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RESUMO 

Anfibios brasileiros categorizados como Dados insuficientes (DD): padrões de carência de 

informações, previsões de risco de extinção e questões relacionadas ao uso da categoria 

DD 

Estamos vivenciando o que pode ser considerado como o sexto evento de extinção global 
da Biodiversidade. Os anfíbios são os vertebrados mais ameaçados do mundo e ainda o número de 
espécies ameaçadas pode estar subestimado, pois 22% estão classificadas na categoria Dados 
Insuficientes (DD). O Brasil possui alta riqueza de anfíbios, porém inúmeras lacunas de conhecimento 
dificultam a elaboração de listas completas e prejudica a avalição do estado de conservação e o 
planejamento da conservação dos anfíbios brasileiros. Assim, visando contribuir efetivamente no 
direcionamento das ações de conservação dos anfíbios brasileiros avaliamos a influência da atitude de 
especialistas na classificação das espécies, e também identificamos e adaptamos ferramentas para 
melhor explorar os dados de distribuição disponíveis sobre as espécies DD. Foi proposto um 
framework de modelagem adaptativa para lidar com a escassez de dados de distribuição destas 
espécies e incluir a capacidade de dispersão nos modelos de distribuição de espécies. Além disso, para 
preencher lacunas de conhecimento dos aspectos biológicos e ecológicos das espécies de anfíbios da 
Mata Atlântica considerados como DD foi realizado busca na literatura e em coleções científicas, bem 
como a indicação de áreas prioritárias para obter informações adicionais sobre essas espécies. 
Identificamos que a linha de atuação dos avaliadores influencia na determinação da categoria DD, 
aumentando ou reduzindo a probabilidade de classificar uma espécie nesta categoria. Com isso, 
ressalta-se a necessidade de compor equipes multidisciplinares para avaliar o estado de conservação 
das espécies. O framework aqui proposto tem o potencial de inovar o processo de modelagem com 
poucos dados disponíveis a partir da inclusão de um dos aspectos mais difíceis de mensurar, a 
capacidade de dispersão da espécie. O conjunto de informações sobre as espécies DD da Mata 
Atlântica aumentou consideravelmente com o levantamento de dados e os modelos de distribuição de 
espécies, e ainda foi possível obter áreas prioritárias para aumentar o conhecimento empírico em mais 
de 180 municípios. Dentre as categorias de unidades de conservação mais frequentes como áreas 
prioritárias, destacam-se as Reservas Particulares do Patrimônio Natural nas regiões nordeste e sul, e 
as Áreas de Preservação permanente na região sudeste. Os resultados deste estudo contribuem 
efetivamente para o processo de avaliação do estado de conservação dos anfíbios brasileiros, 
especialmente das espécies DD da Mata Atlântica, de modo que possa ser utilizado no planejamento 
sistemático da conservação deste grupo. As abordagens utilizadas neste estudo podem servir de 
modelos para outras espécies ou grupos taxonômicos, reduzindo lacunas e incertezas no processo de 
avaliação do estado de conservação de espécies. 

 

Palavras chaves: Tomada de decisão, Avaliação do estado de conservação, Modelagem adaptativa, 
Modelos de distribuição de espécies, Áreas prioritárias. 
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ABSTRACT 

Brazilian amphibians categorized as Data Deficient (DD): patterns of lack of information, 

predictions of risk extinction and issues related to the use of DD category 

We are experiencing what could be considered as the sixth global biodiversity extinction 
event. Amphibians are the most threatened vertebrates in the world, and still the number of 
endangered species might be underestimated because 22% are classified in the category data deficient 
(DD). Brazil has a high richness of amphibians, but several knowledge gaps make it difficult to 
compile complete lists and impair the evaluation of the conservation status and the conservation 
planning of Brazilian amphibians. Thus, in order to contribute effectively in directing conservation 
actions for Brazilian anphibians we evaluated the influence of experts attitude on species classification, 
and also identified and adapted tools to better explore the available data on DD species. It was 
proposed an adaptive modeling framework to deal with the scarcity of these species distribution data 
and include dispersion capacity in species distribution modeling. In addition, to fill  knowledge gaps of 
biological and ecological aspects of amphibian species of the Atlantic forest considered as DD 
literature search and in scientific collections were conducted, as well as the indication of priority areas 
for gathering additional information about these species. We identified that the line of action of the 
evaluators influences the determination of the DD category, increasing or reducing the probability of 
classifying a species in this category. Thereby, it`s emphasized the need to compose multidisciplinary 
teams to assess species conservation status. The framework proposed here has the potential to 
innovate the modeling process through the inclusion of one of the most difficult aspects to be 
measured, the species dispersion capacity. The set of information about DD species of the Atlantic 
forest has increased considerably with the survey and the species distribution models, and it was still 
possible to obtain priority areas to increase the empirical knowledge in more than 180 municipalities. 
Among the categories of protected areas most frequent as priority areas, Private Reserves stands out 
in the Northeast and South regions and Areas of Permanent Preservation the Southeast. Results of 
this study contribute effectively to the process conservation status assessment of amphibians, 
especially DD species from the Atlantic forest, so that it could be used in conservation systematic 
planning of this group. The approaches used in this study could serve as models for other species or 
taxonomic groups, reducing gaps and uncertainties in the process of evaluation of species 
conservation status. 

 

Keywords: Decision-making, Risk assessment, Adaptive modeling, Species Distribution Models, 
priority areas.  
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

Processos de extinção da biodiversidade estão presentes em toda a história da vida na 

Terra e nas últimas décadas estamos vivenciando o que pode ser considerado o sexto evento de 

extinção global da biodiversidade (McCallum, 2007; Collins, 2010). Os processos de extinção 

parecem atuar de forma seletiva, dependendo da vulnerabilidade das espécies ou populações aos 

fatores de impacto (Purvis et al., 2000). As populações pequenas geralmente são mais vulneráveis 

(Foley, 1992), sobretudo devido à perda de variabilidade genética mais acelerada e consequente 

perda da capacidade de adaptação às perturbações ambientais (Scribner et al., 2006).  

A maior vulnerabilidade dos anfíbios, em relação aos outros grupos taxonômicos, está 

relacionada à utilização de habitats terrestres e aquáticos, ao ciclo de vida complexo, à alta 

permeabilidade cutânea, o que os torna mais suscetíveis à poluição do ambiente, às mudanças nos 

padrões de temperatura e precipitação e aos níveis aumentados de radiação ultravioleta (Alford e 

Richard, 1999; Blaustein e Bancroft, 2007). Essas vulnerabilidades podem ser responsáveis pelas 

maiores taxas de declínio populacional em anfíbios do que em outros grupos de vertebrados 

(Blaustein e Bancroft, 2007).   

A região neotropical concentra a maior biodiversidade do planeta, o país desta região 

que abriga a maior diversidade de anfíbios é o Brasil com 1.026 espécies conhecidas (Segalla et. al. 

2014). Contudo, diante a tamanha riqueza de espécie, a fauna de anfíbios brasileira ainda é pouco 

conhecida, com lacunas no conhecimento sobre biologia, distribuição, historia natural, e ecologia 

(Haddad, 1998; Silvano e Segalla, 2005; Dixo e Verdade, 2006). Um dos fatores que dificulta a 

obtenção de informações é a extensão territorial, pois ainda hoje, existem vazios amostrais, 

enormes áreas ainda sendo inventariadas e muitas localidades com insuficiência amostral (Silvano 

e Segalla, 2005; Dixo e Verdade, 2006). Além disso, numerosas pesquisas permanecem não 

publicadas, sendo que estas contêm informações fundamentais para a compreensão da 

biodiversidade e biogeografia dos anfíbios, como também, podem auxiliar na elaboração de 

estratégias de conservação mais apropriadas (Haddad, 1998).  

Por isso, a alta diversidade biológica brasileira associada a inúmeras lacunas de pesquisa 

torna difícil a elaboração de listas completas e prejudica a avaliação do estado de conservação das 

espécies e o planejamento de conservação (Silvano e Segalla, 2005; Dixo e Verdade, 2006; Pimm 

et al., 2010).  Para se definir prioridade de conservação é necessário conhecer quais espécies 

queremos conservar, quais os recursos que elas precisam e quais locais ocupam (Pimm et al. 

2010). Contudo, estimativas da quantidade de espécies desconhecidas pela ciência são muito 
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próximas da quantidade de espécies atualmente consideradas ameaçadas de extinção (Pimm et al. 

2010). 

Entre os vertebrados, os anfíbios se destacam em números de espécies desconhecidas, 

sendo as estimativas entre 10 e 20% superior ao número de espécies conhecidas ameaçadas de 

extinção (Pimm et al 2010). Neste sentido, também podemos observar que mesmo entre as 

espécies conhecidas no Brasil ainda temos as espécies classificadas como dados insuficientes 

(Data Deficient - DD). Atualmente, 20% das espécies de anfíbios conhecidas se enquadram nesta 

classificação (ICMBio, 2014). Estas espécies necessitam de mais estudos para que se possa chegar 

a uma conclusão segura sobre seu status de conservação, pois espécies DD não são protegidas 

por lei (Machado et al., 2005). Prever a categoria de ameaça de extinção de espécies pouco 

conhecidas como as DD ou não avaliadas é um desafio-chave para o planejamento da 

conservação e o monitoramento global (Bland e Bohm, 2016).   

A falta de informações biológicas sobre cada espécie avaliada durante a elaboração de 

listas de espécies ameaçadas de extinção dificulta a análise dos poucos dados disponíveis e 

interfere no estudo e na visualização dos padrões gerais (Pantanowitz e Marwala, 2009). Com 

isso, torna-se extremamente complicado definir os mecanismos subjacentes que causam o 

possível declínio populacional. O estabelecimento de prioridade para ações de conservação 

envolve a tomada de decisões políticas, que usualmente demanda uma base de informações 

científicas confiáveis. Portanto, as espécies DD são comumente negligenciadas nos mecanismos 

legais de proteção de espécies e na gestão da conservação (Machado et al., 2005; Howard e 

Bickford, 2014). Em caso de ausência de dados a tomada de decisões depende de técnicas que 

determinam os valores dos dados ausentes (Pantanowitz e Marwala, 2009). 

Nesse momento, os especialistas desempenham o papel crucial de integrar 

conhecimentos biológicos às ações de conservação (Burgman, 2005), uma vez que os sistemas 

ambientais são complexos, diversos e, muitas informações não estão disponíveis (Carpenter, 

2002). Em muitos momentos, ações de conservação tem que ser tomadas antes que as lacunas de 

informações sejam resolvidas, o que torna o parecer de um especialista essencial. Contudo, o 

parecer do especialista está suscetível a uma série de influencias cognitiva e motivacional, 

vinculada às suas crenças e experiências pessoais (Ludwig et al., 2001; Campbell, 2002). O uso da 

categoria DD é o que envolve maior controvérsia na sua aplicação entre os especialistas dos 

diferentes grupos taxonômicos (Butchart e Bird, 2010; Siqueira et al., 2013). Além disso, há uma 

lacuna entre a aplicação do conhecimento científico e, a implementação e planejamento de ações 

de conservação (Knight et al., 2008). 
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Neste sentido, a busca por entendimento de processos coletivos como a avaliação das 

espécies é desafiadora, uma vez que as relações são complexas. O que evidência a necessidade de 

uma abordagem social e ambiental mais dinâmica ao propor e avaliar a tomada de decisões em 

conservação (Monroe, 2003). Abordagens dessa natureza são promissoras por enfatizar a 

integração disciplinar do conhecimento, de forma a auxiliar na compreensão das interações entre 

os fenômenos e, assim, melhorar a previsão de cenários futuros e propor estratégias mais 

consistentes e duradoras (Monroe, 2003; Manfredo et al., 2009). Dessa forma é que 

desenvolvemos essa tese, abordando aspectos biológicos e ambientais ao levantar o maior 

número de informações das espécies, para investiga-las, a fim de identificar as principais lacunas 

de informação e as ferramentas que possam explorar melhor os dados disponíveis e direcionar 

esforços de pesquisa e campo. Além disso, buscamos compreender o uso da categoria DD pelos 

especialistas no processo de avaliação, para propor medidas que auxiliem nos pontos chaves do 

sistema de avaliação das espécies. Para isso, organizamos a tese em três capítulos:  

Capítulo 01 ̶ Atitude de especialistas em anfíbios na avaliação do estado de conservação 

das espécies: o caso da categoria Dados Insuficientes (DD): A alta proporção de anuros 

brasileiros listados como DD, em comparação com outros grupos taxonômicos, foi relacionada 

às diferentes atitudes dos avaliadores com relação à incerteza de dados durante o processo de 

avaliação (Morais et al., 2013). Por isso, avaliamos a influência de fatores cognitivos e 

motivacionais no processo de avaliação do risco de extinção das espécies a fim de avaliar se existe 

um viés cognitivo associado ao uso da categoria Dados Insuficientes (DD) pelos especialistas. 

Mais especificamente, testamos a hipótese de que a linha de atuação dos tomadores de decisão 

envolvidos no processo de categorização de anfíbios brasileiros influencia no número de espécies 

de anfíbios categorizadas como DD. 

Capítulo 02 ̶ Modelagem adaptativa para incluir a capacidade de dispersão em Modelos 

de Distribuição de Espécies: Um dos grandes desafios da conservação da biodiversidade é 

identificar áreas potenciais à ocorrência de espécies raras ou com evidências de declínios 

populacionais, pois dados de distribuição de muitas dessas espécies são escassos. Assim, com o 

objetivo de estimar a distribuição dessas espécies desenvolvemos uma abordagem (framework) 

que considera a capacidade de dispersão das espécies para delimitar o espaço geográfico a ser 

modelado. Ainda, nós utilizamos essa abordagem para modelar a distribuição de duas espécies de 

anfíbios carentes em dados, comparando-o à modelos ajustados que não incorporam a 

capacidade de dispersão das espécies. 

Capítulo 03  ̶  Priorização de áreas para a obtenção de informações a serem usadas na 

reavaliação dos anfíbios na categoria Dados insuficientes (DD) da Mata Atlântica brasileira: as 
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espécies DD podem introduzir uma considerável incerteza nas estimativas de grau de ameaça da 

biodiversidade. Por isso, neste estudo identificamos quais aspectos biológicos e ecológicos das 

espécies de anfíbios da Mata Atlântica classificados como DD são atualmente desconhecidos e 

modelamos a distribuição geográfica para estimar a extensão de ocorrência de cada uma ao longo 

do bioma. A partir disso, priorizamos as áreas com maior potencial informativo para subsidiar 

estudos futuros e avaliações criteriosas sobre os riscos de extinção destas espécies.  

