global de espécies (CEBALLOS;
EHRLICH; DIRZO, 2017; CEBALLOS; EHRLICH; RAVEN, 2020; DEVELEY; PHALAN,
2021) e suas funções ecológicas (GALETTI et al., 2013; MAGIOLI et al., 2021), e
consequentemente, impacta negativamente diversos serviços ecossistêmicos providos por áreas
e recursos naturais, como o controle de pragas (BIANCHI; BOOIJ; TSCHARNTKE, 2006),
provisão de água (DODDS; PERKIN; GERKEN, 2013) e estoque de carbono (MOLOTOKS et
al., 2018), além de aumentar a exposição à doenças infecciosas (WILKINSON et al., 2018;
BARBIER, 2021). As extinções, porém, não ocorrem de maneira aleatória, e espécies com
determinadas características morfológicas e funcionais são mais afetadas do que outras pela
perda de habitat (DIRZO et al., 2014). Entre as aves, espécies florestais, com maior tamanho
corporal e alimentação frugívora estão mais propensas ao desaparecimento em áreas degradadas
(BURIVALOVA et al., 2015; COELHO et al., 2016).
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As espécies da família Cracidae possuem as duas características citadas, pois são aves
de grande porte (~63% das espécies com mais de 1 kg; DUNNING, 2007) e consumidoras de
frutos (WILMAN et al., 2014), que sofrem tanto com a perda de habitat, quanto com a caça
(BROOKS, 2006). Das 56 espécies, que se distribuem ao longo das Américas, 22 são incluídas
em alguma categoria de ameaça na lista vermelha global (IUCN, 2021), sendo considerada a
família de aves mais ameaçada do continente (BROOKS, 2006). Entre as espécies da família,
a jacutinga (Aburria jacutinga) é uma espécie florestal endêmica de um bioma bastante
explorado, a Mata Atlântica (RIBEIRO et al., 2009; VALE et al., 2018; ROSA et al., 2021). É
ameaçada nacional e globalmente (“em perigo”; MMA, 2014; BIRDLIFE INTERNATIONAL,
2018), tem cerca de 1,25 kg (DUNNING, 2007), e possui uma forte relação com o palmitojuçara (Euterpe edulis; GALETTI et al., 1997), o qual desempenha importante papel ecológico,
econômico e social na Mata Atlântica (TREVISAN et al., 2015; CHAGAS et al., 2021; SALES
et al., 2021). Para o palmito-juçara e pelo menos outras 51 espécies de plantas (BELLO et al.,
2017), a jacutinga é um importante dispersor de grandes sementes (GALETTI et al., 2013) e
seu desaparecimento, junto com o de outros grandes frugívoros, pode impactar negativamente
a dispersão de sementes em áreas defaunadas (GALETTI et al., 2013; BOVO et al., 2018).
Originalmente, a jacutinga habitava toda a Mata Atlântica ao sul do estado da Bahia,
até o Paraguai e Argentina (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2018), mas atualmente está restrita
aos maiores remanescentes florestais nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Paraguai e Argentina (BERNARDO et al., 2011; COCKLE; BODRATI, 2011;
ESQUIVEL et al., 2019), devido à perda de habita e caça (SILVEIRA; SOARES; BIANCHI,
2008). As populações naturais da espécie foram extintas nos estados da Bahia (SEMA, 2017),
Espírito Santo (CHAVES et al., 2019), Rio de Janeiro (BERGALLO et al., 2000) e Minas
Gerais (LEAL; MARQUES; SILVA, 2018), e mesmo nos estados e países onde ela ainda
ocorre, há diversos casos de extinções locais (SILVEIRA; SOARES; BIANCHI, 2008),
especialmente na áreas de Floresta Estacional Semidecidual. No Paraguai, a espécie ocorria em
pelo menos 16 localidades na década de 90, porém atualmente sobrevive apenas na Reserva
Natural Mbaracayu (ESQUIVEL et al., 2019, HDCastillo, com pess). Na Argentina, há registros
recentes apenas nas porções norte e central de Missiones (COCKLE; BODRATI, 2011).
Os impactos sofridos pela espécie e a contração de sua área de distribuição fazem com
que diversas estratégias sejam avaliadas para auxiliar na sua conservação, como a reintrodução
(SICK, 1997; SILVEIRA; SOARES; BIANCHI, 2008; PHALAN et al., 2020), definida como
“o movimento intencional e soltura de um organismo em um local dentro de sua área nativa de
distribuição, de onde ele tenha desaparecido” (IUCN/SSC, 2013). A jacutinga tem sido criada
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em cativeiro com sucesso nas últimas décadas e estima-se que há cerca de 200 indivíduos em
instituições ex-situ no Brasil (PHALAN et al., 2020). Essa fato, juntamente com um grande
número de experiências com reintroduções da própria espécie e de outros Cracidae (LUIZ
PEREIRA; WAJNTAL, 1999; ANGULO; BARRIO, 2004; BERNARDO et al., 2014; SOUZA
et al., 2020b), pode ser útil em novas reintroduções para aumentar a possibilidade de sucesso
(WORLD PHEASANT ASSOCIATION; IUCN/SSC RE-INTRODUCTION SPECIALIST
GROUP, 2009). Além de beneficiar a própria jacutinga, a reintrodução de um grande frugívoro
pode ser importante para restaurar a complexidade da dispersão de sementes comprometida em
áreas defaunadas (CARVALHO; LUCAS; CÔRTES, 2021), sendo um primeiro passo na
recuperação de processos ecológicos (GHAZOUL; CHAZDON, 2017).
Além da disponibilidade de indivíduos, porém, é necessário considerar outros aspectos
para que haja o estabelecimento e persistência da espécie no ambiente (ARMSTRONG;
SEDDON, 2008; WORLD PHEASANT ASSOCIATION; IUCN/SSC RE-INTRODUCTION
SPECIALIST GROUP, 2009; IUCN/SSC, 2013). Para aumentar as chances de sucesso, é
importante que as causas da extinção local sejam identificadas e não mais existentes, os riscos
para outras espécies sejam ponderados e áreas com habitat adequado à espécie estejam
disponíveis, considerando aspectos locais e mais amplos (WORLD PHEASANT
ASSOCIATION; IUCN/SSC RE-INTRODUCTION SPECIALIST GROUP, 2009; PÉREZ et
al., 2012). Fatores locais como presença de caça e atitude das pessoas de comunidades próximas
em relação à espécie podem ser cruciais para determinar o estabelecimento dos indivíduos
soltos

(WORLD

PHEASANT

ASSOCIATION;

IUCN/SSC

RE-INTRODUCTION

SPECIALIST GROUP, 2009; IUCN/SSC, 2013). Para avaliar o habitat em uma escala mais
ampla, a adequabilidade ambiental ao longo de toda a distribuição da espécie é um componente
chave para o planejamento da reintrodução (SEDDON; ARMSTRONG; MALONEY, 2007).
Nesse trabalho utilizamos duas ferramentas para identificar as áreas mais adequadas
para a conservação e reintrodução da jacutinga: a Modelagem de Distribuição de Espécies
(MDE; PETERSON et al., 2011; GUISAN; THUILLER; ZIMMERMANN, 2017) e a ciência
cidadã (HAKLAY et al., 2021). A partir de pontos de presença e variáveis ambientais, a MDE
produz um mapa de adequabilidade ambiental, indicando onde estão as áreas com maiores
probabilidades de ocorrência daquela espécie (PETERSON et al., 2011). A aplicação da MDE
para auxiliar na reintrodução de espécies tem auxiliado espécies ameaçadas e pode ser o
primeiro passo para planejar a reintrodução da espécie considerando toda sua ocorrência
original (MARTÍNEZ-MEYER et al., 2006; ELIA et al., 2015; ANOOP et al., 2020). Porém,
dados de presença com alta acurácia espacial são escassos para muitas espécies (LEES et al.,

57

2020), e dados oriundos de plataformas cidadã podem ser bastante úteis para a construção de
bons modelos quando trabalhados adequadamente (STEEN; ELPHICK; TINGLEY, 2019).
Desse modo, os objetivos desse trabalho são i) atualizar a distribuição potencial da jacutinga e,
ii) identificar áreas adequadas potenciais para sua reintrodução.
3.2. MATERIAL E MÉTODOS
3.2.1. Área de estudo
A Mata Atlântica é um bioma florestal tropical que se estende por 1,4 milhões de km²
ao longo da costa brasileira, adentrando o Paraguai e Argentina na sua porção sul. No Brasil e
Paraguai, o bioma foi severamente ocupado, restando apenas 12-28% e 9% de sua vegetação
original, respectivamente (RIBEIRO et al., 2009; PONTE et al., 2017; REZENDE et al., 2018).
Na Argentina, a cobertura florestal ainda é alta comparada aos países vizinhos (60%), porém
nos três países há um histórico de perda de florestas maduras nas últimas décadas (PROJETO
MAPBIOMAS MATA ATLÂNTICA TRINACIONAL, 2021; ROSA et al., 2021). O bioma
possui 891 espécies de aves, das quais, 223 (25%) são endêmicas (VALE et al., 2018). Incluindo
as subespécies, 10% dos táxons (N = 107 de 1035) estão ameaçados de extinção (MMA, 2014).
Apesar da elevada riqueza, é considerado um dos hotspots de biodiversidade mais ameaçado
do planeta (MITTERMEIER; RYLANDS, 2018). A destruição de habitat e outros impactos
humanos já causaram extinções e perdas funcionais (PEREIRA et al., 2014; DEVELEY;
PHALAN, 2021).
A área utilizada para a modelagem foi toda a distribuição da espécie indicada pela
IUCN (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2018; 1.062.683 km²; Figura 3.1). Escolhemos esse
recorte por abrigar todos os pontos recentes de presença da espécie e todas as áreas com
potencial interesse para a sua conservação e reintrodução.
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Figura 3.1. Distribuição original e atual (seguindo BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2018) e pontos de
presença de presença históricos e recentes de jacutinga. Pontos históricos retirados do Portal da
Biodiversidade (PORTAL DA BIODIVERSIDADE, 2021).

3.2.2. Registros de jacutinga
Utilizamos apenas os registros de presença confirmada feitos nos últimos 12 anos (de
2009 a 2021), excluindo pontos antigos pela possibilidade de representarem locais onde a
espécie não ocorre atualmente. Utilizamos registros secundários de literatura, de pesquisadores
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e de plataformas de ciência cidadã. A busca em literatura foi feita procurando o nome da espécie
nas plataformas de publicações científicas (Web of Science, Google Scholar e biblioteca de
teses e dissertações). Devido à ocorrência de registros feitos por armadilhas fotográficas,
solicitamos aos pesquisadores que trabalham com esse método que nos enviassem os registros
oportunísticos de jacutinga. Dada a baixa representatividade de dados ao longo de sua
ocorrência relictual, utilizamos duas plataformas de ciência cidadã para preencher as lacunas
da nossa base de dados. Enviamos solicitações individuais para todos os usuários (n = 624) com
mídias da espécie na plataforma WikiAves (www.wikiaves.com.br) em fevereiro de 2019,
através do sistema de comunicação do próprio site. Utilizamos o eBird (www.ebird.org) para
buscar individualmente os registros onde os usuários especificavam a localização exata do
registro da espécie (n = 3). Por não possuir um sistema de comunicação direta com os usuários,
selecionamos os registros em locais onde nossa base de dados não possuía dados e tentamos
entrar em contato com o usuário via e-mail ou redes sociais. Consideramos somente registros
em que o usuário foi capaz de indicar o local exato onde a espécie foi avistada/ouvida.
Finalizamos nossa base de dados com 207 registros recentes de jacutinga, dos quais 143 (69%)
foram oriundos de usuários de sites de ciência cidadã.
Para evitar a dependência espacial entre os pontos, realizamos uma rarefação a partir
da distância de 7 km, definida a partir do deslocamento máximo de indivíduos monitorados da
espécie (A. Tassoni, comunicação pessoal). Utilizamos a ferramenta ‘Spatially Rarefy
Occurrence Data for SDMs’, do pacote SDMtoolbox v2.4 (BROWN; BENNETT; FRENCH,
2017) no ArcGIS 10.3 (ESRI, 2014), selecionando 60 pontos para a modelagem.
3.2.3. Dados abióticos
Utilizamos variáveis topográficas (Global Multiresolution Terrain Elevation Data
2010;

DANIELSON;

GESCH,

2011),

bioclimáticas

(https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html; FICK; HIJMANS, 2017) e de uso e
cobertura do solo (HANSEN et al., 2013; SOUZA et al., 2020a; Apêndice D). A variável de
uso e cobertura do solo disponível pelo MapBiomas é categórica, composta por diversas classes
de uso do solo. Portanto, selecionamos apenas os pixels classificados como “Formação
Florestal” (classe 3) e utilizamos a ferramenta ‘Focal statistics’, dentro do ArcGIS 10.3 (ESRI,
2014), com uma janela quadrada móvel de 33x33 pixels, para gerar uma variável de
“porcentagem de cobertura florestal”. Para dois pequenos trechos dentro da área modelada, mas
não mapeados pelo MapBiomas, utilizamos o mapa de porcentagem de vegetação florestal
(HANSEN et al., 2013) para complementar a camada de porcentagem de cobertura florestal.
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Para evitar a inserção de variáveis correlacionadas no modelo, realizamos uma análise de
correlação de Pearson, excluindo as variáveis com valores maiores que 0,7 ou menores que 0,7 (DORMANN et al., 2013), o que resultou em oito variáveis disponíveis para a construção
do modelo (Tabela 3.1). Todas as variáveis foram reamostradas para a resolução de 1 km e
recortadas de acordo com a distribuição da espécie (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2018).
Tabela 3.1. Variáveis utilizadas para a construção do modelo de distribuição da jacutinga.

Resolução
espacial

Ano

Referência

Altitude acima do nível do
mar

1 km

2010

DANIELSON; GESCH,
2011

Bio2

Amplitude diurna média

1 km

1970-2000 FICK; HIJMANS, 2017

Bio3

Isotermalidade

1 km

1970-2000 FICK; HIJMANS, 2017

Bio11

Temperatura média do
trimestre mais frio

1 km

1970-2000 FICK; HIJMANS, 2017

Bio12

Precipitação anual

1 km

1970-2000 FICK; HIJMANS, 2017

Bio15

Sazonalidade da
precipitação

1 km

1970-2000 FICK; HIJMANS, 2017

Bio18

Precipitação do trimestre
mais quente

1 km

1970-2000 FICK; HIJMANS, 2017

Nome

Descrição

Altitude

Porcentagem Porcentagem de cobertura
de floresta
florestal

30 m

2019

HANSEN et al., 2013 e
SOUZA et al., 2020a

3.2.4. Modelagem de distribuição de espécies
Utilizamos o algoritmo Maxent dentro do software Maxent versão 3.4.4 (PHILLIPS;
ANDERSON; SCHAPIRE, 2006; PHILLIPS; DUDÍK, 2008; PHILLIPS et al., 2017;
PHILLIPS; DUDIK; SCHAPIRE, 2017), devido ao seu bom desempenho (QIAO; SOBERÓN;
PETERSON, 2015; GOBEYN et al., 2019) e resultados positivos obtidos em aplicações
visando a conservação de espécies (MORATO et al., 2014; BOVO et al., 2021; FERRAZ et al.,
2021). O modelo foi gerado a partir de 10 repetições, método de reamostragem por Bootstrap,
com 10.000 pontos de pseudoausência, 30% de pontos para teste, random seed, limiar de
convergência de 10-5 e máximo de 500 iterações. O modelo foi avaliado de acordo com os erros
de omissão (falso negativo ou erro tipo I) e sobreprevisão (falso positivo ou erro tipo II).
Também utilizamos duas medidas baseadas nos valores de sensibilidade (capacidade do modelo
prever corretamente as presenças) e especificidade (capacidade do modelo prever corretamente
as pseudoausências): o AUC e o TSS. O AUC (area under the ROC curve) mede a área sobre