Dessa foram, o objetivo central da tese foi organizar e diponibiliar as informações para 

melhorar a avalição das espécies e, com isso, contribuir efetivamente no direcionamento das 

ações de conservação dos anfíbios brasileiros. 
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2. ATITUDE DE ESPECIALISTAS EM ANFÍBIOS NA AVALIAÇÃO DO ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES: O CASO DA CATEGORIA DADOS 
INSUFICIENTES (DD) 

Resumo 

O uso da categoria Dados insuficientes (DD) é o que implica em maior controvérsia entre os 
especialistas responsáveis por avaliar o risco de extinção das espécies. Portanto, para verificar se existe 
vieses associados ao uso dessa categoria, investigamos fatores cognitivos e motivacionais dos 
especialistas de diferentes linhas de atuação profissional envolvidos no processo de avaliação do 
estado de conservação dos anfíbios brasileiros. Especificamente, testamos a hipótese de que a linha de 
atuação dos tomadores de decisão no processo de categorização de anfíbios brasileiros influencia no 
número de espécies categorizadas como DD. Para isso, aplicamos entrevistas semiestruturadas com 
dez especialistas envolvidos no processo de avaliação que resultou na mais recente lista brasileira de 
espécies ameaçadas do ICMBio. Os resultados dessas entrevistas permitiram elaborar entrevistas 
estruturadas, com duas perguntas de identificação pessoal, três de opinião e um experimento de 
classificação de espécies, as quais foram aplicadas com 37 especialistas. Identificamos a linha atuação 
de cada especialista, calculamos o índice de consistência de cada categoria atribuída às espécies do 
experimento de classificação, descrevemos as opiniões de cada especialista relacionadas à categoria 
DD e, por fim, demonstramos a relação entre a probabilidade de classificar espécies nas diferentes 
categorias da IUCN e as linhas de atuação através de modelos lineares generalizados mistos (GLMM). 
Destacam-se dois problemas principais: (1) a falta de clareza na aplicação dos critérios para a utilização 
da categoria DD e (2) incoerências na classificação das espécies DDs. Especialistas em Ecologia 
tendem a considerar mais a categoria DD como categoria de ameaça, enquanto os especialistas em 
Políticas e Biologia da Conservação preferem o oposto. Na classificação experimental de espécies, a 
categoria mais consistente entre os especialistas foi LC e a menos consistente foi DD. A probabilidade 
de classificar uma espécie nas diferentes categorias depende fortemente de qual espécie está sendo 
avaliada e não somente da linha de atuação dos especialistas. A linha de atuação dos especialistas 
influencia principalmente o uso da categoria DD. A falta de clareza dos critérios da IUCN e a 
incoerência durante a classificação das espécies podem ser as possíveis explicações para isso. Para 
minimizar a incidência de possíveis erros no processo de classificação das espécies, sugerimos que a 
seleção de especialistas deve ser ponderada pela linha de atuação dos participantes. Isto pode 
contribuir para um julgamento mais preciso e confiável, com incertezas mais claras e melhor definidas, 
além de direcionar claramente as pesquisas com espécies na categoria DD. 

Palavras-chave: Tomada de decisão, Status de conservação, Linha de atuação dos especialistas, 
Facilitação de processo em conservação 

Abstract 

      Using Data Deficient (DD) category implies greater controversies among experts 
responsible for assessing species extinction risk. Therefore, to check if there is a cognitive bias 
associated with the use of this category we investigated cognitive and motivational factors of the 
experts of different professional lines involved in the process of assessing the amphibians’ risk of 
extinction. Specifically, we tested the hypothesis that the line of action of decision-makers of the 
process of categorizing Brazilian amphibians influences the number of amphibians species categorized 
as DD. For this, we applied semistructured interviews with 10 experts involved in the evaluation 
process that resulted in the most recent Brazilian list of threatened species. The results of these 
interviews allowed the development of structured interviews, with two personal identification 
questions, three of opinion questions and an experiment of species classification, which were applied 
with 37 experts. We identified the line of action of each expert, and then calculated the index of 
consistency of each category assigned to species of the experimental classification. We described the 
views of each expert related to DD category, and finally, we demonstrated the relationship between 
the probability of classifying species in different categories of IUCN and the lines of action through 
generalized linear mixed models (GLMM). Two main problems arise: (1) lack of clarity in the 
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application of criteria for the use of DD category and (2) inconsistencies in the classification of DD 
species. Ecology experts tend to consider DD category more as a threat category, while the experts in 
Politics and Conservation Biology prefer the opposite. In the experimental species classification, the 
most consistent category among the experts was “Least concern” (LC) and the least consistent was 
DD. The probability of classifying a species in the different categories depends strongly on which 
species is being evaluated and not just by the line of action of experts, which mainly influences the use 
of DD category. Lack of clarity of the IUCN criteria and the inconsistency during the species 
classification may be the possible explanations for this. To minimize the incidence of possible errors 
in the process of species classification, we suggest that the line of action of experts selected should be 
considered. This could contribute to a more accurate and reliable judgment, with clearer and more 
well-defined uncertainties, besides directing research for species categorized as DD. 

Keywords: Decision-making, Conservation status, Expert line of action, Facilitation of conservation 
process 

 

2.1. Introdução 

A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da International Union for Conservation of Nature 

(IUCN) é o protocolo mundialmente aceito para avaliar o risco de extinção das espécies 

(Butchart e Bird, 2010; IUCN, 2001; Mace et al., 2008; Rodrigues et al., 2006). Com este protocolo 

é possível classificar as espécies em sete categorias, sendo a categoria DD (Data Deficiente) 

atribuída às espécies com informações insuficientes para inferir o risco de extinção (Vié et al., 

2008). Dentre todas estas categorias, o uso da categoria DD é o que implica em maior 

controvérsia entre os especialistas dos diferentes grupos taxonômicos (Butchart e Bird, 2010; 

Siqueira et al., 2013). 

Os especialistas desempenham um papel fundamental para a conservação da 

biodiversidade, porque em muitos casos as ações de conservação precisam ser realizadas antes 

que as incertezas sejam resolvidas e os dados necessários sejam obtidos (Burgman, 2005). O 

conhecimento especializado é um componente necessário na análise de qualquer decisão que 

envolva problemas complexos (Keeney e von Winterfeldt, 1991). Porém, o julgamento do 

especialista recebe influência de seus valores e conflitos de interesse (Krinitzsky, 1993; Shrader-

Frechette, 1996; O'Brien, 2000) e são sensíveis a uma série de idiossincrasias psicológicas e vieses 

subjetivos, incluindo excesso ou ausência de confiança, viés de disponibilidade e de dominância 

(Fischhoff et al., 1982; Kahneman e Tversky, 1984; Slovic, 2000). 

Em situações de incerteza, o julgamento por parte dos especialistas pode causar 

conflitos (Wintleet et al., 2013). Um exemplo disso foi o conflito ocorrido no início dos anos 

2000, quando a fauna brasileira foi avaliada pelo governo Brasileiro (Machado et al., 2005) e, 

concomitantemente, pelo Global Amphibian Assessment (GAA; Stuart et al., 2004; Pimenta et al., 

2005). Stuart et al. (2008) sugeriram que a maior discordância entre as diferentes avaliações se deu 

no uso excessivo da categoria DD pelos especialistas brasileiros. Morais et al. (2013) sugerem que 
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a alta proporção de anuros brasileiros listados como DD em comparação com outros grupos 

taxonômicos pode estar relacionada às diferentes atitudes dos especialistas com relação à 

incerteza de dados durante o processo de avaliação. 

O conceito de atitude, definido aqui como uma opinião favorável ou desfavorável em 

relação a uma entidade (objeto, pessoa, ação), tem sido usado para se compreender as respostas 

comportamentais das pessoas (McClerry et al., 2006). Contudo, modelos para explicar e prever 

comportamentos humanos devem levar em conta outros fatores cognitivos assim como 

motivacionais (McCleery et al., 2006). Dessa forma, emerge mais um desafio para os tomadores 

de decisões, o de ponderar a influência idiossincrática nos processos de tomada de decisões, 

referente a uma série de influências cognitivas e motivacionais vinculadas às crenças e 

experiências pessoais (Ludwig et al., 2001 ; Campbell, 2002). 

Neste estudo avaliamos a influência de fatores cognitivos e motivacionais no processo 

de avaliação do risco de extinção das espécies a fim de avaliar se existe um viés cognitivo 

associado ao uso da categoria Dados Insuficientes (DD) pelos especialistas. Mais especificamente, 

testamos a hipótese de que a linha de atuação dos tomadores de decisão envolvidos no processo 

de categorização de anfíbios brasileiros influencia no número de espécies de anfíbios 

categorizadas como DD. 

2.2. Métodos 

2.2.1. Levantamento de dados 

Aplicamos entrevista semiestruturada para o levantamento dos aspectos afetivos e 

valorativos dos entrevistados, que auxilia na compreensão do significado pessoal das atitudes de 

cada entrevistado e favorece a emergência de contextos sociais e pessoais de crenças e 

sentimentos (Selltiz, 1987). Assim, o especialista teve a possibilidade de discorrer sobre o tema 

proposto (Anexo A). Fizemos duas entrevistas piloto com pesquisadores que participaram do 

processo de avaliação de espécies de outros grupos taxonômicos, para testar o questionário.  

Entrevistamos oito pesquisadores envolvidos no processo de elaboração da lista 

brasileira de anfíbios ameaçados de extinção. As entrevistas aconteceram durante o 7º Congresso 

Brasileiro de Herpetologia em Gramado, RS, no período de 7 a 11 de setembro de 2015, sendo os 

especialistas abordados através de indicação de grupos de referência. Além dessas, realizamos 

mais duas entrevistas por skype, uma no dia 13 de abril de 2016, e outra no dia 26 de abril de 

2016. 
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A partir dessas entrevistas realizamos uma avaliação descritiva do uso da categoria DD, 

com o objetivo de extrair questões para estruturar um questionário quantitativo. Para tal, 

elaboramos um questionário estruturado com perguntas previamente formuladas que possibilita a 

comparação das respostas, utilizando uma escala do tipo Likert. Na elaboração das perguntas 

prezamos para que as diferenças reflitam diferenças entre os respondentes e não diferenças na 

interpretação da pergunta (Lakatos e Marconi, 1996). 

O questionário é composto por duas perguntas de identificação pessoal, três perguntas 

de opinião e um experimento de classificação de espécies. No experimento nós descrevemos as 

informações de cinco espécies que estavam disponíveis nas fichas utilizadas nas oficinas de 

avaliação de espécies do ICMBio, omitimos os nomes das espécies e solicitamos aos 

respondentes que as classificassem utilizando as categorias da IUCN. A escolha das espécies foi 

baseada na lista de 2014, da qual foram selecionadas espécies ameaçadas e não ameaçadas, como: 

A) Brachycephalus nodoterga (DD – dados insuficientes); B) Allobates brunneus (CR – criticamente 

ameaçadas); C) Hylodes otavioi (DDDD – dados insuficientes); D) Melanophryniscus dorsalis (VU – 

vulnerável); e E) Ischnocnema nigriventris (LC – não ameaçada) (Anexo B). 

Nós convidamos 37 especialistas envolvidos no processo de avaliação dos anfíbios 

brasileiros, finalizado em 2014, para responder o questionário. Os especialistas foram convidados 

por e-mail e o questionário foi disponibilizado pela plataforma Google Forms, ou pessoalmente 

com a entrega do questionário em mãos.  

O projeto foi avaliado pelo comitê de ética do Instituto de Biociências da Universidade 

de São Paulo e a licença para as entrevistas foi concedida em outubro de 2015 (CAAE 

49352815.5.0000.5464) (Anexo C). Para a licença foi desenvolvido um termo de consentimento 

livre e esclarecido, que informa ao entrevistado os objetivos do projeto e como os dados serão 

tratados (Anexo D). Todos os participantes assinam esse termo autorizando o uso das 

informações. 

2.2.2. Análise dos dados 

2.2.2.1. Entrevista semiestruturada 

As entrevistas foram transcritas e cada resposta foi codificada de acordo com as 

palavras-chave que foram aparecendo ao longo das entrevistas. Cada palavra recebeu um código 

e, ao longo dos discursos de cada resposta, a palavra ou conjunto de palavras, quando citada, 

recebeu o mesmo número (ex. unidades de conservação integral – código 3; distribuição da 
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espécie – código 5). Para as análises descritivas e exploratórias, em busca de padrões e 

agrupamentos, os códigos foram quantificados. 

2.2.2.2. Questionário 

Para definir a linha de atuação dos especialistas, utilizamos a própria resposta do 

entrevistado, e posteriormente, realizamos uma avaliação do currículo disponível na plataforma 

Lattes do CNPq. Assim, a linha de atuação de cada respondente foi classificada da seguinte 

maneira: “Políticas de conservação” para quem trabalhava na coordenação e/ou órgão gestor da 

biodiversidade; “Taxonomia e Sistemática”, quando desenvolvia pesquisa científica e possuía 

mais de 50% dos trabalhos publicados na área de taxonomia e sistemática de anfíbios; 

“Ecologia”, para aqueles com mais de 50% dos trabalhos publicados na área de ecologia de 

comunidades e populações, “Zoologia”, quando possuía mais de 50% dos trabalhos publicados 

na área de descrição de vocalização, de aspectos reprodutivos, biológicos e comportamentais, e 

“Biologia da Conservação” quando tinham mais de 50% dos trabalhos publicadas na área de 

avaliação de impacto e propostas de conservação. 

Realizamos uma descrição dos dados com o objetivo de identificar tendências ou efeitos 

para serem testados por métodos estatísticos adequados. Calculamos um índice de consistência 

para todas as categorias empregadas no experimento de classificação e assim identificar qual 

categoria obteve maior consenso. Para cada espécie, o número de respondentes que atribuiu a 

mesma categoria da lista oficial foi dividido pelo número total de respondentes e multiplicado por 

100 para transformar em porcentagem. 

Nós verificamos a relação entre a opinião dos respondentes quanto a tratar as espécies 

listadas na categoria DD como espécies ameaçadas, a percepção da quantidade de espécies na 

categoria DD e o uso das diferentes categorias, com a análise de correlação de Pearson (Becker et 

al., 1988). Para isso, as opiniões sobre o tratamento e quantidade das espécies na categoria DD 

foram codificadas em escalas de 1 a 5, enquanto o uso das categorias foi determinado como a 

frequência total de uso de cada categoria na classificação experimental do questionário. 

Os dados do experimento de classificação das espécies também foram analisados através 

de modelos lineares generalizados mistos (GLMM) (Pinheiro et al., 2000). A classificação em cada 

categoria de ameaça foi considerada variável resposta, com distribuição binomial, sendo a linha 

de atuação o efeito fixo e as espécies os efeitos aleatórios. Para o diagnóstico dos modelos foram 

utilizados os valores de AIC (Akaike, 1974) e a significância da linha de atuação através do teste 

de razão de verossimilhança “Likelihood ratio test” (Bates et al., 2015). Todos os procedimentos e 
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análises foram realizados em ambiente computacional R (R Development Core Team, 2012) e 

para os modelos utilizamos o pacote “lme4” (Bates et al., 2015). 

2.3. Resultados  

Oito especialistas envolvidos no processo de avaliação do estado de conservação dos 

anfíbios brasileiros e os dois coordenadores do processo de avaliação foram entrevistados 

utilizando o roteiro semiestruturado (Anexo A), o que resultou em dez pessoas entrevistadas, 

totalizando 04h56m de entrevistas gravadas. Os dez entrevistados participaram ativamente nas 

oficinas de elaboração da lista de anfíbios ameaçados de extinção, dos quais cinco participaram de 

todas as oficinas, dois de quatro e três de três oficinas.  

Os especialistas entrevistados desenvolviam pesquisas em quatro áreas do conhecimento 

relacionadas aos anfíbios: biologia, ecologia, taxonomia e conservação. Embora as linhas de 

atuação citadas tenham sido bem definidas, houve entrevistados enquadrados em mais de uma 

área. Cinco disseram fazer pesquisa na área de biologia e ecologia de anfíbios, seis na área de 

taxonomia e dois na área de conservação. A maior parte tinha entre 9 e 20 anos de experiência 

profissional, apenas três tinham experiência entre 24 e 36 anos e 2 contabilizavam mais de 40 

anos de estudos com anfíbios brasileiros. Os entrevistados com mais tempo de estudos 

desenvolviam ou já haviam desenvolvido pesquisas em nível internacional, principalmente na 

América do Sul. Os estudos dos demais entrevistados abrangiam os níveis regional ou estadual, 

sendo que a maioria atuava no bioma Mata Atlântica. 