61

a curva ROC (receiver operating characteristic), construída a partir de valores de falsos
positivos e verdadeiros positivos (FIELDING; BELL, 1997). Varia de 0 a 1, indicando um bom
modelo para valores entre 0,7 e 0,9, e modelo ótimo acima de 0,9 (PETERSON et al., 2011). O
TSS (True Skill Statistics) é calculado pela fórmula: sensibilidade + especificidade - 1
(ALLOUCHE; TSOAR; KADMON, 2006). Seus valores vão de -1 a +1, sendo aceitáveis acima
de 0,4 e ‘quase perfeito’ acima de 0,8 (LANDIS; KOCH, 1977).
Cortamos o modelo médio final utilizando o limiar ‘Maximum test sensitivity plus
specificity Cloglog threshold’ (=0,151) para transformá-lo em um modelo binário (áreas
adequada ou não adequadas). Pixels com valores acima desse valor de corte são considerados
adequados, enquanto pixels com valores menores são considerados não adequados. Escolhemos
esse valor por ser pouco afetado pela quantidade de registros de presença (LIU; NEWELL;
WHITE, 2016), apresentar um bom desempenho quando utilizados apenas dados de presença
(LIU; WHITE; NEWELL, 2013) e por ter valores satisfatórios de erros de omissão e
sobreprevisão.
Para calcularmos a área mínima para manter uma população da espécie à longo prazo,
utilizamos a densidade média da espécie presente em Bernardo et al. (2011), 1,51
indivíduos/km². Para calcular essa média, desconsideramos os valores das ilhas amostradas,
pois representam valores muito superior às demais áreas continentais. Não existem trabalhos
explorando a população mínima viável para jacutinga, nem para outras espécies do gênero,
portanto, nos baseamos em valores disponíveis do mutum-do-sudeste, Crax blumembachii, uma
espécie da mesma família, também com alimentação baseada em frutos e endêmica da Mata
Atlântica. Utilizamos o valor de 138 indivíduos, que representam uma população mínima viável
em um cenário mais conservador (BONFIM et al., 2019). Multiplicando os valores de densidade
pela população mínima viável, chegamos ao valor de 208 km², o qual consideramos como o
tamanho mínimo de uma área capaz de manter uma população de jacutinga. Assim, indicamos
as áreas adequadas maiores que esse valor como consideradas ambientalmente adequadas à
reintrodução da jacutinga. Complementarmente, após a seleção das áreas adequadas e com
tamanho superior ao limiar indicado, selecionamos as áreas protegidas com proteção integral
(Categorias IUCN I-III; DUDLEY, 2008) para quantificar a área protegida adequada à espécie.
3.3. RESULTADOS
O modelo de distribuição potencial da jacutinga apresentou ótimo desempenho
estatístico (AUC = 0,973±0,006 e TSS = 0,876±0,071; Apêndice E; Figura 3.2), alta
sensibilidade (94%) e alta especificidade (93%). A porcentagem de cobertura florestal (70,9%)
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foi a variável mais importante para explicar a probabilidade de presença da espécie, sendo que
um aumento na cobertura florestal aumenta a probabilidade de presença (Apêndices F e G). A
área potencialmente adequada à espécie foi de 73.802 km² (6,9 % da distribuição original;
Figura 3.2), concentrada principalmente em dois grandes blocos: a região próxima à costa, do
Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul (destacada na Figura 3.3), e a região que inclui Foz do
Iguaçu, Argentina e Paraguai (destacada na Figura 3.4). Todas as áreas com registros recentes
da espécie foram indicadas como adequadas.
Identificamos 15 áreas maiores que 208 km², somando 53.435 km² (Figura 3.3 e 3.4),
dos quais 17.838km² (33,4%) estão dentro de Unidades de Conservação de Proteção Integral.
Em nove áreas dessas 15 áreas não existem registros recentes (Figura 3.3, áreas C, D, F, G e I;
e Figura 3.4, áreas C, D, E e F), embora estejam todas próximas de ocorrências da espécie (<200
km). Entre as áreas adequadas e sem registros recentes destacam-se a região serrana no Rio de
Janeiro (Figura 3.3, área C), a porção sul da província de Missiones (Figura 3.4, áreas D e E),
a Parque Nacional San Rafael (Figura 3.4, área C) e a Serra da Mantiqueira (Figura 3.3, área I).
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Figura 3.2. Modelo de distribuição da jacutinga cortado pelo Maximum test sensitivity plus specificity
Cloglog threshold (0,151). As áreas adequadas encontram-se em tons de vermelho.
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Figura 3.3. Blocos de áreas adequadas à jacutinga maiores que 208 km² na região da Serra do Mar e as
Unidades de Conservação de Proteção Integral presentes nessas áreas. A ordem dos blocos (letras) é da
maior para a menor área e suas cores são apenas para melhor distinção entre si.
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Figura 3.4. Blocos de áreas adequadas à jacutinga maiores que 208 km² na região de Missiones e as
Unidades de Conservação de Proteção Integral presentes nessas áreas. A ordem dos blocos (letras) é da
maior para a menor área e suas cores são apenas para melhor distinção entre si.