Para os entrevistados, a melhor estratégia de conservação dos anfíbios brasileiros 

consiste em unidades de conservação (UCs) em geral e áreas de preservação permanente (UCs de 

uso restrito). Essas duas opções foram citadas de forma quase equitativa. Os entrevistados 

disseram que a principal contribuição das suas pesquisas para a conservação dos anfíbios 

brasileiros era o conhecimento taxonômico das espécies, seguido da ecologia. 

Para a maioria dos entrevistados as espécies DD são aquelas para as quais não se tem 

informação sobre distribuição geográfica e que apresentam problemas taxonômicos. Apenas dois 

dos entrevistados destacaram a ausência de informações a respeito do estado de conservação dos 

habitats ocupados por essas espécies.  

Ao questioná-los sobre suas opiniões quanto aos critérios para uma espécie deixar de ser 

DD, a resposta mais frequente foi ter mais informações disponíveis a respeito da espécie, sem 

especificar qual tipo de informação. E quando questionados de forma mais direcionada, a 

indicação de soluções dos problemas taxonômicos e o aumento de dados de distribuição 

geográfica foram considerados informações-chave. Na opinião da maioria, as espécies listadas 
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como DD devem ser tratadas como espécies não ameaçadas e com prioridade para serem melhor 

estudadas. 

Os entrevistados foram questionados quanto à clareza dos critérios utilizados para 

classificar uma espécie na categoria DD. A maior parte dos entrevistados alegou que os critérios 

para a utilização dessa categoria não são claros. Alguns relataram que quando classificaram uma 

espécie nesta categoria, ficaram com a sensação de que se tratava de uma espécie em situação de 

ameaça de extinção, e que existe um conflito entre as categorias de ameaça e a categoria DD. 

Apenas dois entrevistados disseram ter os critérios de uso da categoria DD bem definidos. Em 

seguida são expostas respostas que exemplificam estes resultados.  

 

“Não são claros, eu tenho a sensação de que as DDs estão muito mais para cair em uma situação de 

ameaça, porque são espécies de distribuição restrita por falta de amostragem, o que conduz a classificação da espécie 

como DD.” 

 

“Quando uma espécie atende apenas um critério ela vai para DD? Ou quando não há informações 

suficientes?” 

 

Embora tenham apresentado conflitos de opinião a respeito do uso da categoria DD, 

nove dos entrevistados concordaram com a lista atual, e três manifestaram que existem 

incoerências na classificação dessas espécies. Seguem dois exemplos: 

 

“…um documento construído em conjunto, todo mundo tinha a possibilidade de conversar e discutir, e a 

gente chegou em uma parcimônia, afinal em um consenso.” 

 

“Tem espécies que estão em categorias de ameaça idênticas às espécies que estão em DD, o que muda é o 

grupo de pesquisa que conhece e estuda a espécie.” 

 

Com as entrevistas pudemos identificar dois problemas: (1) a falta de clareza na 

aplicação dos critérios para a utilização da categoria DD e (2) incoerências na classificação das 

espécies DDs.  

Com a aplicação do questionário tivemos o retorno de 29 pessoas, três não quiseram 

responder e cinco pessoas não retornaram nosso contato. As linhas de atuação dos respondentes 

foram classificadas e identificamos cinco linhas de atuação: Zoologia com 12 respondentes, 
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Taxonomia e Sistemática com 7, Ecologia com 5, Biologia da Conservação com 3 e Políticas de 

Conservação com 2 respondentes. 

As opiniões dos respondentes a respeito do tratamento e da percepção da quantidade 

das espécies listadas na categoria DD, de maneira geral, apresentaram um consenso. Contudo, 

quando as respostas foram subdivididas de acordo com a área de estudos dos respondentes, 

identificamos que a linha de atuação Ecologia tendia a considerar mais a categoria DD como 

categoria de ameaça, e para as linhas de atuação Políticas e Biologia da Conservação, o oposto 

aconteceu. Para a quantidade de espécies na categoria DD, os especialistas das linhas de atuação 

em Zoologia e Biologia da Conservação percebem que há poucas espécies nessa categoria, e das 

linhas de atuação Políticas de Conservação e Taxonomia e Sistemática, percebem o oposto, que 

há muitas espécies na categoria DD. Para os respondentes, o principal critério para classificar 

uma espécie como ameaçada é ter distribuição restrita, seguido de apresentar tendências de 

diminuição na distribuição ou população (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Opiniões do grupo sobre qual aspecto das espécies as tornam ameaçadas.  

A análise de correlação entre o tratamento e a percepção de quantidade de espécies 

listadas na categoria DD, e o número de vezes que cada respondente utilizou cada uma das seis 

categorias, não revelou fortes correlações com a frequência de uso da categoria. Entretanto, 

obtivemos uma relação positiva entre o uso da categoria LC e o tratamento de ameaça para a 

categoria DD (r2 = 0,57), e uma relação negativa com o uso das categorias de ameaça e DD. 

Assim, o especialista que entende a categoria DD como uma categoria de ameaça tende a 

classificar mais espécies como LC e usar menos as categorias de DD. A relação da percepção de 

quantidade de espécies na categoria DD com o uso desta categoria foi positiva (r2 = 64) e 

negativa com a categoria LC (r2 = -61), o que indica que quanto mais o especialista percebe que 
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tem menos espécies na categoria DD do que deveria, mais classifica as espécies como DD e 

menos usa a categoria LC. 

Para cada espécie contabilizamos a porcentagem de cada categoria atribuída à espécie. 

Assim, nós também pudemos calcular a consistência do uso de cada uma das categorias, segundo 

a lista de 2014. A categoria mais consistente foi a categoria LC (IC = 93,10) e a menos foi a 

categoria DD (IC = 32,7) (Figura 2). Contudo, não foram apenas essas quatro categorias 

utilizadas pelos respondentes, mas cinco das oito categorias definidas pela IUCN. A categoria 

mais utilizada foi a LC (60 vezes) e a menos utilizada foi a categoria EN (7 vezes). Os 

respondentes da área de atuação em Biologia da Conservação não utilizaram a categoria NT, e os 

respondentes da área atuação em Políticas de Conservação não utilizaram as categorias VU e DD 

(Tabela 1). 

 

Figura 2. Índice de consistência para as categorias utilizadas. 

Tabela 1. Frequência de uso de cada categoria por linha de atuação. BC= Biologia da Conservação, ECO= Ecologia, PC= 
Políticas para Conservação, TS= Taxonomiae Sistemática, ZOO=Zoologia. 

 NT CR LC VU EN DD Total 

BC 0 2 6 2 1 4 15 

ECO 4 4 9 5 2 1 25 

PC 1 1 7 0 1 0 10 

TS 3 5 14 8 1 4 35 

ZOO 2 10 24 6 2 16 60 

Total 10 22 60 21 7 25 145 

 

Com o ajuste dos GLMM identificamos que a probabilidade de classificar uma espécie 

nas diferentes categorias depende fortemente de qual espécie esta sendo avaliada e não somente 

da linha de atuação dos especialistas. Apenas o modelo ajustado para a categoria DD é que 

apresentou um efeito significativo da linha de atuação (ΔAIC = 6,27). Para as outras categorias o 
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efeito da linha de atuação não foi significativo, bem como o modelo nulo ajustou melhor os 

dados (Tabela 2).  

Tabela 2. Resultados dos testes de razão de verossimilhança, modelos ajustados para cada categoria da IUCN utilizada pelos 
especialistas, com os valores de AIC, gl: graus de liberdade, e p: valor de significância do teste de χ2. 

Categoria Modelo ajustado AIC gl p 

LC 
nulo 148,33 2 

0,1839 
completo 150,12 6 

DD 
nulo 130,46 2 

0,00648 *** 
completo 124,19 6 

NT 
nulo 74 2 

0,1528 
completo 74,8 6 

VU 
nulo 118,51 2 

0,1348 
completo 119,49 6 

EN 
nulo 60,08 2 

0,7942 
completo 66,4 6 

CR 
nulo 59,16 2 

0,9068 
completo 66,14 6 

 

 

Verificamos que 72% da probabilidade de classificar uma espécie como DD varia de 

acordo com a própria espécie em análise. Por isso, calculamos para cada espécie as chances dos 

especialistas de cada linha de atuação utilizarem a categoria DD. As linhas de atuação Biologia da 

Conservação e Zoologia tem maior probabilidade de utilizar a categoria DD, seguido da linha de 

atuação Taxonomia (Figura 3). As linhas de atuação Ecologia e Políticas de Conservação utilizam 

menos ou não utilizam a categoria DD. 
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Figura 3. Estimativa do uso da categoria DD por cada linha de atuação: Biologia da Conservação (BC); Ecologia (Eco); Politica 
de Conservação (PC); Taxonomia e Sistemática (TS); Zoologia (Zoo); e para cada espécie utilizada no experimento: A) 
Brachycephalus nodoterga (DD); B) Allobates brunneus (CR); C) Hylodes otavioi (DD); D) Melanophryniscus dorsalis (VU); e E) 
Ischnocnema nigriventris (LC). 

2.4. Discussão 

Nosso estudo revelou que a linha de atuação dos especialistas influencia no uso da 

categoria DD. Dois fatores principais por trás disso são a falta de clareza dos critérios da IUCN 

para o uso da categoria e a incoerência por parte dos especialistas na classificação das espécies, 

que podem estar inserindo imprecisões no uso da categoria DD. A inconsistência da classificação 

das espécies em categorias de ameaça ou na categoria DD prejudica o processo de planejamento 

para a conservação e pesquisa, uma vez que gera a perda da confiabilidade, de apoio 

governamental e de financiamento para a pesquisa e ações de conservação.  

O uso das categorias da IUCN depende mais da espécie que está sendo avaliada do que 

da linha de atuação do especialista que está julgando o estado de ameaça da espécie. Contudo, 

quando consideramos os efeitos da espécie, a categoria DD foi a única que teve influencia 

significativa da linha de atuação. Os especialistas que atuam nas áreas de Biologia da Conservação 

e Zoologia utilizaram mais a categoria DD, já Políticas de Conservação e Ecologia utilizaram 

menos. Ao observamos o uso das outras categorias (Tabela1), identificamos que os especialistas 

que atuam na área de Ecologia foram os que mais utilizaram as categorias de ameaça em 

comparação com as outras linhas de atuação, e os especialistas da área de Políticas de 
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Conservação não utilizaram a categoria DD, e foram os que mais utilizaram a categoria LC do 

quê os especialistas das outras linhas de atuação. Assim, entendemos a relevância do 

conhecimento sobre as espécies, e que apenas o domínio dos critérios não garante um bom 

julgamento. Uma vez que, o próprio método de classificação da IUCN pode resultar em 

subestimação do risco de ameaça, principalmente, em situações com poucos dados para o 

julgamento (Keith et al., 2000). 

Aqui, podemos perceber que a falta de clareza dos critérios pode estar favorecendo à 

diferentes atitudes, como identificado na análise de correlação e nas estimativas de uso da 

categoria DD, essas analises mostraram que de acordo com a percepção dos especialistas em 

relação a esta categoria o uso da categoria DD aumenta ou diminui. Isto acontece, porque atitude 

e comportamento recebem influências cognitivas e motivacionais vinculadas às crenças e 

experiências pessoais (Ludwig et al., 2001 ; Campbell, 2002). No entanto, quando essas influências 

não são ponderadas corretamente, principalmente em processos de tomada de decisão coletiva, 

promovem o aparecimento de conflitos (Wintle et al., 2013), como a incoerência por parte dos 

especialistas identificada nos discursos dos entrevistados.  

Para garantir que os critérios sejam cumpridos e que as crenças pessoais ou conflitos de 

interesses não influenciem na tomada de decisão, o facilitador desempenha um papel 

fundamental na organização e condução de um processo de tomada de decisão coletiva (McBride 

e Burgman, 2012; McBride et al., 2012), como a avaliação das espécies de anfíbios brasileiros. 

Assim, o feedback do facilitador e dos especialistas é fundamental na calibração da classificação 

das espécies. Este mecanismo tem a função de controle, para que os especialistas não forneçam 

estimativas exageradas e reflitam adequadamente a incerteza, cuidando para que os resultados do 

processo não convertam para uma posição majoritária (Rowe e Wright, 1999; Rowe e McColl, 

2005; Bolger et al., 2011; Wintle et al. 2013). Uma avaliação da eficácia da aplicação dos critérios da 

IUCN feita por Keith et al. (2004) identificou que a média das classificações dos especialistas 

resultou em uma proporção maior de avaliações corretas do que qualquer avaliador individual. 

Assim, identificamos a necessidade de definir critérios para a condução do processo de 

avaliação, que ponderem de forma igualitária as diferentes opiniões, reduzindo ao máximo os 

vieses subjetivos. Para isso, já existem protocolos que empregam procedimentos formais e 

sistemáticos que auxiliam na determinação de limites de incerteza. Esses protocolos produzem 

estimativas mais confiáveis e mais bem calibradas do que processos sem procedimentos pré-

definidos (por exemplo, Keeney e Von Winterfeldt, 1991; O’Hagan, 2006). Todavia, uma 

construção e definição coletiva dos procedimentos e das incertezas, com o envolvimento de 
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todos os participantes do processo de avaliação do risco de extinção dos anfíbios brasileiros, 

resultariam em procedimentos específicos, consistentes e claros para todos os envolvidos. 

O reconhecimento de incertezas-chave em sistemas complexos auxilia os tomadores de 

decisões a adaptar suas decisões atuais às expectativas das tendências futuras (Kuikka, 1998). Isso 

pode ser usado para direcionar os esforços de pesquisa relevantes para melhorar o julgamento. As 

incertezas-chave identificadas em nosso estudo foram relacionadas à distribuição geográfica e aos 

problemas taxonômicos. Contudo, a degradação e a perda de habitat são consideradas as 

principais ameaças da biodiversidade global, e previsões indicam as mudanças climáticas como o 

maior fator de ameaça futura (Monastersky, 2014). Portanto, devemos questionar se as incertezas-

chave estão enviesadas por fatores cognitivos. Apenas dois dos entrevistados destacaram a 

ausência de informações a respeito do estado de conservação dos habitats ocupados pelas 

espécies. Aqui podemos identificar a possível existência de erros sistemáticos, que surgem devido 

à retórica de uma única base teórica, ocasionando no surgimento de preconceitos, que existem 

porque opiniões são influenciadas por nossas teorias (Chalmers, 2002). 

A única maneira de lidar com erros sistemáticos é reconhecer um viés no procedimento 

e removê-lo (Reckers et al., 1994). A comparação de estimativas com a teoria científica e estudos 

independentes, e cuidadosa atenção aos detalhes podem ser as únicas ferramentas que temos para 

identificar e corrigir a incidência de erros sistemáticos (Regan et al. 2002). Assim, sugerimos como 

uma estratégia para minimizar a incidência desses possíveis erros no processo de classificação das 

espécies, a definição de critérios para selecionar especialistas que faram parte do processo de 

classificação, que deve ser ponderado pela linha de atuação dos participantes. A maior diversidade 

de linhas de atuação dos especialistas participantes garante diferentes embasamentos teóricos, o 

que pode contribuir com a redução do viés teórico no uso das categorias. Porém, a redução de 

erros e viés cognitivo somente será efetiva com uma facilitação imparcial e eficiente.  

Dessa forma, ressaltamos a necessidade de definir e avaliar constantemente os 

procedimentos para selecionar os participantes e conduzir os processos de avaliação de espécies. 

O que garante uma melhora na qualidade do conhecimento disponível para decisões futuras, e na 

interlocução entre os especialistas (McBride e Burgman, 2012). Isto resultará em um julgamento 

mais preciso e confiável, com incertezas mais claras e bem definidas, além de direcionar 

claramente as pesquisas com espécies na categoria DD. 

https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Regan%2C+Helen+M
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3. MODELAGEM ADAPTATIVA PARA INCLUIR A CAPACIDADE DE DISPERSÃO 
EM MODELOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ESPÉCIES  

Resumo 

A capacidade de dispersão de uma espécie influencia na sua distribuição, mas ainda é um 
desafio compreender e inserir tal capacidade nos modelos de distribuição de espécies (MDE). Para 
isso, desenvolvemos um framework que considera a capacidade de dispersão das espécies para delimitar 
o espaço geográfico a ser modelado. O primeiro passo, para utilizar o framework é definir a camada 
geo-espacializada que representa a barreira de dispersão da espécie de interesse, a escolha deve ser 
baseada na ecologia, morfologia e fisiologia da espécie. Cada unidade (polígono) da camada geo-
espacializada é considerada uma unidade mínima de dispersão. Assim, o framework é um conjunto de 
critérios para adicionar as unidades mínimas de dispersão, e assim, limitar o espaço geográfico de 
maneira gradativa de acordo com a adequabilidade prevista pelo modelo. Aplicamos este framework 
para modelar duas espécies de anfíbios Brachycephalus alipioi (11 registros de) e Brachycephalus nodoterga (8 
registros). Para comparar e avaliar o desempenho do framework utilizamos dois métodos para definir o 
espaço geográfico das espécies: da maneira convencional e seguindo o framework proposto. 
Utilizamos as sub-bacias brasileiras como camada geo-espacializada, e cada sub-bacia foi considerada 
uma unidade mínima de dispersão.  Utilizamos 19 variáveis bioclimáticas do WorldClim e a 
porcentagem de cobertura arbórea, todas com resolução espacial de 1 km2. Modelos de consenso 
foram gerados pela média ponderada do conjunto de algoritmos Bioclim, Domain, Maxent, 
RandomForest e SVM. A área de distribuição de B. alipioi estimada pelo espaço geográfico “Extensão” 
foi de 7.904,49 km2, enquanto a estimada pelo ajuste do framework adaptativo foi de 7.278 km2. Para B. 
nodoterga, a área de distribuição estimada pela “Extensão” foi de 17.961,45km2, enquanto a o framework 
foi de 10.726 km2.  O aumento gradativo do espaço geográfico resultou no incremento dos valores de 
AUC e TSS, a medida que novas unidades mínimas de dispersão (sub-bacias) foram adicionadas ao 
espaço geográfico, o que resultou em maiores valores de desempenho comparativamente aos modelos 
ajustados pela extensão. O nosso framework utilizou mecanismos de modelagem adaptativa para inserir 
na calibração do modelo a capacidade de dispersão da espécie de interesse, resultando em um 
aumento significativo do desempenho dos modelos, a redução da sobre previsão, o aumento do poder 
preditivo para estimar a adequabilidade e redução de possíveis erros de omissão. Concluímos que o 
framework aqui proposto tem o potencial de inovar o processo de modelagem a partir da inclusão de 
um dos aspectos mais difíceis de ser mensurar, a capacidade de dispersão da espécie. 

Palavras-chave: Framework, Escassez de dados, Modelo de consenso, Adequabilidade de habitat 

Abstract 

Species dispersion capacity influences its distribution, but it's still a challenge to understand 
and insert such capacity in species distribution models (MOU). For this, we developed a framework 
which considers species dispersion capacity to delimit the geographical space being modeled. The first 
step, to use the framework is to define the geospatial layer that represents a dispersion barrier of the 
target species. Such definition must be based on the ecology, morphology and physiology of the 
species. Each unit (polygon) of the geoespacial layer is considered a minimum unit of dispersion. 
Thus, the framework is a set of criteria to add the minimum units of dispersion, and thus, limiting 
geographical space gradually, according to the suitability of the model. We applied this framework to 
model two amphibian species Brachycephalus alipioi (11 records) and Brachycephalus nodoterga (8 records). 
To compare and evaluate the performance of the framework we used two methods to define the 
geographical space of each species, conventionally and following the proposed framework. We used 
Brazilian sub-basins as geospatial layers, and each sub-basin was considered a minimum unit of 
dispersion.  We used 19 WorldClim bioclimatic variables and the percentage of tree cover, all with 
spatial resolution of 1 km2. Consensus models were generated by the weighted average of the set of 
algorithms Bioclim, Domain, Maxent, SVM and RandomForest. The distribution area of B. alipioi 
estimated by 1668 the geographical space "extension" was 7,904.49 km2, while the estimated by fitting 
the Adaptive framework was 7,278 km2. For B. nodoterga, the distribution area estimated by the 
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"Extension" was 17,961.45km2, while the framework was 10,726 km2.  The gradual increase of the 
geographic space resulted in the increase of the AUC and TSS values, as new minimum dispersion 
units (sub-basins) were added to the geographic space, which resulted in higher performance values 
compared to the models fitted by the extension. Our framework used adaptive modeling to insert 
species dispersion capacity in model calibration, resulting in a significant increase in model 
performance, reduction of comission, increase predictive power to estimate the suitability and possible 
errors of omission. We concluded that the framework proposed here has the potential to innovate the 
modeling process through the inclusion of one of the most difficult aspects to be measured, the 
dispersion capacity of the species. 

Keywords: Framework, Data scarcity, Consensus model, Habitat suitability 

3.1. Introdução  

O conhecimento sobre a distribuição das espécies é fundamental para compreender 

padrões ecológicos, evolutivos e biogeográficos (Gaston, 2003). No entanto, dados de 

distribuição da maioria das espécies são escassos, resultando em informações inadequadas para 

muitas aplicações (Elith et al., 2006). A modelagem de distribuição de espécies (MDE) é uma 

ferramenta que permite estimar, a partir dos registros de presença, a distribuição geográfica de 

uma espécie (Guisan e Zimmermann, 2000). Nas últimas décadas, o uso de MDEs vem 

crescendo e diversificando suas aplicações, sendo utilizados em estudos de ecologia (Rushton et 

al., 2004; Frabs et al., 2017), de mudanças climáticas (Pearson e Dawson, 2005; Araújo et al., 

2006), de evolução e biogeografia  (Guisan e Thuiller, 2005; Percequillo et al., 2017), e para o 

planejamento da conservação  (Elith et al., 2006, Zimmermann et al., 2010; Ferraz et al., 2012; 

Altrichter et al., 2016). Essa demanda revela a importância de as MDEs resultarem em estimativas 

precisas e informativas, que facilitem a compreensão dos processos ecológicos e a tomada de 

decisões para a conservação efetiva das espécies e dos ecossistemas.  

O uso de modelagem estatística resulta em estimativas limitadas e imprecisas, quando 

informações ecológicas são negligenciadas, principalmente se forem aplicadas no planejamento da 

conservação (Austin, 2002). MDEs utilizam modelagem estatística para correlacionar os registros 

de presença com variáveis ambientais e estimar a distribuição de uma espécie (Pearson e Dawson, 

2003). Portanto, é indispensável atender as premissas ecológicas na calibração dos modelos, 

como a consideração das condições ambientais e das áreas acessíveis que reflitam a ecologia da 

espécie (Pearson e Dawson, 2003; Soberon, 2010). Todavia, esses modelos assumem como 

premissa que a espécie está em equilíbrio com o seu ambiente e essa suposição desconsidera 

possíveis adaptações, tolerância a alterações ambientais, bem como, a capacidade de dispersão da 

espécie (Guisan e Zimmermann, 2000; Guisan e Theurillat, 2000, Toor et al., 2018), sendo que 

esses fatores influenciam no alcance do limite geográfico de uma espécie (Gaston, 2002).  

Estudos recentes que utilizaram MDEs têm identificado que a capacidade de dispersão 

da espécie tem influência no poder preditivo dos modelos e, portanto, deve ser incorporada nos 
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procedimentos de modelagem (Smolik et al., 2010; Barvel et al., 2011; Saupe et al., 2012). Contudo, 

ainda é um desafio compreender e inserir a capacidade de dispersão das espécies nos processos 

de MDE (Barvel et al., 2011; Saupe et al., 2012). Assim, com o objetivo de estimar a distribuição 

de espécies com distribuição restrita e/ou com poucos registros de presença, nós desenvolvemos 

uma abordagem (framework) que considera a capacidade de dispersão das espécies para delimitar 

o espaço geográfico a ser modelado. Ainda, nós utilizamos essa abordagem para modelar a 

distribuição de duas espécies de anfíbios carentes em dados, comparando-o à modelos ajustados 

que não incorporam a capacidade de dispersão das espécies. 

3.2. A importância da capacidade de dispersão para as MDEs  

Desde o início do século XX, ecólogos e biogeógrafos buscam compreender os padrões 

de nicho ecológico e distribuição das espécies no espaço e no tempo, desenvolvendo a ideia de 

que as características ecológicas da espécie estão diretamente relacionadas com o seu padrão de 

distribuição (Grinnell, 1904; de Candolle, 1855; James et al,. 1984). Em 1957, Hutchinson propôs 

a definição mais aceita do conceito de nicho ecológico de uma espécie como um hipervolume 

multi-dimensional, correspondente às condições ambientais que permite à espécie existir 

indefinidamente. Além disso, Hutchinson sugeriu que uma espécie não utiliza o nicho 

fundamental inteiro devido às interações bióticas, diferenciando-o do nicho realizado que se 

constitui na parte do nicho fundamental efetivamente utilizada pela espécie.  Em sua definição, 

Hutchinson não mencionou a questão da capacidade de dispersão como um fator que interfere 

nos padrões ecológicos de uma espécie. No entanto, ao inserir o conceito de metapopulação, 

Pulliam (2000) incorporou a dispersão ao conceito de nicho Hutchinsoniano, enfatizando que a 

dispersão podia ser, pelo menos, tão importante quanto à competição na determinação da relação 

entre nicho e distribuição. 

Com base neste entendimento, os fatores ecológicos que afetam os padrões de 

distribuição da espécie foram resumidos matematicamente e organizados em uma estrutura 

heurística simples conhecida como diagrama BAM (Soberón e Peterson, 2005). Esse diagrama 

relaciona três classes de fatores: B) as interações bióticas, que são as condições ligadas à dinâmica 

populacional das espécies como recursos alimentares limitados, presença de competição, 

predação, mutualismo, etc.; A) as condições abióticas como o clima, a radiação solar, etc.; e M) a 

região acessível à espécie através da dispersão durante período de tempo relevante. A interseção 

dessas três classes (B ∩ A ∩ M) determina a região em que uma espécie pode ser encontrada 

(Pearson et al., 2011). Portanto, a MDE é um processo matemático desempenhado por 

algoritmos que relacionam a presença ou abundância de uma espécie com os fatores ecológicos 
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que afetam os padrões da distribuição. De maneira geral, a área à qual a espécie tem capacidade 

de dispersar tem implicações importantes em todos os aspectos dos MDEs, incluindo a 

parametrização, a validação e as comparações entre modelos (Barvel et al., 2011). Assim, essa área 

deve ser parte integral dos processos de modelagem, pois os algoritmos requerem explicitamente 

esta informação. 

3.3. Unidade mínima de dispersão 

Os indivíduos de uma espécie se movimentam no ambiente de forma independente uns 

dos outros e alteram o seu comportamento em resposta as condições do ambiente no qual estão 

inseridos, ou dentre as diferentes necessidades do estágio de desenvolvimento e da história de 

vida (Toor et al., 2018). De acordo com as respostas dos indivíduos às condições do ambiente, a 

área de distribuição da espécie pode se expandir ou retrair-se. Dessa forma, os limites geográficos 

que definem a área de distribuição de uma espécie são influenciados em três diferentes níveis, as 

condições bióticas e abióticas, a estrutura da população e as características morfológicas e 

fisiológicas da espécie (Gascon, 2002). Então podemos entender que as características 

morfológicas e fisiológicas do indivíduo imigrante vão definir a capacidade dele transpor as 

condições ambientais potencialmente desfavoráveis e de estabelecer populações viáveis após a 

chegada em um novo local (Pielou, 1979). Por esse motivo, a distribuição de uma espécie pode 

ser limitada em escala espacial se o habitat adequado mudar rapidamente (Primack e Miao, 1992; 

Pulliam, 2000). Assim, transições contrastantes no habitat como relevo (ex. cadeias de 

montanhas, bacias hidrográficas etc.) e limites ecológicos (ex. biomas, ecorregiões, fitofisionomias 

etc.) potencialmente limitam a dispersão.  

Atualmente, com o auxilio de ferramentas de geoprocessamento, muitos desses limites 

já estão geo-espacializados e são facilmente obtidos em bases de dados públicas. Dessa forma, a 

camada geo-espacializada escolhida para representar a barreira de dispersão da espécie de 

interesse deve representar as nuances (p. ex., topográficas, fitofisionômicas, climáticas etc) do 

ambiente. Assim, podemos considerar que cada unidade da camada vetorial (i.e., polígono) com 

um ou mais registros de presença da espécie pode ser uma unidade mínima de dispersão.  

Para definir qual camada geo-espacializada utilizar, as características morfológicas, 

fisiológicas e reprodutivas da espécie ou do grupo taxonômico de interesse devem ser 

consideradas. No caso de espécies de maior tamanho e com grande capacidade de dispersão 

(p.ex., mamíferos de grande e médio porte, ou aves que voam por grandes distâncias e etc), a 

camada deve representar mudanças ecológicas do ambiente, por exemplo, biomas e ecorregiões. 

Já no caso de espécies com mobilidade restrita (p.ex., anfíbios, aves de sub-bosque e etc), a 
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camada deve representar disponibilidade de recursos (p.ex., recurso hídrico) ou mudanças locais 

abruptas (p.ex., relevos acidentados).  

3.4. Framework  

A modelagem adaptativa é um processo de análise dos dados iniciais, que gera dados 

inicialmente ausentes, estes são inseridos no processo e uma nova análise é feita (Harris et al., 

2002). Como o objetivo das MDEs é conhecer ou descrever melhor os padrões de distribuição de 

uma espécie de interesse, que muitas vezes são desconhecidos e complexos, o uso da modelagem 

adaptativa para inserir tal complexidade pode ser uma alternativa que viabilize esse processo. No 

entanto, ao invés do controle estar inserido nos processos matemáticos, nesta abordagem, este 

modifica o processo (entradas e saídas) com decisões tomadas pelo modelador a partir dos 

resultados da modelagem. Portanto, após definir a unidade mínima de dispersão a ser utilizada, 

cada unidade será inserida no processo de modelagem de acordo com os seguintes critérios: (1) 

Selecionar todas as unidades mínimas que tiverem um ou mais registro de presença e diluir os 

limites entre elas a fim de obter um único polígono (espaço geográfico); (2) Gerar o modelo; (3) 

Avaliar o modelo, que será aceito quando os limites do espaço geográfico apresentar baixa 

adequabilidade para a espécie, finalizando o processo; caso contrário vá para o passo; (4) 

Selecionar as unidades mínimas adjacentes aos pixels com alta ou média adequabilidade para a 

espécie, diluir os limites e transformá-las em um novo espaço geográfico; (5) Voltar ao passo 2 

(Figura 4). Caberá ao modelador definir o que considera baixa, média ou alta adequabilidade. 
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Figura 4. Framework com os passos e a descrição do processo de modelagem adaptativa. 

  

3.5. Estudos de caso 

3.5.1. Espécies modeladas 

Nós escolhemos duas espécies de anfíbios endêmicos das regiões sudeste da Mata 

Atlântica, que habitam o chão da floresta (Pombal e Gasparini 2006), para testar o framework.  