3.4. DISCUSSÃO
O modelo apresentou bom desempenho e foi capaz de prever corretamente as áreas
onde a jacutinga ainda ocorre, mostrando uma grande contração na distribuição potencial atual
em relação à sua distribuição histórica. As áreas adequadas e com registros recentes estão
principalmente dentro de Unidades de Conservação de Proteção Integral, porém também
existem áreas importantes para a espécie sem proteção. Além dessas regiões, existem áreas
adequadas sem registros recentes e que podem ser alvo de programas de reintrodução.
As áreas adequadas à ocorrência da jacutinga estão concentradas principalmente em
duas macro regiões, as quais chamaremos de Serra do Mar (áreas da Figura 3.3) e Missiones
(áreas da Figura 3.4). A região denominada Serra do Mar envolve as áreas próximas ao litoral
de São Paulo ao Rio Grande do Sul, com uma pequena área adequada na região serrana no Rio
de Janeiro. As Serras do Mar e de Paranapiacaba, nos estados de São Paulo e Paraná,
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possivelmente abrigam a maior população da espécie (GALETTI et al., 1997; SILVEIRA;
SOARES; BIANCHI, 2008; BERNARDO et al., 2011; TORRE et al., 2020). Ao longo desse
corredor, existem diversas Unidades de Conservação (Figura 3.3), com presenças recentes da
jacutinga, como o PE da Serra do Mar, PE da Ilha do Cardoso, PE Ilhabela, PE Intervales, PE
Lagamar de Cananéia e PN Guaricana.
A macroregião que chamamos de Missiones inclui a província argentina de Missiones
e áreas próximas do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraguai, sendo a região de
Mata Atlântica distante da costa com maior quantidade de cobertura florestal. A espécie ocorre
em diversas Áreas Protegidas dessa região, como o PN do Iguaçu/Iguazu, Parque Provincial
Urugua-í e PE do Turvo. Porém, apesar de ainda possuir um alta porcentagem de cobertura
florestal (61 % na província de Missiones; PROJETO MAPBIOMAS MATA ATLÂNTICA
TRINACIONAL, 2021), essa é a área da Mata Atlântica que tem sofrido maior perda de floresta
nos últimos anos. De 2000 a 2019, cerca de 11.865 km² de vegetação florestal foram
substituídos por outros usos do solo na Mata Atlântica do Paraguai e Argentina, o que equivale
a 10,5% da extensão do bioma nesses países (PROJETO MAPBIOMAS MATA ATLÂNTICA
TRINACIONAL, 2021).
A variável mais importante para o modelo foi a porcentagem de cobertura florestal, o
que era esperado, visto que a espécie é encontrada apenas em grandes remanescentes florestais
(GALETTI et al., 1997; BERNARDO et al., 2011). Existem registros da espécie em áreas
antropizadas próximas a grandes blocos florestais, como em florestas alteradas e mesmo plantio
de Pinus (GALETTI et al., 1997; BERNARDO et al., 2011), o que torna difícil afirmar se a
ausência da espécies em paisagens mais fragmentadas e com menor cobertura florestal é
estritamente devido à exigências ambientais da espécie ou se a caça é a responsável pelo
desaparecimento das áreas fragmentadas, onde as pessoas tem acesso. Possivelmente uma
combinação dos dois fatores faz com que a espécie seja restrita atualmente apenas a grandes
fragmentos florestais, onde a pressão de caça, embora existente, não foi suficiente para extinguir
a espécie, ao menos até o momento. A jacutinga pode ser um caso semelhante a dois outros
Cracidae considerados restritas de florestas primárias, Crax rubra e Tinamus major, que foram
registrados ocorrendo sem diferenças na probabilidade de ocupação em florestas primárias e
secundárias em áreas onde a caça foi eliminada (WHITWORTH et al., 2018).
A vegetação original da Mata Atlântica é atualmente restrita a poucos grandes blocos
florestais e a muitos pequenos e desconectados fragmentos remanescentes (RIBEIRO et al.,
2009; PROJETO MAPBIOMAS, 2021). Na Mata Atlântica brasileira, a porcentagem de
cobertura florestal tem se mantido estável nos últimos anos (PROJETO MAPBIOMAS, 2021).
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Porém, essa estabilidade na quantidade esconde a redução das florestas maduras, substituídas
em números pelos plantios florestais para a restauração, visto que a maior parte dos mapas de
uso e cobertura do solo consideram florestas com diferentes idades na mesma categoria (ROSA
et al., 2021). Florestas nativas plantadas levam muitas décadas para se tornarem maduras e
recuperar níveis de biomassa e riqueza de espécies próximas do original (MARTIN; NEWTON;
BULLOCK, 2013; ROZENDAAL et al., 2019). Para grandes frugívoros florestais, como a
jacutinga, tais plantios serão úteis em algumas décadas (CHAZDON et al., 2009; POWELL;
STOUFFER; JOHNSON, 2013), enquanto a redução da disponibilidade de floresta madura
mostra que a perda de habitat continua avançando e ameaçando a espécie.
Argentina e Paraguai também apresentam um recente crescimento de restaurações
florestais, porém ainda assim a quantidade de florestas, independentemente de idade, está
diminuindo. Na Argentina, mesmo ainda possuindo mais de 60% da vegetação florestal nativa
em pé, cerca de 10% da cobertura florestal existente em 2000 foi perdida (1.834 km²), e a
espécie já foi extinta em diversas localidades, especialmente ao norte de Corrientes e sul de
Missiones, e algumas áreas no centro e oeste de Missiones (COCKLE; BODRATI, 2011). No
Paraguai a situação é mais crítica. Mais de um quarto (27%, 9.247 km²) da vegetação florestal
existente em 2000 foi convertida para outros usos do solo (PROJETO MAPBIOMAS MATA
ATLÂNTICA TRINACIONAL, 2021), o que ajuda a explicar a presença confirmada da espécie
para apenas uma localidade atualmente. Nessa porção interior de Mata Atlântica as florestas
argentinas são os principais refúgios pra espécie, visto que as grandes áreas florestais vizinhas
no Paraguai, e especialmente no Brasil, encontram-se escassas e isoladas (COCKLE;
BODRATI, 2011).
O desmatamento, além de causar diretamente a perda de habitat, também promove o
avanço de atividades humanas nas áreas remanescentes, como a caça (COCKLE; BODRATI,
2011; LAURANCE; BALMFORD, 2013; BRODIE et al., 2015). Assim, mesmo florestas que
continuam de pé, estão mais acessíveis a caçadores e palmiteiros, por exemplo. Devido ao seu
porte, os membros da família Cracidae, especialmente jacus, jacutingas e mutuns, sempre foram
considerados um importante recurso alimentar por povos indígenas e comunidades locais
(JOHNSON, 1993; BROOKS, 1999), e são muitos os relatos sobre caçadas envolvendo grandes
números de indivíduos abatidos em pouco tempo (SICK, 1997). Mesmo em áreas prístinas,
como na Amazônia, a retirada constante de indivíduos por caça causa impactos na população
(JOHNSON, 1993; BARRIO, 2011). Em áreas fragmentadas com a Mata Atlântica a situação
é ainda pior, devido à pressão humana em praticamente todo o seu território, até em áreas
conservadas e protegidas (GALETTI et al., 1997; BODRATI; COCKLE, 2006). Em fragmentos
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florestais, onde há limitação da movimentação e no fluxo de indivíduos vindos de uma fonte, a
extinção local devido à caça é muitas vezes o caminho mais certo para espécies como a
jacutinga (ROBINSON, 1996). Adicionalmente, a espécie é ainda mais prejudicada pela caça
pelo seu hábito ‘dócil’, permanecendo empoleirada em um mesmo galho e se alimentado
mesmo com a presença de pessoas (obs. pess.). Fatores relacionados à caça podem ser mais
determinantes para a presença ou não de uma espécie que a fragmentação de habitat, como
encontrado para o mutum-do-sudeste no sul da Bahia (RIOS et al., 2020).
3.4.1. Áreas adequadas potenciais à reintroduções
Identificamos nove grandes áreas com alta adequabilidade ambiental à jacutinga mas
sem registros recentes, das quais cinco estão localizados próximos na macroregião Serra do
Mar, e quatro na macroregião Missiones. Todos os blocos são dentro de sua distribuição original
e próximos de áreas com registros recentes da espécie. Alguns possuem registros históricos, o
que possibilita a hipótese de que a jacutinga ocorria nessas áreas, mas sofreu extinções locais.
A região serrana no RJ (Figura 3.3, área C), a maior dessas áreas inclui partes do PN
da Serra dos Órgãos e da RB do Tinguá, onde a espécie é apontada como extinta há algumas
décadas (MALLET-RODRIGUES; PARRINI; PACHECO, 2007) e já foi indicada como uma
prioridade para reintroduções (SILVEIRA; SOARES; BIANCHI, 2008). Nessa mesma região,
duas reintroduções da espécie foram realizada na Reserva Ecológica de Guapiaçu. A primeira
em 2007 e 2008, juntamente com o mutum-do-sudeste (BERNARDO et al., 2011, 2014),
quando ao menos 40 jacutingas foram liberadas, porém indivíduos de ambas as espécies não
foram registrados após 2014 (BERNARDO, 2010; BERNARDO; LOCKE, 2014). A segunda
soltura, com três indivíduos, foi realizada em 2018 pelo Projeto Jacutinga, porém dois foram
predados e o outro recapturados para evitar nova predação (ATassoni, com. pess.). Embora
apresente uma grande área adequada à espécie, é importante ressaltar que ainda existe atividade
de caçadores nas UCs dessa região (CONSTANTINO, 2018), o que pode inviabilizar novas
tentativa de reintroduções.
Quatro áreas presentes próximas à Missiones são adequadas, porém são blocos de
florestas isolados, sem conectividade com o bloco florestal onde a espécie ainda existe. Uma
delas, o Parque Nacional San Rafael, no Paraguai (Figura 3.3, área C), tem registros da espécie
até o ano de 1998 (ESQUIVEL et al., 2007), onde está possivelmente extinta (HDCastillo, com.
pess.). As demais áreas (Figura 3.3, áreas D, E e F) não possuem Unidades de Conservação. A
menor das nove está localizada na Serra da Mantiqueira, na divisa entre São Paulo, Minas
Gerais e Rio de Janeiro, onde o Projeto Jacutinga já realizou a reintrodução de 31 indivíduos
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desde 2016 (SOUZA et al., 2020b). A espécie estava possivelmente extinta na região, apesar
de um registro para 2001 (PORTES; MONTEIRO, 2004). Outras solturas estão planejadas e
devem ser realizadas nos próximos anos.
As três áreas restantes são fragmentos florestais presentes no PR, SC e RS (Figura 3.3,
áreas G, F e D, respectivamente. Embora não possuam Unidades de Conservação, estão
próximas das áreas adequadas com registros recentes e conectadas por vegetação florestal. A
ausência de registros históricos nessas áreas pode ser devida ao baixo esforço amostral no
entorno, e devido à presença da jacutinga em áreas próximas, pode indicar uma falsa ausência
da espécie.
A maior parte dos registros utilizados nesse estudo estão presentes dentro de Unidades
de Conservação, que representam os últimos refúgios para a espécie. Porém, embora sejam
consideradas áreas protegidas, a presença de caçadores e palmiteiros dentro dessas UCs é uma
realidade que vem sendo apontada há décadas (GALETTI; CHIVERS, 1995; GALETTI et al.,
1997; BODRATI; COCKLE, 2006; CONSTANTINO, 2018). A falta de fiscalização efetiva
permite que muitas dessas áreas protegidas não cumpram totalmente seu papel de proteção, e
está ligada principalmente ao reduzido número de agentes fiscalizadores (GALETTI;
CHIVERS, 1995; MUNHOES, 2020). Os próprios guarda-parques apontam outras
dificuldades, como a falta de capacitação e de equipamentos (MUNHOES, 2020), o que torna
e efetividade das UCs para a proteção de espécies bastante cinegética bastante limitada.
3.4.2. Limitações da abordagem e outras questões importantes
Nós limitamos nossa abordagem a buscar as áreas ambientalmente adequadas para a
jacutinga, sem incluir na modelagem informações espaciais sobre outros fatores que devem ser
considerados no planejamento da conservação e em projetos de reintrodução, como a caça e
micro-habitat. Embora existam proxies disponíveis para intensidade de caça, a inserção dessa
camada poderia causar incertezas espaciais e temporais (BARRY; ELITH, 2006). As incertezas
espaciais são relativas à resolução as informações disponíveis, visto que tais camadas são
geradas a partir de interpolações de informações como distância à centros urbanos e densidade
humana (BARRY; ELITH, 2006; BOGONI; PERES; FERRAZ, 2020), e embora sejam capazes
de apontar as áreas com maior ou menor pressão de caça em uma escala mais ampla, podem
não ser tão efetivas para definição de áreas com menor pressão de caça para a reintrodução de
uma espécie cinegética. Temporalmente, ações locais podem causar impactos que aumentem
ou diminuam a pressão de caça (BRAGAGNOLO et al., 2019; BRAGA-PEREIRA; BOGONI;
ALVES, 2020). Em relação à esse problema, que é de grande importância no planejamento de
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reintroduções, análises feitas com foco em ‘áreas candidatas’ podem ser muito mais produtivas,
mesmo que envolva maior esforço temporal e financeiro, como feito por Gama et al. (2016)
para o mutum-do-nordeste (Mitu mitu).
Essa análise mais refinada, feita localmente, também pode ser útil para identificar
condições mais específicas que a espécie necessita (ARMSTRONG; SEDDON, 2008). As
florestas incluídas na variável de porcentagem de cobertura florestal possuem variações
fitofisionômicas e de grau de conservação (IBGE, 2012; ROSA et al., 2021). A identificação
de características estruturais e florísticas favoráveis à jacutinga é fundamental para aumentar as
chances de sucesso. Silveira, Soares e Bianchi (2008) mencionam a dependência de ‘florestas
conservadas, com abundância de Lauraceae e Myrtaceae”, características que podem ser
identificadas localmente. Para avaliar potenciais sítios para a reintrodução de Penelope
albipennis, no Peru, pesquisadores avaliaram localmente a diversidade de plantas, recurso
hídrico e estrutura florestal (ANGULO; BARRIO, 2004), e por ser uma espécie com uma
distribuição menor, foi possível avaliar as áreas em poucos dias. Para a jacutinga, o MDE é útil
para restringir as áreas disponíveis, sendo complementado pela avaliação local. Além das
características ambientais citadas, é importante considerar fatores como a situação genética e
sanitária dos indivíduos a serem reintroduzidos (WORLD PHEASANT ASSOCIATION;
IUCN/SSC RE-INTRODUCTION SPECIALIST GROUP, 2009; OLIVEIRA-JR et al., 2016;
FERREIRA-JUNIOR et al., 2018). Oliveira-Jr. et al. (2016), por exemplo, ressaltam a
importância do cruzamento entre indivíduos de diferentes linhagens antes das solturas para
aumentar as chances de sucesso.
Uma outra ferramenta importante é a Análise de Viabilidade Populacional (AVP), que
utiliza informações sobre a ecologia da espécie e dos recursos disponíveis para estimar
probabilidades de sobrevivência da espécie. A AVP pode ser empregada para determinar a
quantidade de indivíduos a serem soltos, e por quanto tempo após a soltura (WORLD
PHEASANT ASSOCIATION; IUCN/SSC RE-INTRODUCTION SPECIALIST GROUP,
2009). Essa abordagem já foi utilizada para outros Cracidaes, como o mutum-do-sudeste
(BERNARDO; LOCKE, 2014; BONFIM et al., 2019), mutum-de-salvin (Mitu salvini;
JOHNSON, 1993) e para a própria jacutinga, para auxiliar o planejamento de novos solturas
(ATassoni, com. pess.). Durante um exercício considerando apenas a população reintroduzida
na Serra da Mantiqueira, os resultados da AVP mostraram que seriam necessárias mais solturas
para que a população tivesse uma baixa probabilidade de extinção a longo prazo (ATassoni,
com. pess.). Assim, a ideia inicial que seria soltar indivíduos em outras área foi modificada,
aumentando a probabilidade de sobrevivência da população.
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3.4.3. Conclusão
A área potencial de distribuição da jacutinga representa apenas 6,9% da distribuição
original da espécie. A variável mais importante para explicar a probabilidade de presença da
espécie foi a porcentagem de cobertura florestal. Em relação às áreas para reintrodução,
identificamos 15 áreas maiores que 208 km², das quais nove não possuem registros recentes e
podem ser consideradas candidatas a futuras reintroduções, desde que outros fatores não
incluídos em nossa análise sejam considerados, como a ausência de caça e presença de
condições microclimáticas necessárias à espécie.
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4. WIKIAVES COMO UMA FERRAMENTA PARA A CONSERVAÇÃO
DE UMA ESPÉCIE AMEAÇADA
Resumo
O papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea) é uma espécie que ocorre no
Brasil, Paraguai e Argentina e está ameaçada de extinção no âmbito global, nacional
e em vários estados brasileiros devido à perda de habitat e ao tráfico. Para promover
a conservação da espécie e reduzir as ameaças, diversas ações são coordenadas pelo
Plano de Ação Nacional dos Papagaios. Para ajudar a orientar ações espacialmente,
uma ferramenta importante é a Modelagem de Distribuição de Espécies (MDE),
que utiliza dados de ocorrência e informações ambientais para gerar mapas de
adequabilidade ambiental para as espécies. Porém, a falta de informações de
ocorrência com acurácia espacial em algumas regiões da distribuição do papagaiode-peito-roxo é um limitante para a boa utilização da MDE. Essa lacuna pode ser
preenchida com o auxílio de cidadãos cientistas, que registram e compartilham
informações em plataformas online, como o WikiAves. Assim, o objetivo desse
estudo é demonstrar o potencial de uso do WikiAves, em prover dados acurados
que possam ser utilizados, entre outros fins, para a MDE, utilizando como exemplo
o papagaio-de-peito-roxo. A partir de uma base de dados de papagaio-de-peito-roxo
construída pelos especialistas e pesquisadores de campo, identificamos os
municípios sem registros da espécie e que possuíam mídias postadas no WikiAves.
Selecionamos 104 municípios, e enviamos mensagens para todos os usuários com
registros da espécie nos mesmos (N= 233) solicitando as coordenadas geográficas
acuradas dos registros. Recebemos respostas de 121 usuários (52%), contendo 122
coordenadas geográficas acuradas do papagaio-de-peito-roxo em 69 municípios ao
longo de sua distribuição. Essas coordenadas foram adicionadas à base de dados e
ajudaram a preencher a lacuna de dados de presença, especialmente nos estados de
Minas Gerais e Espírito Santo, e que, além da aplicação na MDE e seus
desdobramentos, também ajudam a atualizar o mapa de distribuição da espécie
utilizado pela IUCN. Com esse trabalho, foi possível evidenciar como a utilização
de dados provenientes de plataformas de ciência cidadã pode ser uma importante
ferramenta para a ciência e conservação. Por fim, enxergamos dois aspectos para
potencializar a contribuição dos observadores de aves e das plataformas de ciência
cidadã para a conservação de espécies ameaçadas: a coleta de mais registros com
informação geográfica acurada pelos observadores de aves e a disponibilização
dessas informações nas plataformas de ciência cidadã.
Palavras-chave: Ciência Cidadã, Modelagem de Distribuição de Espécie, Qualidade
de dados, Amazona vinacea, Conservação