Brachycephalus alipioi é uma espécie pequena, com 1,5 cm de comprimento rostro-anus 

(CRA), descoberta recentemente. Atualmente essa espécie encontra-se classificada como quase 

ameaçada (NT, Near Threatened) na lista brasileira (ICMBio, 2014). A espécie é conhecida de três 

localidades na região sul do estado do Espírito Santo. Contudo, desde a sua descrição em 2006, 

registros em novas localidades foram disponibilizados, o que evidência a ausência de 
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conhecimento mais preciso da distribuição dessa espécie quando a mesma teve seu estado de 

conservação avaliado.  

Brachycephalus nodoterga é uma espécie pequena com 2,5 cm de CRA, descrita em 1920, da 

Serra da Cantareira. Atualmente esta localidade encontra-se adjacente à área urbana do município 

de São Paulo. A espécie é conhecida de outras localidades, como a região central do Parque 

Estadual da Serra do Mar e Ilha Bela. Contudo, a falta de conhecimento a respeito de sua 

distribuição levou à sua classificação como Dados insuficientes (DD - Data deficient) na lista 

brasileira (ICMBio, 2014), e estudos a respeito da distribuição e historia natural foram 

recomendados após a avaliação de seu estado de conservação. 

Os dados de ocorrência das espécies que nós utilizamos foram aqueles disponibilizados 

pelo RAN-ICMBio (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e Anfíbios) e os 

encontrados em coleções científicas e trabalhos publicados. Dessa forma, nós encontramos um 

total de 11 registros de ocorrência para B. alipioi e oito registros para B. nodoterga.  

Nós eliminamos a autocorrelação espacial dos dados de ocorrência pelo componente 

espacial do processo de rarefação dos dados, excluindo os registros próximos entre si (Araújo e 

Guisan 2006), a partir de um raio de 3 km, considerando o tamanho e a filopatria das espécies 

(Blaustein et al., 1994). Assim, o número de registros de B. alipioi foi reduzido para oito e B. 

nodoterga para sete.  

3.5.2. Calibração e avaliação dos modelos  

Para comparar e avaliar o desempenho dos modelos gerados, a partir da aplicação do 

framework nós utilizamos dois métodos para definir o espaço geográfico de cada espécie. No 

primeiro método o espaço geográfico foi limitado por um retângulo arbitrariamente definido, 

incluindo a área de interesse, chamado de Extensão (Peterson, 2001). No segundo método 

executamos o framework proposto, como camada geo-espacializada que representa barreiras de 

dispersão das espécies nós utilizamos a camada vetorial de sub-bacias brasileiras (MMA, 2016). 

Nossa escolha baseou-se na baixa capacidade de dispersão das espécies selecionadas (Becker et al., 

2007).  

Como se trata de espécies com poucos registros de presença disponível, a técnica de 

“Kfold” foi utilizada para a partição dos dados de presença para teste e treino dos modelos 

(Hijmans, 2012). Dessa forma, cada réplica foi realizada com a separação de um registro para 

teste e todos os outros para treino, assim, o número de réplicas foi determinado pela quantidade 

de registro de ocorrência disponíveis para a modelagem (Pearson et al., 2007).    
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Escolhemos as variáveis preditoras com base nos requerimentos biológicos da espécie 

(Araújo e Guisan, 2006). Dessa forma, utilizamos as variáveis bioclimáticas e a porcentagem de 

cobertura arbórea. As variáveis bioclimáticas (versão 2) foram adquiridas na plataforma suporte 

WorldClim (Fick e Hijmans, 2017), e a porcentagem de cobertura arbórea adquirida na 

plataforma USGS (Hansen et al., 2013), todas com resolução especial de 30 arco-segundos (~1 

km2). Após definir o espaço geográfico pelos dois métodos já descritos, as variáveis foram 

recortadas e selecionadas pela análise de correlação de Pearson, mantendo apenas as variáveis 

com valor de correlação entre -0,7 e 0,7 (Becker et al., 1988).  Para garantir maior confiabilidade 

na predição das áreas de adequabilidade de ocorrência, todos os modelos foram produzidos por 

um conjunto de algoritmos: Bioclim, Domain, Maxent, RandomForest e SVM. Os modelos de 

previsão resultantes foram combinados para gerar um único modelo de consenso (Marmion et al., 

2009), sendo este uma média ponderada pelos valores de AUC (Area Under Curve) gerados por 

cada algoritmo. A escolha dos algoritmos foi baseada nas seguintes abordagens: dados de 

presença - Bioclim (Loiselle et al., 2002), Domain (Hirzel et al., 2002) e SVM (Drake et al., 2006), e 

de presença e pseudo-ausência - Maxent (Phillips et al., 2006) e RandomForest (Breiman, 2001). 

O desempenho dos modelos foi avaliado pelos valores de AUC e TSS. O AUC é a probabilidade 

de escolha aleatória de dados de presença classificados sobre pontos aleatórios (Fielding e Bell, 

1997) e o TSS (True Skill Statistic) pondera a habilidade do modelo em discriminar entre presença 

e ausência (Allouche et al., 2006). As predições dos algoritmos que apresentaram AUC e TSS 

menor que 0,7 não foram consideradas nos modelos de consenso finais. O processamento das 

imagens e as análises foram realizados no ambiente computacional R (R Core Team, 2017). 

Para avaliar os limites do espaço geográfico e finalizar o processo de modelagem, nós 

utilizamos os valores do limiar máximo (maximum training presence Cloglog threshold), que maximizam 

a presença observada e a prevista, e do limiar mínimo (minimum training presence Cloglog threshold), 

que é o menor valor previsto para a presença observada. Dessa forma, os pixels com valor de 

adequabilidade estimado superiores ao limiar máximo foram considerados pixels de alta 

adequabilidade; os pixels com valores de adequabilidade estimados entre os valores de limiares 

máximo e mínimo foram consideradas pixels de média adequabilidade; e foram considerados 

pixels de baixa adequabilidade os que tiveram o seu valor previsto inferior ao limiar mínimo. 

3.5.3. Modelos ajustado pela extensão 

O espaço geográfico ajustado pela extensão para modelar a distribuição de B. alipioi 

contém 113.383 km2. As variáveis não correlacionadas selecionadas foram a variação média 

diurna da temperatura (Bio2), a temperatura máxima do mês mais quente (Bio5), a precipitação 
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anual (Bio12), a precipitação do trimestre mais frio (Bio19) e a porcentagem de cobertura 

arbórea. A maioria dos modelos foi satisfatória, embora alguns tiveram AUC menor que 0,7 

(Tabela 3). A área de distribuição adequada à ocorrência da espécie estimada foi de 7.904,49km2. 

As variáveis que mais contribuíram foram a Bio2 (51,6%) e a Bio19 (32,6%).  

O espaço geográfico ajustado pela extensão para B. nodoterga, foi de 205.895 km2. As 

variáveis não correlacionadas selecionadas foram temperatura média anual (Bio1), temperatura 

sazonal (Bio4), precipitação anual (Bio12), precipitação sazonal (Bio15) e porcentagem de 

cobertura arbórea. A área de distribuição adequada à ocorrência da espécie estimada foi de 

17.961,45km2. O modelo apresentou valores de AUC e TSS que variaram, igualmente, entre 0,875 

e 0,988 (Tabela 3). As variáveis que mais contribuíram para explicar a distribuição de B. nodoterga 

foram Bio4 (39,8%), Bio15 (27,1%) e Bio12 (17,3%).  

3.5.4. Modelo ajustado pelo uso do framework  

A aplicação do framework para modelar a distribuição de B. alipioi resultou em cinco 

espaços geográficos. O primeiro espaço geográfico definido para a modelagem de B. alipioi incluiu 

seis sub-bacias (16.262 km2) e o final 41 sub-bacias (90.987 km2) (Figura 5). As variáveis não 

correlacionadas selecionadas foram variação média diurna da temperatura (Bio2), temperatura 

máxima do mês mais quente (Bio5), precipitação anual (Bio12), precipitação do trimestre mais 

frio (Bio19) e porcentagem de cobertura arbórea. Destas, as que mais contribuíram foram a 

Bio19 (41,6%) e a Bio5 (32,6%). A área da distribuição inicialmente prevista foi de 3.190 km2 e a 

distribuição final prevista foi de 7.278 km2. O modelo final apresentou um valor de AUC médio 

de 0,88 ±0,09 e TSS de 0,86 ±0,1. (Tabela 3). 
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Figura 5. Framework apresentando a inclusão gradativa de novas subbacias no espaço geográfico a ser modelado pelo processo de 
modelagem adaptativa realizado para modelar a distribuição de Brachycephalus alipioi. 

  

Para estimar a área de distribuição de B. nodoterga, ajustamos três espaços geográficos, o 

inicial com três sub-bacias (18.379 km2) e o final com sete sub-bacias (101.714 km2) (Figura 6). As 

variáveis não correlacionadas selecionadas foram a temperatura média anual (Bio1), a temperatura 

sazonal (Bio4), a precipitação anual (Bio12), a precipitação sazonal (Bio15) e a porcentagem de 

cobertura arbórea. Destas, as que mais contribuíram para explicar a distribuição de B. nodoterga 

foram porcentagem de cobertura arbórea (32,8%), Bio4 (22,5%) e Bio12 (17,3%). A área de 

distribuição inicialmente prevista foi de 3.692 km2 e a final foi de 10.726 km2. O modelo final 

apresentou um valor de AUC médio de 0,93 ±0,05 e TSS de 0,93 ±0,05 (Tabela 4). 
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Figura 6. Framework apresentando a inclusão gradativa de novas subbacias no espaço geográfico a ser modelado pelo processo 
de modelagem adaptativa realizado para modelar a distribuição de Brachycephalus nodoterga. 

3.6. Comparação dos modelos 

O aumento gradativo do espaço geográfico resultou no incremento dos valores de AUC 

e TSS à medida que novas unidades mínimas de dispersão (sub-bacias) foram adicionadas ao 

espaço geográfico, tanto para B. alipioi como para B. nodoterga, resultando em maiores valores de 

desempenho comparativamente aos modelos ajustados pela extensão.  

Os modelos ajustados para B. alipioi pelo uso do framework apresentaram uma variação 

maior do AUC (0,39 a 1,00) e do TSS (0,24 a 1,00) do que pela extensão (AUC, 0,56 a 0,96, e 

TSS, 0,12 a 0,96) (Tabela 3). Essa variação nos valores de AUC e TSS dos modelos se deve ao 

desempenho dos diferentes algoritmos como o Bioclim, que apresentou bom desempenho 

somente para os espaços geográficos 3 e 5, e o SVM, que apresentou bom desempenho somente 

para o modelo ajustado com a extensão. 

Para os modelos de B. nodoterga ajustados pelo uso do framework, os valores de AUC 

variaram entre 0,48 e 1 e os valores de TSS variaram entre 0 e 1. O modelo ajustado pela a 

extensão os valores de AUC e TSS variaram igualmente entre 0,87 e 0,99 (Tabela 4). Os 

algoritmos que apresentaram melhor desempenho foram o Maxent e o RandomForest. O 

Bioclim apresentou o menor desempenho para todos os modelos ajustados pelo método de 
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modelagem adaptativa. O desempenho do algoritmo SVM foi melhor em comparação ao 

apresentado para B. alipioi, mas apresentou baixo desempenho no espaço 1. 

Os valores de adequabilidade estimados por cada método de definição do espaço 

geográfico para cada registro de presença de cada espécie nos possibilitou identificar que, 

conforme o aumento gradativo do espaço geográfico, a adequabilidade estimada para cada 

registro de presença utilizado no processo de modelagem foi diferente (Figura 7). Os modelos 

finais do processo de modelagem adaptativa apresentaram maior variação e maiores valores 

previstos de adequabilidade do que todos os outros espaços geográficos. Com isso, identificamos 

as áreas com maior adequabilidade para a ocorrência das espécies, bem como identificamos quais 

registros de presença se encontram nas áreas marginais da distribuição, com menor 

adequabilidade para a ocorrência da espécie.  
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Tabela 3. Descrição do desempenho dos modelos gerados para B. alipioi com cada espaço geográfico, com destaque (em negrito) para os valores mínimos e máximos de AUC e TSS, e os valores dos 
limiares dos modelos que foram excluídos do modelo de consenso. 

Brachycephalus alipioi 

Algorithms 
G-space1 G-space 2 G-space 3 G-space 4 G-space5 G-space extent 

Threshold AUC TSS Threshold AUC TSS Threshold AUC TSS Threshold AUC TSS Threshold AUC TSS Threshold AUC TSS 

Bioclim 0,11 0,65 0,41 0,05 0,58 0,24 0,14 1,00 1,00 0,00 0,46 0,00 0,29 1,00 1,00 0,04 0,56 0,12 

Gower 0,35 0,73 0,70 0,29 0,69 0,61 0,28 0,71 0,62 0,32 0,82 0,82 0,29 0,82 0,75 0,31 0,96 0,96 

Maxent 0,55 0,56 0,56 0,55 0,64 0,64 0,59 0,70 0,70 0,71 0,89 0,89 0,63 0,89 0,89 0,82 0,95 0,95 

RandonForest 0,18 0,57 0,57 0,17 0,68 0,67 0,21 0,76 0,76 0,29 0,79 0,79 0,21 0,81 0,81 0,34 0,93 0,93 

SVM 0,03 0,39 0,37 0,04 0,49 0,49 0,05 0,67 0,67 0,06 0,55 0,55 0,04 0,56 0,56 0,14 0,87 0,87 

 

Tabela 4. Descrição do desempenho dos modelos gerados para B. nodoterga com cada espaço geográfico, com destaque (em negrito) para os valores mínimos e máximos de AUC e TSS, e os valores dos 
limiares dos modelos que foram excluídos do modelo de consenso. 

Brachycephalus nodoterga 

Algorithms 
G-space1 G-space 2 G-space 3 G-space extent 

Limiar AUC TSS Limiar AUC TSS Limiar AUC TSS Limiar AUC TSS 

Bioclim 0,07 0,56 0,24 0,07 0,58 0,25 0,00 0,48 0,00 0,29 0,98 0,95 

Gower 0,34 0,76 0,72 0,39 0,88 0,83 0,58 1,00 1,00 0,46 0,98 0,98 

Maxent 0,58 0,67 0,67 0,75 0,89 0,89 0,61 0,90 0,90 0,87 0,96 0,96 

RandonForest 0,20 0,73 0,73 0,28 0,90 0,90 0,79 0,90 0,90 0,44 0,99 0,99 

SVM 0,03 0,59 0,58 0,14 0,68 0,68 0,48 0,90 0,90 0,37 0,88 0,88 
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Figura 7. Relação entre os valores de AUC dos modelos ajustados com os respectivos valores de adequabilidade. A) modelos 
ajustados para Brachycephalus alipioi; b) modelos ajustados para Brachycephalus nodoterga. 

  

Os modelos ajustados pela extensão estimaram uma área de distribuição maior para as 

duas espécies. Para B. alipioi, a área estimada pela modelagem adaptativa foi de 7.278 km2 e pela 

Extensão, de 7.904 km2. Para B. nodoterga, a área prevista pela modelagem adaptativa foi de 

10.726 km2, e pela extensão de 17.961 km2. Nas figuras 5 e 6 é possível observar visualmente 

essas diferenças, bem como a adequabilidade estimada para os registros de presença e suas 

variações dentro do limite da distribuição das espécies. 
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Figura 8. Modelos de distribuição de espécies de Brachycepahalus alipioi com os espaços geográficos ajustados a) pelo processo de 
modelagem adaptativa; e b) pela extensão. 