Abstract
The Vinaceous-breasted Amazon (Amazona vinacea) occurs in Brazil,
Paraguay and Argentina and is threatened by extinction globally, nationally and in
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several Brazilian states due to habitat loss and illegal trade. To promote the species
conservation and reduce the threats, various actions are coordinated by the National
Plan of Action for Conservation of Parrots in Brazil. To help guiding actions
spatially, an important tool is the Species Distribution Modeling (SDM), which uses
species presence data and environmental information to generate maps of
environmental suitability for species. However, the lack of presence records with
high accuracy in some regions of the Vinaceous-breasted Amazon distribution is a
barrier to an optimum SDM application. This gap can be filled with the help of
citizen scientists, who record and share species presence information on online
platforms, such as WikiAves. The goal of this study is to demonstrate the potential
use of WikiAves in providing accurate data to be used, among others purposes, for
SDM, using the Vinaceous-breasted Amazon as a case. From a database of
Vinaceous-breasted Amazon records built by experts and researchers, we identified
municipalities without records in the database, but with media posted on WikiAves.
We selected 104 municipalities and contacted all users who had species records
(N=233), requesting accurate location records. We have had 121 users (52%)
replying with 122 accurate geographic coordinates from Vinaceous-breasted
Amazon in 69 municipalities along its distribution. Those coordinates were
included in the database and helped us filling the records gap, especially on Minas
Gerais and Espírito Santo states. These records were particularly important for the
development of the SDM, but also helped updating the IUCN distribution map of
Vinaceous-breasted Amazon. In this work, it was possible to evidence how using
data from citizen science platforms can be a important tool for science and
conservation. Finally, we see two possible aspects to improve birdwatchers and
citizen science platforms contributions to endangered species conservation: the
collection of more records with accurate geographic coordinates by birdwatchers,
and the availability of this information on citizen science platforms.
Keywords: Citizen Science, Species Distribution Modeling, Data quality, Amazona
vinacea, Conservation
4.1. INTRODUÇÃO
O papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea) é uma espécie da família Psittacidae que
ocorre no Brasil, da Bahia ao Rio Grande do Sul, Argentina e Paraguai (SICK, 1997; COCKLE
et al., 2007; SILVEIRA; SOMENZARI; BOVO, no prelo). É considerado endêmico da Mata
Atlântica (LIMA, 2013; VALE et al., 2018), embora possua registros nos biomas limítrofes
(SILVEIRA; SOMENZARI; BOVO, no prelo). Sua alimentação é composta principalmente
por frutos e sementes (PRESTES et al., 2014; KILPP et al., 2015), nidifica em cavidades de
árvores (SICK, 1997) e pode viver aos casais ou em grandes bandos (PRESTES et al., 2014).
Na maior parte da sua distribuição, a espécie é bastante associada ao pinheiro-do-Paraná
(Araucaria angustigolia), de forma que sua semente é o principal recurso alimentar da espécie
durante o período de inverno. Devido principalmente à perda e fragmentação de habitat e ao
comércio ilegal de filhotes, a espécie é classificada como “em perigo de extinção” globalmente
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(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2017), “vulnerável” nacionalmente (MMA, 2014) e está
presente em diversas listas estaduais de espécies ameaçadas de extinção (em perigo no Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo, vulnerável no Paraná e Minas Gerais,
criticamente ameaçada em São Paulo e Bahia; (MINAS GERAIS, 2010; CONSEMA, 2011;
RIO GRANDE DO SUL, 2014; SEMA, 2017; PARANÁ, 2018; SÃO PAULO, 2018;
CHAVES et al., 2019). Para mitigar as ameaças à espécie e promover a sua conservação, são
necessárias ações que vêm sendo planejadas e implementadas principalmente pelo Plano de
Ação Nacional dos Papagaios - PAN dos Papagaios (SCHUNCK et al., 2011; FILETO-DIAS;
LUGARINE; SERAFINI, 2016), e que são baseadas em diversas informações sobre a espécie,
como os locais onde ocorre. Um exemplo de ferramenta aplicada para planejar a conservação
de espécies ameaçadas é a Modelagem de Distribuição de Espécie (MDE), que a partir de dados
de presença de uma espécie e de informações ambientais, permite a identificação de locais com
maior adequabilidade ambiental, ou seja, áreas com maior probabilidade de presença da espécie
(PETERSON et al., 2011).
Para a MDE voltada para a conservação, é fundamental a utilização de registros de
presença acurados, que possuam a coordenada geográfica do local exato onde a espécie estava
quando foi registrada, e que sejam capazes de caracterizar ambientalmente toda a área de
distribuição da espécie. Registros onde a única informação espacial disponível é a localidade
(sede de município, Unidade de Conservação, propriedade particular, etc.) são descartados, pois
sua utilização pode inserir informações incertas nas análises, e fazer com que os resultados
sejam pouco confiáveis (BLOOM; FLOWER; DECHAINE, 2018). Porém, a maioria do
conhecimento científico sobre o papagaio-de-peito-roxo é proveniente de pesquisas
desenvolvidas na porção sul da distribuição, especialmente nos estados de Santa Catarina e Rio
Grande do Sul (PRESTES et al., 2014; KILPP et al., 2015; TELLA et al., 2016; ZULIAN et al.,
2020), onde a espécie vem sendo estudada há mais de 20 anos. Em outras regiões, como no sul
de São Paulo/norte do Paraná e na divisa de São Paulo com Minas Gerais (Serra da
Mantiqueira), projetos recentes começaram a investigar aspectos populacionais da espécie
(ZULIAN et al., 2020; GONÇALVES; SANTOS, no prelo). Na porção norte de sua
distribuição, especialmente nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, existem
apenas estudos pontuais e os poucos registros documentados da espécie são oriundos de listas
pontuais de assembleias de aves (CARRARA et al., 2008). Essa baixa quantidade de
informação em parte da distribuição prejudica a construção de bons modelos de distribuição do
papagaio-de-peito-roxo e, consequentemente, limita o potencial da ferramenta.
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Nesse contexto, a ciência cidadã tem sido apontada como uma grande fonte potencial
de dados para preencher lacunas de informações sobre a biodiversidade (LEES et al., 2020), e
consequentemente, para a utilização em MDE (FELDMAN et al., 2021). A ciência cidadã pode
ser definida como a “participação de não-profissionais em investigações científicas” (MILLERRUSHING; PRIMACK; BONNEY, 2012; HAKLAY et al., 2021), que pode ir desde a coleta
de dados até a elaboração de questões científicas (HAKLAY, 2013). Um grande aumento e
popularização de diversas plataformas de ciência cidadã, especialmente de aves, ocorreu nos
últimos anos, e os dados oriundos dessas plataformas têm sido utilizadas com sucesso em
estudos científicos, envolvendo migração (LEES; MARTIN, 2015; SOMENZARI et al., 2018;
BARBOSA et al., 2021) e tendências populacionais (NEATE-CLEGG et al., 2020), por
exemplo. No Brasil, a plataforma mais popular é o WikiAves, que possui mais de 37.000
usuários cadastrados e 3,5 milhões de registros, dos quais 1.857 são de papagaio-de-peito-roxo
(dados de fevereiro de 2021). Porém, a quantidade de dados com coordenada geográfica
acurada presente no WikiAves é baixa, além de não estarem disponíveis aos usuários, sendo
necessário solicitar à administração do site essas informações. Para encontrar dados acurados
em áreas com carência de pesquisas científicas, foi a consulta direta aos usuários a partir de
solicitações individuais.
Assim, o objetivo desse estudo foi evidenciar o potencial do WikiAves para prover
dados acurados para a MDE, o que foi possível por meio da interação com observadores de
aves dentro da própria plataforma. Além disso, este trabalho teve como objetivo ressaltar a
importância de realizar uma coleta de dados acurados e como ela pode beneficiar a conservação
de espécies ameaçadas, particularmente no caso de observadores de aves
4.2. MATERIAL E MÉTODOS
Construímos o banco de dados de ocorrência da espécie com registros coletados entre
2002 e 2021 por pesquisadores ao longo de diversos projetos envolvendo a espécie (PRESTES
et al., 2014; KILPP et al., 2015; TELLA et al., 2016; ZULIAN et al., 2020; Figura 4.1), que nos
levou a identificação de regiões com ausência de informações acuradas. Utilizamos o ano de
2002 como limite para a inclusão de dados porque dados anteriores a esse período (dados
históricos) podem representar áreas que já foram alteradas e não possuem mais a presença da
espécie. Selecionamos 104 municípios com mídias postadas no WikiAves, mas que ainda não
constavam na nossa base de dados, e entramos em contato com todos os usuários com registros
da espécie nesses municípios (N = 233 usuários), solicitando as coordenadas geográficas
acuradas dos registros (latitude e longitude). Enviamos as solicitações através do próprio site

85

em fevereiro e março de 2020. Também pedimos aos usuários o envio de possíveis outros
registros da espécie, independentemente do município onde foram feitos.

Figura 4.1. Pontos de ocorrência da base de dados inicial do papagaio-de-peito-roxo, os municípios
com registros da espécie no WikiAves e a distribuição da espécie de acordo com a IUCN (BIRDLIFE
INTERNATIONAL, 2017).

4.3. RESULTADOS
Recebemos respostas de 121 usuários (52%), dos quais 53 possuíam registros acurados
do papagaio-de-peito-roxo, e contribuíram com 122 registros da espécie (1 a 23 registros por
usuários; Figura 4.2). O número de usuários com registros acurados corresponde a 44% dos
usuários que responderam. Esses registros estão distribuídos por 69 municípios, dos quais 57
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não possuíam registros em nossa base de dados. Suas coordenadas foram adicionadas à base de
dados construída com pontos coletados por especialistas e aumentaram notavelmente a
abrangência dos registros acurados de papagaio-de-peito-roxo (Figura 4.3). As principais
adições foram nos estados de Santa Catarina (registros em 29 municípios, dos quais 22 novos
para a base de dados), Minas Gerais (25 municípios, 23 novos) e Espírito Santo (7 municípios
novos). O número de municípios com registros acurados aumentou de 111 para 168 ao
acrescentarmos as informações enviadas pelos usuários do WikiAves.

Figura 4.2. Representação da quantidade de usuários contactados, respostas e coordenadas acuradas
recebidas.

4.4. DISCUSSÃO
A adição dos novos registros de papagaio-de-peito-roxo fornecidos pelos usuários do
WikiAves permitiu a construção de uma base de dado muito mais representativa sobre a
distribuição da espécie. Consequentemente, foi possível construir um modelo com pontos de
ocorrência distribuídos ao longo de toda a sua área de ocorrência, gerando informações válidas
para planejar a conservação da espécie (o processo de construção do modelo está apresentado
em FERRAZ et al. (no prelo)). Essas informações ajudam a manter atualizado o mapa de
distribuição da espécie na IUCN, que é utilizado, juntamente com outras informações, na
avaliação do estado de conservação da espécie que verifica sua inclusão ou não nas listas de
espécies ameaçadas.
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Figura 4.3. Pontos de ocorrência presentes na base de dados inicial, os pontos enviados pelos usuários
do WikiAves e o limite da distribuição atual da espécie de acordo com a IUCN (BIRDLIFE
INTERNATIONAL, 2017).

Muitas outras são as contribuições do MDE para a conservação da espécie. A
identificação das áreas com maior potencial de ocorrência do papagaio ajuda a definir quais
regiões seriam prioritárias para novos estudos, especialmente quando consideramos os
diferentes requerimentos ecológicos da espécie ao longo de sua distribuição (SOMENZARI;
TOMASI JR., no prelo). Fatores bem conhecidos, como a estreita relação com a Araucária por
exemplo, são pouco explorados na porção norte da distribuição da espécie. Naquela região há
carência de estudos sobre a história natural da espécie, desde os requisitos da espécie para
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reprodução, movimentos migratórios, e até mesmo sobre a sua dieta (SOMENZARI; TOMASI
JR., no prelo).
O MDE também ajuda a identificar as possíveis subpopulações da espécie, auxiliando
na investigação do quanto estão conectadas, e estimar o tamanho da área ocupada por cada uma
(FERRAZ et al., no prelo). A definição dos limites de subpopulações não é uma tarefa simples,
e ocasionalmente, pode haver uma dispersão de indivíduos entre diferentes populações. Porém,
essa separação pode ser útil no planejamento estratégico da conservação. Para o papagaio-depeito-roxo, as informações enviadas pelos usuários de WikiAves permitiram estimar o número
de populações da espécie, bem como a área ocupada por cada uma (FERRAZ et al., no prelo).
Entre os 121 usuários que responderam, a quantidade de respostas contendo registros
acurados (44%) pode ser considerado alta, e mostra que embora nem sempre esteja
disponibilizada no site, a informação espacial acurada existe e os usuários, em sua maioria, têm
interesse em compartilhar. Assim, enxergamos dois aspectos necessários para aumentar a
contribuição de usuários de plataformas de ciência cidadã. O primeiro é aumentar a quantidade
de registros com informações acuradas associadas. A coleta de dados acurados é facilmente
realizada com smartphones, não dependendo de aparelhos específicos para esse fim, como anos
atrás. Mesmo em áreas remotas, onde não há sinal de celular, é possível utilizar um smartphone
e coletar as coordenadas com precisão de 30 metros. Essa facilidade na coleta de dados, destaca
o potencial que os observadores de aves possuem para auxiliar no desenvolvimento de
estratégias e ações para a conservação da biodiversidade. Outro aspecto é, além de coletar as
informações acuradas, disponibilizá-las nas plataformas digitais. Poucos usuários parecem ter
a consciência da importância de seus registros para a conservação, de forma que não buscam
inserir os dados de localização acurados nos sites, mesmo quando as possuem. Com esse
trabalho, foi possível evidenciar como a utilização de dados provenientes de plataformas de
ciência cidadã pode ser uma poderosa ferramenta para a ciência e conservação.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A grande motivação para essa tese surgiu em 2017, quando estava buscando dados
para construir Modelos de Distribuição de Espécies para alguns táxons ameaçados da Mata
Atlântica. Diversos pesquisadores e colegas me diziam: “use dados do WikiAves e eBird, tem
tudo lá” ou “dados de ciência cidadã são muito grosseiros, tem muito erro, não servem”.
Modelos a serem utilizados em projetos de conservação e processos de tomada de
decisão precisam ser acurados, visto que o uso de informações imprecisas pode trazer
consequências negativas para a conservação das espécies. Assim, são necessários critérios
adequados para a seleção dos dados de ocorrência com alta qualidade, permitindo a construção
de bons modelos para a tomada de decisão. Os resultados encontrados nesse trabalho mostram
que mesmo que exista uma grande quantidade de erros taxonômicos nas identificações e,
geralmente, baixa acurácia na informação espacial, é possível buscar registros com alta
qualidade e utilizá-los para construção de bons modelos. Assim como outras bases envolvendo
grandes volumes de dados, como Data Papers e repositórios digitais (GBIF, vertnet), é
necessário filtrar os dados, tendo consciência das limitações e aproveitando as potencialidades.
Com esse trabalho, verificamos que dados oriundos de plataformas de ciência cidadã não devem
simplesmente ser classificados como ótimos e nem péssimos, mas quando devidamente
selecionados, são importantíssimos para complementar dados coletados por cientistas e
pesquisadores e que, ocasionalmente, podem ser a única fonte de dados disponíveis para
determinada espécie. Mesmo para espécies bastante estudadas, como no caso da jacutinga, a
ciência cidadã é uma fonte valiosa de dados para complementar as informações coletadas
através de projetos de pesquisa.
A observação da vida selvagem, na qual a observação de aves se insere, é muitas vezes
relacionada a diversas plataformas de ciência cidadã (eBird, WikiAves, iNaturalist, Biofaces,
entre tantas outras) e ao acúmulo de listas de espécies e fotos, o que faz com que muitas vezes
essa atividade seja vista e praticada como uma “coleção de figurinhas”. Porém, observar e
contemplar a natureza vai além de colecionar registros de espécies e gerar dados e informações
úteis para pesquisadores e conservacionistas; ela pode ser vista como uma forma de
engajamento e aumento da proximidade dessas pessoas com a vida selvagem. Estamos
presenciando a destruição e degradação de grandes áreas naturais e a extinção de espécies e
processos ecológicos, e a insensibilidade das pessoas acerca dos temas é explicada por muitos
como sendo resultado da perda de conexão com a terra. Aldo Leopold faz uma boa descrição
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sobre esse processo, discutindo como a mudança de valores da sociedade nos afasta das áreas
naturais, e como o processo reverso poderia trazer benefícios às sociedades modernas 2.
É nesse contexto que a ciência cidadã, e mais especificamente a observação de aves,
pode agir em seu caráter mais revolucionário: chamando a atenção das pessoas às espécies que
coexistem conosco; despertando a curiosidade sobre porque uma espécie de ave não ocorre nas
cidades, e que para vê-la é necessário ir até uma área natural bem conservada e caminhar alguns
quilômetros até encontrá-la, se tiver sorte; promovendo a reflexão sobre como as decisões que
são tomadas no cotidiano (meios de transporte, consumo e escolha de representantes políticos)
podem ajudar ou não as espécies e os ambientes que valorizamos tanto nos momentos de lazer.
E para que isso ocorra, cabe a nós, cientistas, valorizar a ciência cidadã, incentivar a sua
expansão e interagir com as plataformas, para que i) os dados coletados sejam cada vez mais
amplos, com maior qualidade e acurácia, e abrangendo mais do nosso território e, ii) que mais
pessoas sejam impactadas, valorizando as áreas naturais e apoiando a conservação das espécies.