 

Figura 9. Modelos de distribuição de espécies de Brachycepahalus nodoterga com os espaços geográficos ajustados a) pelo processo 
de modelagem adaptativa; e b) pela extensão. 

 

a) 

b) 

a) 

b) 
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3.7.  Discussão 

O nosso framework utilizou mecanismos de modelagem adaptativa para inserir na 

calibração do modelo a capacidade de dispersão da espécie de interesse. Isso resultou em 

aumento significativo do desempenho dos modelos, com a redução da sobreprevisão, o aumento 

do poder preditivo para estimar a adequabilidade e redução de possíveis omissões, concordando 

com Barvel et al. (2011) e Saupe et al. (2012), que identificaram comprometimento crítico na 

robustez e na validade em modelos que não consideram a capacidade de dispersão das espécies. 

Assim, com a inclusão gradativa das unidades mínimas de dispersão de acordo com as áreas 

adequadas previstas pelos algoritmos, conseguimos garantir que a parametrização, a validação e a 

comparação das estimativas fossem realizadas na área à qual a espécie é capaz de ocorrer, como 

sugerido por Barvel et al. (2011). Além disso, foi possível extrair informações adicionais a respeito 

dos padrões de distribuição a partir dos resultados dos modelos, como a área máxima de 

dispersão, a perda de qualidade dos habitats e os caminhos que favorecem a dispersão das 

espécies.  

O método de modelagem adaptativa proposto apresentou adequações importantes às 

exigências dos fundamentos teóricos de MDE informando os requisitos referentes aos fatores da 

classe A, caracterizando as necessidades ecológicas da espécie e o contexto ambiental no qual a 

espécie está inserida, e os requisitos referentes à classe M, informações não disponíveis que 

puderam ser encontradas a partir do conjunto de dados existentes sobre a espécie. Assim, as 

predições foram realizadas na área de dispersão da espécie, que é basicamente o local no qual a 

espécie sobreviveu por um determinado período de tempo na paisagem em questão (Barvel et al., 

2011). Dessa forma, podemos dizer que da mesma forma que a escolha das variáveis ambientais 

deve ser fundamentada na ecologia da espécie (Araújo e Guisan 2006), o espaço geográfico deve 

ser definindo levando em consideração os aspectos morfológicos, fisiológicos e ecológicos da 

espécie de interesse.  

 Os valores de desempenho dos modelos AUC e TSS aumentaram à medida que as 

unidade mínimas de dispersão adjacentes foram sendo adicionadas, como era esperado, pois o 

aumento do espaço geográfico consequentemente aumenta os valores de AUC (Lobo, 2008). No 

entanto, isso não aconteceu de forma linear com os modelos ajustados para B. alipioi, uma vez 

que o valor de AUC diminuiu no quarto espaço geográfico (Figura 5). Isto pode ter acontecido 

pelo fato do ambiente adicionado ser semelhante ambientalmente ao espaço geográfico anterior, 

o que restringe a capacidade do modelo em diferenciar entre presença e ausência, e 

consequentemente, reduz o desempenho dos modelos. Por isso, o método de modelagem 

adaptativa não considera apenas o valor de desempenho do modelo para limitar as dimensões do 
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espaço geográfico, mas também a distribuição de cada pixel no espaço, avaliando os seus valores 

de adequabilidade. Assim, o ajuste do espaço geográfico pelo método de modelagem adaptativa 

reduziu a probabilidade de erros de sobreprevisão, pois ambas as condições ambientais e as 

possíveis áreas de dispersão foram fornecidas para o modelo (Soberon, 2010). Ao encontrar a 

área máxima de dispersão, os modelos estimaram maiores valores de adequabilidade para os 

registros de presença, pois as informações ambientais que não estão disponíveis para a espécie 

foram retiradas do conjunto de dados, o que aumentou a capacidade dos algoritmos em 

diferenciar entre presença e ausência potencial, e estimar a adequabilidade de cada pixel.  

3.7.1. Implicações para o uso dos MDEs  

Ao definirmos a unidade mínima de dispersão considerando as limitações dos aspectos 

morfológicos, fisiológicos e ecológicos, e as mudanças em fatores abióticos no ambiente, estamos 

atendendo dois dos três níveis que limitam o alcance geográfico de uma espécie (Gaston, 2002). 

O terceiro nível está relacionado com a dinâmica populacional, dados esses desconhecidos para 

muitas espécies incluindo a grande maioria dos anfíbios (Silvano e Segalla, 2005). Os MDEs 

desenvolvidos pelo uso do framework aqui proposto podem ajudar neste sentido, pois as áreas 

adequadas identificadas pelos modelos podem auxiliar na elaboração e execução de estudos de 

ecologia populacional, favorecendo a compreensão dos processos reguladores das populações, 

principalmente, de espécies endêmicas e ou com poucas informações disponíveis (Young et al., 

2001; Silvano e Segalla, 2005). Além disso, se consideramos a perda de adequabilidade das 

margens do espaço geográfico, é possível pensar que os limites de distribuição encontrados são 

sustentados por uma estrutura de meta-população (Gaston, 2002), e que as áreas que concentram 

um maior número de pixels com alta adequabilidade prevista no modelo podem ser fontes de 

indivíduos e as áreas menos adequadas funcionariam como sumidouros. Identificar áreas com 

maior adequabilidade para uma espécie fornece uma melhor compreensão da amplitude de seu 

nicho ecológico, o que fornece informação básica para a definição de áreas prioritárias, ações de 

conservação e manejo de áreas protegidas. O processo de modelagem adaptativa indicou os 

fatores que limitam o alcance geográfico das espécies, mostrando os caminhos que favoreceriam 

a dispersão, o que pode contribuir com estudos de biogeografia, evolução e ecologia, pois a 

compreensão desses caminhos auxilia no entendimento dos padrões de distribuição atuais.  

Além disso, as espécies se movimentam na paisagem e são capazes de se dispersar 

quando a adequabilidade do ambiente diminui ou é alterada por algum evento estocástico ou 

mudanças climáticas (Toor et al., 2018). Os limites da distribuição de uma espécie são dinâmicos, 

pois são influenciados pelas condições do ambiente e pela dispersão dos indivíduos, bem como 
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pela própria dinâmica populacional (Gaston, 2002; Toor et al., 2018). E, por esses motivos, as 

estimativas de adequabilidade e os limites da distribuição da espécie resultantes dos processos de 

modelagem devem considerar a escala temporal e as mudanças no ambiente de ocorrência das 

espécies, renovando as estimativas a cada alteração ou escala de tempo. Isso possibilitará a 

obtenção de informações essenciais para entender os padrões de distribuição das espécies e até 

mesmo as respostas das mesmas frente a alterações do ambiente. 

3.7.2. Limitações do framework 

O framework aqui apresentado tem aplicação limitada à modelagem de distribuição de 

espécies em escala local ou regional, o que dificultaria a modelagem simultânea de um grande 

número de espécies, e em diferentes escalas e regiões de ocorrência (ver Engler et al., 2009). Isto 

acontece devido ao fato de que os modelos levam em conta a ecologia da espécie ou do grupo 

taxonômico nos ajustes dos parâmetros, o que exige atenção especifica para cada espécie. Por 

outro lado, o processo de modelagem adaptativa insere nas predições melhorias consideráveis, 

tanto na qualidade das predições, quanto para a aplicação e uso dos modelos em outros 

procedimentos. Como o zoneamento de áreas prioritárias para a conservação, que destacam a 

ausência dos processos de dispersão e do potencial de adaptação das espécies nos modelos de 

distribuição, como um fator limitante para o zoneamento (Kujala et al., 2013). Assim, recomenda-

se que ao optar pelo uso do framework aqui proposto decorra de uma análise prévia do modelador 

ponderando a viabilidade e eficiência desejada. Se o objetivo for descrever o padrão de 

distribuição de uma espécie, considerar os aspectos ecológicos é fundamental, uma vez que a 

distribuição da espécie depende das respostas às condições abióticas, da sua morfologia, ecologia, 

fisiologia, e de sua estrutura populacional (Gaston, 2002). Por outro lado, se o objetivo for a 

detecção de padrões envolvendo diversas espécies, em escalas espaciais bem maiores, o uso do 

framework aqui apresentado pode não ser o mais indicado. 

Em conclusão, o framework aqui proposto tem o potencial de inovar o processo de 

modelagem, a partir da inclusão de um dos aspectos mais difícil de mensurar, a capacidade de 

dispersão da espécie.  
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4. PRIORIZAÇÃO DE ÁREAS PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES A SEREM 

USADAS NA REAVALIAÇÃO DOS ANFÍBIOS NA CATEGORIA DADOS 

INSUFICIENTES (DD) DA MATA ATLÂNTICA 

Resumo 

Os anfíbios são os vertebrados mais ameaçados do mundo e ainda 22% das espécies são 
classificadas na categoria Dados Insuficientes (DD), o que potencialmente subestima o número de 
espécies consideradas ameaçadas. O Brasil possui a maior riqueza de anfíbios do mundo, e tem 17% 
dos anfíbios na categoria DD. O maior número de anfíbios brasileiros na categoria DD ocorre na 
Mata Atlântica. Este estudo teve como objetivo identificar quais aspectos biológicos e ecológicos das 
espécies de anfíbios da Mata Atlântica classificados como DD são desconhecidos, além de estimar a 
área de ocupação (AOO) destas espécies utilizando modelos de distribuição para priorizar áreas com 
maior potencial informativo, que por sua vez, subsidia estudos futuros e avaliações criteriosas sobre os 
riscos de extinção. Atualmente, são listados 121 espécies de anfíbios de Mata Atlântica na categoria 
DD. Para o levantamento dos dados adicionais visitamos 12 coleções científicas e fizemos um 
levantamento bibliográfico no site de busca Scholar Google, buscando-se pelo nome de cada espécie, 
e sinônimo quando necessário. Os modelos de distribuição de espécies foram gerados utilizando o 
framework proposto no capítulo anterior. A análise de priorização foi realizada utilizando o algoritmo 
“Zonation” e os modelos de 115 espécies de anfíbios DD da Mata Atlântica. Foram ajustadas duas 
análises de priorização, sendo uma análise de incerteza e uma de oportunidades. Os resultados 
permitiram quantificar as áreas e identificar os municípios e as Unidades de Conservação com valor de 
prioridade maior que 80%. O levantamento bibliográfico e a produção de 115 modelos de distribuição 
aumentou consideravelmente o conjunto de informações disponíveis, incluindo registros de 
ocorrência de espécies para as quais não se dispõe de localidade tipo, porém lacunas de informação 
ainda permanecem, principalmente quanto à fecundidade e abundância local. A priorização da análise 
de incertezas indicou 634.101 km2 e 180 municípios. A análise de oportunidade indicou 634.720 km2 
e 185 municípios com prioridade para estudos, incluindo áreas em outros biomas que podem 
contribuir com informações as respeito dos anfíbios DD de Mata Atlântica. A análise de priorização 
indicou maior número de áreas em RPPN para as regiões Nordeste e Sul e em APA para a região 
Sudeste. A busca por informações sobre as espécies, o uso de ferramentas e a adequação dessas 
contribuíram para um novo panorama de informações disponíveis sobre estas espécies, permitindo o 
direcionamento das áreas prioritárias para estudos e melhorias na avaliação do risco de extinção. 
Assim, sugerimos que as informações aqui geradas possam ser incorporadas no planejamento para a 
conservação de anfíbios na Mata Atlântica, além de servir de modelo para outras espécies e grupos 
taxonômicos, reduzindo lacunas e incertezas no processo de avaliação das espécies ameaçadas. 

Palavras-chave: Lacunas de informação, Melhorar a avaliação de espécies, Planejamento 
Sistemático da Conservação, análise de incerteza  

Abstract 

Amphibians are the most threatened vertebrate in the world and also have 22% of the 
species among the category Data Deficient (DD), which potentially underestimates the number of 
species considered endangered. Brazil has the greatest amphibians richness in the world, and has 17% 
of the amphibians among the DD category. The majority of Brazilian amphibians classified as DD 
occur in the Atlantic forest. This study aimed to identify which biological and ecological aspects of 
amphibian species of the Atlantic Forest classified as DD are unknown, besides to estimate the 
occupation area (AOO) of these species using distribution models to prioritize areas with greater 
information potential, which in turn, subsidizes future studies and judicious assessments of the 
extinction risks. Currently, 121 species of Atlantic Forest amphibians are listed in DD category. For 
additional data we visited 12 scientific collections and made a bibliographical survey on Google 
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Scholar, searching the name of each species, and a synonym when necessary. Species distribution 
models were generated using the framework proposed in the previous section. The prioritization 
analysis was performed using the algorithm "Zonation" and models of 115 species of amphibians DD 
of the Atlantic forest using the adaptive framework. Two prioritization analyses were performed, 
being an analysis of uncertainty and another of opportunities. The results allowed quantifying the 
areas and identifying the municipalities and Conservation units with priority value greater than 80%. 
The literature review and the production of 115 distribution models considerably increased the range 
of available information, including occurrence records of species for which no type locality is 
available, but information gaps still remain, mainly regarding local fecundity and abundance. The 
prioritization of the uncertainty analysis indicated 634.101 km2 and 180 municipalities. The 
opportunity analysis indicated 634.720 km2 and 185 municipalities with study area priorities, including 
areas in other biomes that could contribute to information regarding DD amphibians of the Atlantic 
forest. The prioritization analysis indicated a greater number of areas in RPPN for Northeast and 
South Brazil and in APA to the Southeast region. The search for information about the species, the 
use of tools and the appropriateness of these contributed to a new set of information available on 
these species, enabling to target priority areas for studies and improvements in the assessment of risk 
of extinction. It is suggested that this is a strategy easily applied to different taxonomic groups, regions 
and scales. Assessing uncertainties and bridging knowledge gaps contributes effectively to biodiversity 
conservation. 

Keywords: Information Gaps, Improving Species Assessment, Systematic Conservation Planning, 
Uncertainty Analysis 

4.1. Introdução 

Na prática, a biologia da conservação traduz em ações e políticas o conhecimento 

existente sobre as ameaças à biodiversidade (Soulé, 1985; Di Marco et al., 2017). Uma das 

ferramentas mais importantes utilizadas para definir as ações de conservação é a lista vermelha da 

IUCN (Butchart e Bird, 2010; IUCN, 2001; Mace et al., 2008; Rodrigues et al., 2006), que classifica 

as espécies em termos de risco de extinção, utilizando principalmente dados de distribuição 

geográfica (critério B) e dados populacionais (critérios A, C, D e E) (IUCN, 2001). Dessa forma, 

a lista vermelha organiza as espécies de acordo com sua prioridade de conservação, classificando-

as em sete categorias, que variam de “Menos preocupante” (Least concern; na prática, não 

ameaçada) a “Extinta”. Entretanto, existem espécies pouco conhecidas pela ciência, para as quais 

as informações disponíveis ainda são inadequadas para avaliar seu risco de extinção, sendo, 

portanto classificadas como “Dados insuficientes” (DD, Data Deficient) (IUCN, 2001).  