2

LEOPOLD, A. Almanaque de um Condado Arenoso e Alguns Ensaios Sobre Outros Lugares. 1o ed. Belo
Horizonte: UFMG, 1949.
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APÊNDICE A.

Variáveis disponíveis para o processo de modelagem de Aburria jacutinga, Touit melanonotus e T. surdus.

Nome

Descrição

Altitude
Bio 01
Bio 02
Bio 03
Bio 04
Bio 05
Bio 06
Bio 07
Bio 08
Bio 09
Bio 10
Bio 11
Bio 12
Bio 13
Bio 14
Bio 15
Bio 16
Bio 17
Bio 18
Bio 19
NDVI
LAI
FCOVER

Altitude acima do nível do mar
Temperatura média anual
Amplitude diurna média
Isotermalidade
Sazonalidade da temperatura
Temperatura máxima do mês mais quente
Temperatura mínima do mês mais frio
Variação da temperatura anual
Temperatura média do trimestre mais úmido
Temperatura média do trimestre mais seco
Temperatura média do trimestre mais quente
Temperatura média do trimestre mais frio
Precipitação anual
Precipitação do mês mais úmido
Precipitação do mês mais seco
Sazonalidade da precipitação
Precipitação do trimestre mais úmido
Precipitação do trimestre mais seco
Precipitação do trimestre mais quente
Precipitação do trimestre mais frio
Índice de Vegetação por Diferença Normalizada
Índice de Área Foliar
Fração de Cobertura Vegetal Verde

Coeficiente de
variação

Dispersão normalizada
Melhorado (IVM)

Contraste

Diferença exponencialmente ponderada em IVM entre os
pixels adjacentes

de

Índice

de

Vegetação

Resolução
espacial

Ano

30m
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
300 m
300 m
300 m

2000
1970-2000
1970-2000
1970-2000
1970-2000
1970-2000
1970-2000
1970-2000
1970-2000
1970-2000
1970-2000
1970-2000
1970-2000
1970-2000
1970-2000
1970-2000
1970-2000
1970-2000
1970-2000
1970-2000
2018
2018
2018

https://www2.jpl.nasa.gov/srtm/
http://worldclim.org/version2; FINK; HIJMANS, 2017
http://worldclim.org/version2; FINK; HIJMANS, 2017
http://worldclim.org/version2; FINK; HIJMANS, 2017
http://worldclim.org/version2; FINK; HIJMANS, 2017
http://worldclim.org/version2; FINK; HIJMANS, 2017
http://worldclim.org/version2; FINK; HIJMANS, 2017
http://worldclim.org/version2; FINK; HIJMANS, 2017
http://worldclim.org/version2; FINK; HIJMANS, 2017
http://worldclim.org/version2; FINK; HIJMANS, 2017
http://worldclim.org/version2; FINK; HIJMANS, 2017
http://worldclim.org/version2; FINK; HIJMANS, 2017
http://worldclim.org/version2; FINK; HIJMANS, 2017
http://worldclim.org/version2; FINK; HIJMANS, 2017
http://worldclim.org/version2; FINK; HIJMANS, 2017
http://worldclim.org/version2; FINK; HIJMANS, 2017
http://worldclim.org/version2; FINK; HIJMANS, 2017
http://worldclim.org/version2; FINK; HIJMANS, 2017
http://worldclim.org/version2; FINK; HIJMANS, 2017
http://worldclim.org/version2; FINK; HIJMANS, 2017
https://land.copernicus.eu/global/products/
https://land.copernicus.eu/global/products/
https://land.copernicus.eu/global/products/

1 km

2001-2005

https://www.earthenv.org/texture; TUANMU; JETZ, 2015

1 km

2001-2005

https://www.earthenv.org/texture; TUANMU; JETZ, 2015

Fonte
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Correlação
Dissimilaridade
Entropia
Evenness
Homogeneidade

Dependência linear de IVM em pixels adjacentes
Diferença em IVM entre pixels adjacentes
Desordem de IVM
Uniformidade de IVM
Similaridade de IVM entre pixels adjacentes

1 km
1 km
1 km
1 km
1 km

2001-2005
2001-2005
2001-2005
2001-2005
2001-2005

https://www.earthenv.org/texture; TUANMU; JETZ, 2015
https://www.earthenv.org/texture; TUANMU; JETZ, 2015
https://www.earthenv.org/texture; TUANMU; JETZ, 2015
https://www.earthenv.org/texture; TUANMU; JETZ, 2015
https://www.earthenv.org/texture; TUANMU; JETZ, 2015

Máximo

Dominância
adjacentes

1 km

2001-2005

https://www.earthenv.org/texture; TUANMU; JETZ, 2015

Range
Shannon
Simpson
Desvio Padrão
Uniformidade

Alcance de IVM
Diversidade de IVM - Índice de Shannon
Diversidade de IVM - Índice de Simpson
Dispersão de IVM
Ordem de IVM

1 km
1 km
1 km
1 km
1 km

2001-2005
2001-2005
2001-2005
2001-2005
2001-2005

https://www.earthenv.org/texture; TUANMU; JETZ, 2015
https://www.earthenv.org/texture; TUANMU; JETZ, 2015
https://www.earthenv.org/texture; TUANMU; JETZ, 2015
https://www.earthenv.org/texture; TUANMU; JETZ, 2015
https://www.earthenv.org/texture; TUANMU; JETZ, 2015

Variância

Dispersão
adjacentes

1 km

2001-2005

https://www.earthenv.org/texture; TUANMU; JETZ, 2015

Porcentagem do uso do solo
Porcentagem do uso do solo
Porcentagem do uso do solo
Porcentagem do uso do solo

1 km
1 km
1 km
1 km

2005
2005
2005
2005

http://www.earthenv.org/landcover; TUANMU; JETZ, 2014
http://www.earthenv.org/landcover; TUANMU; JETZ, 2014
http://www.earthenv.org/landcover; TUANMU; JETZ, 2014
http://www.earthenv.org/landcover; TUANMU; JETZ, 2014

Porcentagem do uso do solo

1 km

2005

http://www.earthenv.org/landcover; TUANMU; JETZ, 2014

Porcentagem do uso do solo

1 km

2005

http://www.earthenv.org/landcover; TUANMU; JETZ, 2014

Vegetação
Regularmente
Inundada

Porcentagem do uso do solo

1 km

2005

http://www.earthenv.org/landcover; TUANMU; JETZ, 2014

Área Urbana
Elevação
Curvatura
Rugosidade
Inclinação
Rugosidade

Porcentagem do uso do solo
Elevação
Perfil de curvatura
Rugosidade
Inclinação
Índice de rugosidade do terreno