Com a avaliação global dos anfíbios (IUCN, 2013) foi possível identificar que esse 

grupo taxonômico, além de serem os vertebrados mais ameaçados do mundo, com 41% das 

espécies em alguma categoria de ameaça (Hoffman et al., 2010), podem ter sua proporção de 

espécies ameaçadas subestimada devido à insuficiência de dados para 22,5% das espécies (Vié et 

al., 2008). Dessa forma, as espécies com dados insuficientes podem introduzir uma considerável 

incerteza nas estimativas do grau de ameaça da biodiversidade, afetando decisões sobre como e 

onde investir recursos para a conservação (Butchart e Bird, 2010). No Brasil, o país com a maior 

riqueza de anfíbios do mundo, a proporção de espécies ameaçadas deve estar subestimada, 



55 
 

devido à insuficiência de dados para 17% das 973 espécies avaliadas no ciclo de avaliação das 

espécies que se encerrou em 2014 (ICMBio, 2014). Evidentemente, ignorar as incertezas a 

respeito das ameaças dessas espécies não é o melhor caminho para conservá-las, sendo necessário 

ter maior clareza do que já sabemos e o que ainda precisamos saber para tomar as melhores 

decisões (Ben-Haim, 2001). Quando a informação é escassa, ela deve ser valorizada, de modo que 

uma pequena dica possa levar a uma linha de ação diferente, indo do fracasso ao sucesso (Ben-

Haim, 2001).  

Para elaborar ações de conservação para anfíbios, são necessários estudos que busquem 

compreender os processos e fatores reguladores de suas populações (Young et al., 2001; 

Bradfield, 2004; Silvano e Segalla, 2005). No caso de anfíbios de ambientes florestados, que 

dependem de habitats especializados para a reprodução, a compreensão de suas exigências e a 

identificação dos habitats de alta qualidade é necessária para proteger áreas que contenham 

habitats críticos, de forma a aumentar as chances de manutenção de populações viáveis 

(Zimmerman e Birregaard, 1996; Knutson et al., 1999; Semlitsch, 2003). Assim, para a 

conservação de anfíbios, áreas de tamanho restrito, mas com alta riqueza, têm sido identificadas 

como prioritárias para a conservação (Leme et al., 2014). De forma complementar, outro grande 

desafio é identificar áreas adequadas para espécies com ausência de informações (Alves et al., 

2008; Vale et al., 2007). As espécies classificadas como DD, por definição, são pouco conhecidas, 

logo a compilação de informações sobre essas espécies não é uma tarefa fácil e, geralmente, 

requer um investimento considerável de trabalho de campo para se adquirir um conhecimento 

suficiente que permita melhorar sua avaliação.  

Diante da crescente demanda por conservação, foram desenvolvidos mecanismos e 

ferramentas para priorizar ações, otimizando esforços e recursos (Kremen et al., 2008). Nesse 

sentido, modelos de distribuição de espécies vêm sendo amplamente utilizados para prever 

possíveis locais ocupados pelas espécies, e assim poupar esforços de campo (Peterson et al., 

2011). O conhecimento da distribuição das espécies é necessário para responder muitas questões 

práticas a respeito da conservação da biodiversidade, tais como avaliação do risco de extinção das 

espécies, delimitação de limites de reservas, manejo de habitat, estratégias de restauração, planos 

de conservação para espécies e habitats e a previsão dos efeitos das alterações ambientais sobre as 

espécies e os ecossistemas (Rushton et al., 2004; Franklin, 2009). 

Um mecanismo que processa essas informações para traçar estratégias de conservação é 

o planejamento sistemático da conservação (PSC), que pode ser entendido como um processo 

que fornece uma base necessária para definir e atingir ações de conservação. Contudo, para se 

atingir os objetivos, o planejamento da conservação deve lidar não apenas com a localização das 
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reservas em relação aos padrões físicos e biológicos naturais, mas também com o desenho de 

reservas, que inclui variáveis como tamanho, conectividade, replicação e alinhamento das 

fronteiras (Margules e Pressey, 2000). Para lidar com tamanha complexidade, foram 

desenvolvidas ferramentas de priorização, como o algoritmo Zonation (Moilanen et al., 2009). Esse 

algoritmo foi desenvolvido para a resolução de problemas relativos à alocação espacial de 

recursos para conservação (Moilanen, 2007; Moilanen et al., 2014). Um problema comum 

encontrado nos dados utilizados no planejamento para a conservação é a falta de dados ou a 

baixa acurácia das informações de distribuição das espécies. Sendo assim, o algoritmo Zonation 

pode ser programado para considerar essas incertezas e fazer uma compensação entre a qualidade 

e a incerteza dos dados. Idealmente, esse processo identifica áreas que garantem alta qualidade 

biológica, apesar de alguma incerteza nos dados avaliados (Kukkala e Moilanen, 2012).  

As ações de conservação da biodiversidade baseiam-se fortemente no risco de extinção 

das espécies (Miller et al., 2006), e projeções indicam que as principais ameaças aos anfíbios irão 

aumentar em gravidade, o cenário para a conservação das espécies desse grupo é preocupante 

(Hof et al., 2011). Isso torna necessário e urgente o desenvolvimento de pesquisas e o 

esclarecimento do real estado de conservação das espécies classificadas como DD (Morais et al., 

2013), que geralmente não recebem a devida atenção (Brito, 2010; Howard e Bickford, 2014), 

embora haja recomendações explícitas de que as espécies DD devam ser tratadas como se fossem 

ameaçadas em ações de conservação (e. g., Butchard e Bird, 2010; IUCN, 2012). Assim, a 

avaliação cuidadosa das poucas informações disponíveis e a indicação precisa das informações 

ausentes sobre estas espécies são necessárias para avaçar no processo de avaliação o estado de 

conservação das mesmas. Vale ressaltar que, à medida que as lacunas de conhecimento 

diminuem, uma espécie hoje categorizada como DD pode ser recategorizada tanto como LC 

como em qualquer categoria de ameaça (Criticamente ameaçada, Em perigo e Vulnerável) ou até 

mesmo como Extinta. 

Neste estudo, identificamos quais aspectos biológicos e ecológicos das espécies de 

anfíbios da Mata Atlântica classificados como DD são atualmente desconhecidos e modelamos a 

distribuição geográfica para estimar a área de ocupação (AOO) de cada espécie ao longo do 

bioma. A partir disso, priorizamos as áreas com maior potencial informativo para subsidiar 

estudos futuros e avaliações criteriosas sobre o estado de conservação destas espécies. Para tanto, 

realizamos buscas exaustivas por informações biológicas de cada espécie de anfíbio DD da Mata 

Atlântica, de modo a aumentar a confiabilidade das predições de distribuição e possibilitar a 

priorização de áreas com maior potencial para fornecer as informações necessárias.  
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4.2. Método 

4.2.1. Área de estudo 

A Mata Atlântica mantém uma das maiores riquezas de espécies e taxas de endemismo 

do planeta (Myers et al., 2000). Abriga cerca de 540 espécies de anfíbios, o que representa cerca de 

metade da fauna de anfíbios brasileiros, incluindo mais de 470 espécies endêmicas a esse bioma 

(Segalla et al., 2012). A alta diversidade da Mata Atlântica deve-se, principalmente, ao relevo 

altamente acidentado e as barreiras geográficas, o que isolam populações, causando eventos de 

especiação e originando endemismos (Ledru et al., 2009). A fisionomia estratificada do bioma 

permite que os anfíbios explorem o ambiente de forma diversificada, no espaço e no tempo, o 

que favorece a evolução de modos reprodutivos especializados, bem como a ocupação de 

diferentes microhabitats (Haddad e Prado, 2005; Wells, 2007). 

Contudo, grande parte da cobertura original de Mata Atlântica foi submetida a uma 

grande degradação causada pela intensa atividade agropecuária e pela construção dos maiores 

centros urbanos do país, fragmentando habitats e eliminando muitas espécies (Morellato e 

Haddad, 2005). Com isso, a Mata Atlântica está entre os hotspots mais ameaçados do planeta 

(Myers et al., 2000; Ribeiro et al., 2009). Atualmente, restaram apenas 11% de sua cobertura 

original e 80% dos remanescentes são fragmentos menores que 50 hectares (Ribeiro et al., 2009). 

Como consequência dessa degradação, 83% das espécies de anfíbios brasileiros que estão 

classificados em alguma categoria de ameaça ocorrem na Mata Atlântica (ICMBio, 2014), e 

mesmo com a fauna mais bem conhecida do país (Araujo et al., 2009), esse é o bioma com o 

maior número de anfíbios listados como DD (ICMBio 2014). 

4.2.2. Espécies de estudo 

Atualmente, são listadas 121 espécies de anfíbios de Mata Atlântica na categoria DD, 

sendo 111 espécies da classe Anura, com 14 famílias e 39 gêneros, e dez espécies da classe 

Gymnophiona, com três famílias e cinco gêneros (Anexo E). Para essas espécies estão ausentes 

informações sobre sua biologia e distribuição (Silvano e Segalla, 2005; Dixo e Verdade, 2006).  

Para elaborar os modelos de distribuição dessas espécies, os registros de ocorrência 

utilizados foram disponibilizados pelo Instituto RAN-ICMBio (Centro Nacional de Pesquisa e 

Conservação de Répteis e Anfíbios, do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade), aqueles encontrados na literatura científica e em 12 coleções científicas (MNRJ, 

Lab. De Herpetologia – UNESP/CFBH, MZUSP, MCT – PUCRS, MHNCI, Fundação 

ZOObotânica – RS, MZ João Moojem – UFV, UFMG, ZUEC, Seção de Herpetologia – UFAL, 
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CHNUPI e Coleção de anfíbios – UFBA) visitadas durante este estudo. Também organizamos 

um banco de dados com as informações de biologia das espécies. A base de dados inicial foi a 

mesma utilizada nas oficinas de avaliação do estado de conservação dos anfíbios, conduzidas pelo 

ICMBio entre 2010 e 2014. Após a organização das informações obtidos nas fichas do ICMBio, 

foi realizado um levantamento bibliográfico no site de busca Scholar Google, utilizando para busca 

o nome de cada espécie e sinônimos, quando necessário. 

4.2.3. Modelos de distribuição de espécies  

4.2.3.1. Registros de ocorrência 

Para garantir a qualidade das estimativas dos modelos de distribuição das espécies, os 

registros que não representaram informação ambiental real (p. ex., a coordenada geográfica 

localiza-se em áreas alteradas como estradas, plantações, áreas urbanas, etc.) foram descartados 

(Araújo e Guisan, 2006). O viés amostral associado à autocorrelação espacial foi eliminado pelo 

componente espacial, excluindo os registros que estavam próximos entre si em um raio de 3 km. 

Essa distância foi definida considerando o pequeno tamanho e a filopatria das espécies (Blaustein 

et al., 1994). Como se trata de espécies com poucos registros de presença disponível, a técnica de 

“Kfold” foi utilizada para a partição dos dados de presença para teste e treino dos modelos. 

Dessa forma, cada reamostragem foi realizada com a separação de um registro para teste e todos 

os outros para treino. Assim, o número de reamostragens foi determinado pela quantidade de 

registros de ocorrência disponíveis para a modelagem (Pearson et al., 2007).   

4.2.3.2. Variáveis ambientais  

As variáveis ambientais utilizadas foram as variáveis bioclimáticas (versão 2) adquiridas 

na plataforma suporte WorldClim (Fick e Hijmans, 2017), e a porcentagem de cobertura arbórea 

(Treecover) adquirida na plataforma USGS (Hansen et al., 2013), todas com resolução espacial de 30 

arc-segundos (~1 km2). As variáveis utilizadas para cada espécie foram escolhidas com base nos 

requerimentos biológicos das espécies (Araújo e Guisan, 2006). O espaço geográfico foi definido 

para cada espécie conforme o framework de modelagem adaptativa proposto no capítulo 

anterior. As variáveis selecionadas foram recortadas pelo espaço geográfico e selecionadas pela 

análise de correlação de Pearson, mantendo apenas as variáveis com valor de correlação entre -0.7 

e 0.7 (Becker et al., 1988).   
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4.2.3.3. Procedimentos de modelagem 

Para garantir maior confiabilidade à predição das áreas de adequabilidade ambiental à 

ocorrência, os modelos foram produzidos por um conjunto de algoritmos (Bioclim, Domain, 

Maxent, RandomForest e SVM). Os modelos de previsão resultantes foram combinados para 

gerar um único modelo de consenso (Marmion et al., 2009), sendo este uma média ponderada 

pelos valores de AUC (Area Under Curve) gerados por cada algoritmo. A escolha dos algoritmos 

foi baseada nas seguintes abordagens: dados de presença - Bioclim (Loiselle et al., 2002), Domain 

(Hirzel et al., 2002) e SVM (Drake et al., 2006) - e de presença e pseudo-ausência - Maxent 

(Phillips et al., 2006) e RandomForest (Breiman, 2001). Para as espécies com quatro ou menos 

registros de ocorrência no banco de dados, utilizamos um algoritmo mais simples, o de distância 

ambiental (função geoIDW), implementado pelo pacote “Dismo” (Hijmans et al., 2017). O 

número reduzido de registros de presença também limitou a quantidade de variáveis ambientais 

utilizadas. Nesses casos, padronizamos utilizamos apenas 3 variáveis ambientais.  

Os valores de AUC e TSS foram utilizados para avaliar o desempenho dos modelos. A 

AUC é a probabilidade de escolha aleatória de dados de presença classificados sobre pontos 

aleatórios (Fielding e Bell, 1997) e a TSS (True Skill Statistic) pondera a habilidade do modelo em 

discriminar entre presença/ausência (Allouche et al., 2006). Os modelos de consenso que 

apresentaram desempenho com AUC e TSS ≥ 0,7 foram aceitos.  

A distribuição das espécies foi acessada por meio da área de ocupação (AOO; cf. IUCN, 

2013). Essa área foi calculada, para os modelos de consenso, utilizando o limiar mínimo de corte, 

que é o menor valor de adequabilidade previsto para os pontos de ocorrência. Para os modelos 

de distribuição mais simples, ajustados com o algoritmo de distância, o limiar de corte foi 0,5 que 

representa 50% da adequabilidade.  

 

4.2.4. Análise de priorização 

Para identificar áreas prioritárias para estudos dos anfíbios DDs da Mata Atlântica, 

analisamos conjuntamente as espécies DDs produzindo um zoneamento hierárquico com o 

algoritmo Zonation. Essa análise resulta em uma classificação de áreas prioritárias no formato de 

mapa e curvas de desempenho que podem ser utilizados em processos de tomada de decisão 

(Moilanen et al., 2009). Além disso, o embasamento teórico utilizado para definir o algoritmo é a 

teoria de Biogreografia de ilhas; dessa forma, o algoritmo define a prioridade das áreas de acordo 

com o tamanho e grau de fragmentação das áreas adequadas para as espécies (Moilanen, 2007).    
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Para a análise de priorização, utilizamos os modelos de distribuição de cada espécie. 

Como o algoritmo requer que todas as características inseridas tenham as mesmas dimensões, nós 

criamos um arquivo raster com os limites da Mata Atlântica e adicionamos individualmente o 

modelo de cada espécie. Como máscara de remoção, geramos um raster de distância euclidiana de 

estradas utilizando o shape de rodovias (MMA, 2016).  

A camada de máscara de remoção determina a sequência de remoção de células na 

paisagem (Moilanen et al., 2014). Assim, relacionamos as áreas com o potencial de ocorrência 

(modelos de distribuição) do maior número de espécies DD com a distância das principais 

estradas a fim de identificar áreas prioritárias de difícil acesso e com potencial de gerar 

informações sobre as espécies DD. 