1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km

2005
2005
2005
2005
2005
2005

http://www.earthenv.org/landcover; TUANMU; JETZ, 2014
http://www.earthenv.org/landcover; TUANMU; JETZ, 2014
http://www.earthenv.org/landcover; TUANMU; JETZ, 2014
http://www.earthenv.org/landcover; TUANMU; JETZ, 2014
http://www.earthenv.org/landcover; TUANMU; JETZ, 2014
http://www.earthenv.org/landcover; TUANMU; JETZ, 2014

Floresta Perene
Floresta Decídua
Floresta Mista
Arbusto
Vegetação
Herbácea
Vegetação
Cultivada

de

de

combinação

combinação

de

de

IVM

IVM

entre

entre

pixels

pixels
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Robustez
Medida do vetor de robustez
Uso e Cobertura
Uso e Cobertura do solo
do solo

1 km

2005

http://www.earthenv.org/landcover; TUANMU; JETZ, 2014

1 km

2017

http://mapbiomas.org/; PROJETO MAPBIOMAS 2018

FICK, S. E.; HIJMANS, R. J. WorldClim 2: new 1-km spatial resolution climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology,
v. 37, n. 12, p. 4302–4315, 2017.
PROJETO MAPBIOMAS. Coleção 3.1 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso de Solo do Brasil. Disponível em:
<https://mapbiomas.org/colecoes-mapbiomas-1?cama_set_language=pt-BR>. Acesso em: 31 maio. 2021.
TUANMU, M. N.; JETZ, W. A global 1-km consensus land-cover product for biodiversity and ecosystem modelling. Global Ecology and
Biogeography, v. 23, n. 9, p. 1031–1045, 2014.
TUANMU, M. N.; JETZ, W. A global, remote sensing-based characterization of terrestrial habitat heterogeneity for biodiversity and ecosystem
modelling. Global Ecology and Biogeography, v. 24, n. 11, p. 1329–1339, 2015.
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APÊNDICE B.

Variáveis selecionadas para a modelagem de Touit melanonotus, T. surdus e A.

jacutinga.
A. jacutinga
T. melanonotus
T. surdus

Variáveis utilizadas na modelagem
NDVI, Porcentagem de vegetação florestal, Bio 03, Bio 18
Altitude, Bio 02, Bio 03, Bio 12, Bio 15, Uso e cobertura do solo,
Rugosidade, Treecover
Altitude, Bio 02, Bio 03, Bio15, Uso e cobertura do solo,
Rugosidade, Treecover, Variância
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APÊNDICE C.

Valores utilizados para avaliação dos modelos gerados a partir de dados dos 3 grupos (controle, localidade e filtrado) e para as três
espécies (Aburria jacutinga, Touit melanonotus e T. surdus).

Espécies

Grupo

Controle
Aburria
jacutinga

Localidade
Filtrado
Controle

Touit
Localidade
melanonotus
Filtrado
Controle
Touit surdus Localidade
Filtrado

Maximum test
AUC
sensitivity plus
(média ±
Sensibi- Especifispecificity
desvio
lidade cidade
Cloglog
padrão)
threshold
0,975 ±
0,008
0,964 ±
0,007
0,959 ±
0,015
0,961 ±
0,013
0,953 ±
0,010
0,950 ±
0,021
0,947 ±
0,017
0,937 ±
0,012
0,932 ±
0,024

0,2346

0,918

0,943

0,1192

0,947

0,879

0,2373

0,844

0,921

0,2324

0,789

0,960

0,1202

0,894

0,889

0,2162

0,850

0,919

0,2388

0,680

0,927

0,0831

0,897

0,863

0,2048

0,746

0,909

TSS
(média ±
desvio
padrão)
0,861 ±
0,116
0,826 ±
0,023
0,766 ±
0,151
0,749 ±
0,156
0,783 ±
0,041
0,769 ±
0,076
0,607 ±
0,206
0,761 ±
0,072
0,656 ±
0,143

Erro de
Erro de
Espaço
AOO EOO
sobrepreomissão
Ambiental (km²) (km²)
visão

Área
adequada
(km²)

0,082

0,057

21,20

264,0 274261,3

54245,3

0,053

0,121

25,74

232,0 240497,2 123002,7

0,156

0,079

11,24

184,0 240480,1

77164,4

0,211

0,040

20,19

196,0 259133,7

84331,3

0,106

0,111

29,08

356,0 438634,7 125714,2

0,150

0,081

20,80

316,0 438300,0

0,320

0,073

16,81

196,0 359999,4 148971,7

0,103

0,137

28,52

448,0 367652,4 191608,4

0,254

0,091

18,47

420,0 367333,8 134215,6

83516,7
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APÊNDICE D.
Nome

Todas as variáveis disponíveis para a modelagem da jacutinga.
Descrição

Resolução
espacial

Ano

Site
https://earthexplorer.usgs.gov/

Altitude

Altitude acima do nível do mar

1 km

2010

Bio1
Bio2
Bio3
Bio4

Temperatura média anual
Amplitude diurna média
Isotermalidade
Sazonalidade da temperatura

1 km
1 km
1 km
1 km

1970-2000
1970-2000
1970-2000
1970-2000

Bio5

Temperatura máxima do mês
mais quente

1 km

1970-2000

Bio6

Temperatura mínima do mês
mais frio
Variação da temperatura anual

1 km

1970-2000

1 km

1970-2000

Bio8

Temperatura média do trimestre
mais úmido

1 km

1970-2000

Bio9

Temperatura média do trimestre
mais seco

1 km

1970-2000

Bio10

Temperatura média do trimestre
mais quente

1 km

1970-2000

Bio11

Temperatura média do trimestre
mais frio
Precipitação anual
Precipitação do mês mais úmido
Precipitação do mês mais seco
Sazonalidade da precipitação

1 km

1970-2000

1 km
1 km
1 km
1 km

1970-2000
1970-2000
1970-2000
1970-2000

Bio7

Bio12
Bio13
Bio14
Bio15

Referência

https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html
https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html
https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html
https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html

DANIELSON; GESCH,
2011
FICK; HIJMANS, 2017
FICK; HIJMANS, 2017
FICK; HIJMANS, 2017
FICK; HIJMANS, 2017

https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html

FICK; HIJMANS, 2017

https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html
https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html

FICK; HIJMANS, 2017
FICK; HIJMANS, 2017

https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html

FICK; HIJMANS, 2017

https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html

FICK; HIJMANS, 2017

https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html

FICK; HIJMANS, 2017

https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html
https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html
https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html
https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html
https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html

FICK; HIJMANS, 2017
FICK; HIJMANS, 2017
FICK; HIJMANS, 2017
FICK; HIJMANS, 2017
FICK; HIJMANS, 2017
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Bio16

Precipitação do trimestre mais
úmido

1 km

1970-2000

Bio17

Precipitação do trimestre mais
seco

1 km

1970-2000

Bio18

Precipitação do trimestre mais
quente
Precipitação do trimestre mais
frio

1 km

1970-2000

1 km

1970-2000

Bio19

https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html

FICK; HIJMANS, 2017

https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html

FICK; HIJMANS, 2017

https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html

FICK; HIJMANS, 2017

https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html

FICK; HIJMANS, 2017
SOUZA et al., 2020;
PROJETO
MAPBIOMAS, 2020;
Porcentagem
30 m
2019
https://mapbiomas.org/
PROJETO
de floresta
MAPBIOMAS MATA
Porcentagem de cobertura
ATÂNTICA
florestal
TRINACIONAL, 2021
DANIELSEN, F. et al. A Multicountry Assessment of Tropical Resource Monitoring by Local Communities. BioScience, v. 64, n. 3, p. 236–251, 2014.
FICK, S. E.; HIJMANS, R. J. WorldClim 2: new 1-km spatial resolution climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology, v. 37, n.
12, p. 4302–4315, 2017.
PROJETO MAPBIOMAS. Coleção 5 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso de Solo do Brasil. Disponível em: <https://mapbiomas.org/colecoesmapbiomas-1?cama_set_language=pt-BR>. Acesso em: 31 maio. 2021.
PROJETO MAPBIOMAS MATA ATLÂNTICA TRINACIONAL. Coleção 1 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso de Solo. Disponível em:
<https://bosqueatlantico.mapbiomas.org/download>. Acesso em: 31 maio. 2021.
SOUZA, C. M. et al. Reconstructing three decades of land use and land cover changes in brazilian biomes with landsat archive and earth engine. Remote Sensing,
v. 12, n. 17, 2020.
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APÊNDICE E.

Modelo de distribuição de jacutinga.
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APÊNDICE F.

Curva resposta da variável mais importantes para o modelo a jacutinga,
porcentagem de cobertura floresta.

APÊNDICE G.

Contribuição das variáveis na construção do modelo de jacutinga.

Variável
Porcentagem de floresta
Bio3
Bio12
Bio11
Bio18
Bio2
Altitude
Bio15

Contribuição
70,95%
12,14%
7,47%
4,04%
2,31%
1,48%
0,96%
0,65%

acabou chorare