Como se trata de espécies DD e muitas incertezas são associados aos dados, utilizamos 

análise de incertezas. O “Zonation” possibilita o ajuste de dois tipos de análises de incertezas. O 

primeiro é uma análise de desconto da distribuição que classifica a paisagem descontando a 

incerteza associada aos dados, no caso a distribuição das espécies. O segundo é uma análise de 

oportunidades, que atribui maior valor à baixa incerteza com o objetivo de maximizar a 

oportunidade de adicionar novas informações. A fonte de incerteza nos dados pode ser tanto da 

modelagem de distribuição de espécies quanto das ameaças à persistência da espécie na área. Em 

ambos os casos, a incerteza está relacionada com o fato das áreas serem realmente adequadas 

para as características da biodiversidade, de forma a garantir a persistência das espécies em longo 

prazo. Para a nossa análise, as incertezas foram associadas aos modelos de distribuição de 

espécies de acordo com o método de modelagem utilizado. Assim, os modelos de consenso 

foram indicados como dados de menor incerteza e os de distância ambiental foram indicados 

como dados de maior incerteza. Após as análises, selecionamos as áreas com mais de 80% de 

prioridade e identificamos os municípios e as Unidades de Conservação com alto valor de 

prioridade.  

Realizamos o processamento das imagens, dos dados e dos modelos no ambiente 

computacional R (R Core Team, 2017), e para as análises de priorização, os projetos e resultados 

foram processados no R e executados no Zonation 4.0 (Moilanen et al., 2014). 

4.3. Resultados  

A busca por informações resultou na consulta de 596 referências bibliográficas, dentre 

teses, dissertações e artigos publicados em revistas científicos. Entre essas referências 

consultadas, apenas 136 continham sobre os anfíbios DD de Mata Atlântica (Anexo J). Nas dez 

coleções científicas consultadas, encontramos 272 novos registros de 116 espécies DD. Ao 
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analisar de maneira quantitativa as fichas com as informações utilizadas para a classificação das 

espécies, as justificativas mais frequentes para classificar a espécie como DD foram: problemas 

taxonômicos (19 espécies), ausência de registro nos últimos 20 anos (17 espécies) e descrição 

recente (seis espécies).  

A informação mais conhecida sobre a distribuição das espécies foi a localidade-tipo e a 

menos conhecida foi a distribuição geográfica. O aspecto biológico mais conhecido foi o habitat 

reprodutivo e o menos conhecido foi a fecundidade das espécies (Figura 10a). Após o 

levantamento de informações adicionais sobre as DD da Mata Atlântica, e a produção de 115 

modelos de distribuição (Anexo L), um novo panorama emergiu (Figura 10b). O tamanho do 

corpo foi uma informação encontrada para quase todas as espécies, e a AOO pode ser calculada 

para a maioria das espécies. As informações que continuaram ausentes foram a fecundidade e a 

abundância local dos indivíduos (Figura 10b).  

 

Figura 10. Quantidade de informações ecológicas, biológicas e de distribuição das espécies de anfíbios DD. a) informações 
iniciais disponíveis durante a oficina de avaliação das espécies; b) informação atual após revisão bibliográfica, consulta a 
coleções científicas e estimativas da distribuição. 

Apenas seis espécies não tiveram as suas distribuições modeladas, sendo quatro de 

gimnofionas (Caecilia armata, Microcaecilia supernumeraria, Siphonops leucoderus e Chthonerpeton exile) e 

duas de anuros (Aplastodicus musicus e Cycloramphus granulosus). As primeiras não tiveram a sua 

distribuição modelada porque não apresentam localidade-tipo definida e nem novos registros de 

ocorrência. Após, o levantamento de dados realizado nas coleções e em revistas científicas, foi 

encontramos cinco registros de ocorrência para Chthonerpeton braestrupi, que não tem a sua 

localidade tipo definida. Tais registros foram realizados nos anos de 1999, 2003, 2005 e 2009, nos 

municípios de Magé, São João da Barra, Quisamã (Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba) e 

Cachoeiras de Macacu (Reserva Ecológica de Guapiaçú), todos municípios do estado do Rio de 

Janeiro. Dessa forma, ajustamos um modelo de consenso para prever as áreas de distribuição 

dessa espécie. Além disso, os modelos de distribuição ajustados para as espécies Aplastodicus 
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musicus e Cycloramphus granulosus não apresentaram bom desempenho, com valores de AUC ≤ 0,7 

(AUC = 0,58 e 0,56, respectivamente), o que indica baixo desempenho do modelo. Portanto, 

estes modelos não foram utilizados nas análises seguintes e nem para descrever a distribuição 

dessas espécies.  

A priorização da análise de incertezas, que descarta as incertezas nos dados, identificou 

áreas que somam 634.101 km2, priorizando 180 municípios. Já a análise de oportunidade, que 

pondera as incertezas, identificou áreas que somam 634.720 km2, priorizando 185 municípios ao 

longo de toda a extensão da Mata Atlântica (Figura 11).  

Adicionalmente, a análise de priorização indicou duas áreas fora do bioma Mata 

Atlântica que podem contribuir com informações as respeito dos anfíbios DD. Na região da 

Caatinga foram priorizadas áreas de oito municípios, Carinhanha, Guanambi, Petrolândia e Paulo 

Afonso no estado da Bahia, os municípios de Poço Redondo e Porto da Folha no estado de 

Sergipe, o município de Olho D’água das Flores no estado de Alagoas e o município de São 

Bento do Una no estado de Pernambuco. No bioma Cerrado foram priorizadas áreas em cinco 

municípios do estado de Minas Gerais: Manga, Itacarambi, Januária, Diamantina e Gouvéa. 
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Figura 11. Mapas resultantes das análises de priorização: a) análise de priorização que descarta a incerteza; b) análise de oportunidade.  

(a) (b) 
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Assim, 25 espécies ocorrem na região Nordeste, 72 espécies na região Sudeste e 19 

espécies na região Sul. Acompanhando o número de espécies de cada região, a soma das áreas 

prioritárias e o número de municípios para melhorar a avaliação dessas espécies foram maior na 

região Sudeste, e menor nas regiões Nordeste e Sul (Tabela 5).  

Tabela 5. Resultados da análise de priorização para novos estudos de anfíbios DD da Mata Atlântica por região geopolítica. 

Áreas prioritárias para melhorar a avalição dos anfíbios - Mata Atlântica 

Região 
Oportunidade Sem incertezas 

Área (km
2
) Nº de  municípios Área  (km

2
) Nº de municípios 

Nordeste 141.775 62 126.561 53 

Sudeste 317.435 81 351.469 90 

Sul 174.910 42 156.071 37 

 

A análise de priorização indicou diferentes tipos de Unidades de Conservação (UC) para 

as diferentes regiões. Nas regiões Nordeste e Sul, as áreas em Reserva Particular de Patrimônio 

Natural (RPPN) foram as mais indicadas, enquanto para a região Sudeste foram as áreas em APA 

(Figura 12). 

. 

 

Figura 12. Quantidade de e tipos de UCs indicadas como prioritárias para melhorar a avaliação das espécies de anfíbios DDs da 
Mata Atlântica, por região. RPPN – Reserva Particular de Patrimônio Natural; APA – Área de Preservação Permanente, 
Parna – Parque Nacional, MN – Parque Natural Municipal, Flona – Floresta Nacional, RDS – Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável, Rebio – Reserva Biológica, Revis – Refúgio da Vida Silvestre, Resex – Reserva Extrativista, ARIE – Área de 
Relevante Interesse Ecológico, Esec – Estação Ecológica. 

4.3.1. Nordeste 

Das 25 espécies de anfíbios DD que ocorrem na Mata Atlântica da região Nordeste, 24 

são anuros pertencentes a 9 famílias e 14 gêneros. A família Hylidae é a que tem o maior número 

de espécies (11 spp.), seguida pela família Microhylidae (4 spp.). As demais famílias de anuros têm 
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apenas uma ou duas espécies. Chthonerpeton noctinectes é a única espécie de gimnofiona classificada 

com DD que ocorre na região.  

O principal motivo da categorização como DD nesta região é a ausência de informação 

a respeito da distribuição geográfica. Contudo, os modelos de distribuição de espécies 

possibilitaram calcular a AOO para todas as espécies da região nordeste que tiveram a sua 

distribuição modelada, com exceção de Leptodactylus ochraceus. A AOO estimada para seis espécies 

(Gastrotheca flamma, Phyllodytes punctatus, Chiasmocleis gnoma, Chiasmocleis Sapiranga e Chthonerpeton 

noctinectes) foi menor que 700 m2. E as maiores AOOs estimadas foram para as espécies (Allobates 

alagoanus e Phasmahyla timbo) (Anexo F). Outras informações ausentes são a taxa de fecundidade, 

conhecida apenas para Boana freicanecae, e a abundância local das espécies, conhecida apenas para 

Allophryne relicta e Cycloramphus migueli. 

Para três espécies (Haddadus plicifer, Leptodactylus hylodes e Leptodactylus ochraceus) não existe 

registro há mais de 90 anos e somente o holótipo é conhecido. Outras três espécies (Allobates 

alagoanus, Gastrotheca fissipes, Ololygon skuki) apresentam problemas taxonômicos e outras duas 

foram recentemente descritas (Dendrophryniscus oreites e Ololygon muriciensis). As justificativas dadas 

pelos especialistas para classificar Sphaenorhynchus botocudo como DD são o pouco conhecimento 

de sua distribuição e fato de que na região em que ela ocorre a vegetação nativa está sendo 

substituída por silvicultura. 

4.3.2. Sudeste 

A região Sudeste é a que detém o maior número de espécies classificadas como DD, 

com 72 espécies que pertencem a 13 famílias e 30 gêneros. A família Hylidae também é a que tem 

o maior número de espécies (23 spp.), seguida pela família Hylodidae (14 ssp.), as famílias 

Bufonidae, Craugastoridae e Odontophrynidae com duas espécies, e as famílias Aromobatidae, 

Eleutherodactylidae, Hemiphractidae e Microhylidae com apenas uma espécie. Mimosiphonops 

vermiculatus é a única espécie de giminofiona classificada com DD que ocorre na região. Do total 

de espécies registradas para a região, 10 apresentam problemas taxonômicos, sendo que 

Ischnocnema lactea teve sua taxonomia definida recentemente (Silva-Soares et al., 2018). Outras nove 

espécies não tiveram registro nos últimos 20 anos, três espécies foram recém-descritas, e outras 

três tem a sua área de ocorrência pouco amostrada. Além disso, uma espécie (Ololygon heyeri) pode 

estar sofrendo com mudanças de uso da terra. Para as demais espécies, a ausência de informação 

a respeito da AOO foi o principal motivo.  

Os modelos de distribuição das espécies da região Sudeste estimaram AOO maior que 

100 km2 para 14 espécies e entre 100 e 500 km2 para 12 espécies. Vinte e quatro espécies tiveram 
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a AOO estimada entre 500 e 10.000 km2, 12 espécies entre 10.000 e 50.000 km2 e cinco espécies 

(Phyllodytes maculosus, Ololygon arduous, Scinax caldarum, Hylodes amnicola e Leptodactylus cupreus) tiveram 

a AOO estimada em mais de 50.000 km2. As lacunas de informações mais frequentes para as 

espécies do sudeste foram a fecundidade e a abundância local dos indivíduos. Mais da metade 

(60%) das espécies ocorrem em altitudes superiores a 800 m (Anexo G). 

4.3.3. Sul 

A região Sul é a que possui menos espécies classificadas como DD, com apenas 19 

espécies, 17 da ordem Anura, com 9 famílias e 13 gêneros. A família com o maior número de 

espécies é Cycloramphidae (6 spp.), seguida por Hylidae (4 spp.) e Bufonidae (3 spp.). As demais 

famílias (Brachycephalidae, Centrolenidae, Leptodactilidae e Microhylidae) têm apenas uma 

espécie. A ordem Gymnophiona tem duas espécies classificadas como DD na região Sul, uma da 

família Caecilidae e outra de Typhlonectidae. De todos esses anfíbios, para cinco espécies 

(Dendrophryniscus stawiarskyi, Cycloramphus cedrensis, Cycloramphus mirandaribeiroi, Phrynomedusa 

appendiculata e Physalaemus insperatus) não existe registro há mais de 30 anos, e outras cinco 

(Vitreorana parvula, Cycloramphus valae, Scinax dolloi, Oscaecilia hypereumeces, Chthonerpeton viviparum) 

têm problemas taxonômicos. Apenas uma espécie é recém-descrita (Melanophryniscus alipioi).  

A maior parte das espécies da região Sul tiveram poucos registros de ocorrência e 

apenas Cycloramphus asper teve a sua distribuição estimada pelo conjunto de algoritmos (44.557,99 

km2). A espécie que teve a menor AOO estimada foi Oscaecilia hypereumeces (23,78 km2). Ischnocnema 

paranaensis foi a espécie com a segunda menor AOO (2.758,89 km2). As demais espécies tiveram 

estimativas da AOO maiores que 5.000 km2, mesmo com poucos registros. 

A região Sul foi a que mais apresentou lacunas de informação sobre os aspectos 

reprodutivos das espécies. Assim, é desconhecido o modo reprodutivo de Dendrophryniscus 

stawiarskyi, Melanophryniscus alipioi e Vitreorana parvula. Também é desconhecido o habitat 

reprodutivo de Dendrophryniscus stawiarsky, Bokermannohyla langei, Scinax dolloi e Physalaemus insperatus. 

Além disso, a taxa de fecundidade somente é conhecida para duas espécies, Boana sttelae e 

Elachistocleis erythrogaster, enquanto a abundância local é desconhecida para todas as espécies. 

Metade (50%) das espécies nesta região ocorrem em altitudes superiores a 800 m (Anexo H).  

4.4. Discussão 

A abordagem aqui adotada para os anfíbios classificados como DD na Mata Atlântica, 

com a busca por informações em diferentes fontes e o uso e a adequação de ferramentas para 

melhorar as informações disponíveis sobre elas, foi o primeiro passo para a redução das lacunas 
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de conhecimento e elaboração de uma proposta de direcionamento de ações de pesquisa. Os 

resultados deste estudo possibilitam uma melhor avaliação do estado de conservação das espécies 

DD, o que certamente resultará na reavaliação de várias espécies, culminando com a sua remoção 

dessa categoria. Além de apontar várias áreas prioritárias para pesquisas visando diminuir as 

lacunas de conhecimento (Figura 11), este estudo mostrou que a maior lacuna de informações 

sobre os anfíbios de Mata Atlântica são dados de abundância e aqueles relacionados à 

reprodução. Apontou as RPPNs para as regiões Nordeste e Sul, e as APAs para a região Sudeste 

como as unidades de conservação mais importantes para a obtenção de informações para as 

espécies DD. Embora, a falta de conhecimento sobre abundância e distribuição das espécies 

sejam considerados um problema óbvio para a conservação (Meir et al., 2004; Fagan et al., 2005; 

Laurance, 2005; Verdade et al., 2012), a principal contribuição do presente estudo foi identificar 

melhor essas lacunas e indicar áreas nas quais pesquisas futuras podem fornecer informações 

cruciais para diminuí-las.    

As espécies DD com problema taxonômico atualmente representam apenas 13,22% do 

total de espécies conhecidas para a Mata Atlântica. Contudo, a combinação dessa situação com o 

grande número de espécies que apresentam aspectos biológicos desconhecidos, contribui para o 

aumento das incertezas no momento de avaliar o estado de conservação e, no momento de 

identificar e quantificar as ameaças dessas espécies. Uma vez que, as espécies com problemas 

taxonômicos e com dados ausentes são desconsideradas em análise que estimam o risco de 

extinção regional ou global (Hanken, 1999; Alroy, 2015). Alroy (2015), em uma análise global do 

risco de extinção dos anfíbios, concluiu que a real dimensão e causa global da extinção em massa 

de anfíbios permanecerão incertas, devido às regiões tropicais terem grandes lacunas de 

conhecimento. Por isso, reduzir os problemas taxonômicos das espécies brasileiras torna-se uma 

necessária contribuição para a conservação.   

Os dados de coleções científicas são de extrema importância para o conhecimento da 

distribuição das espécies, sendo, muitas vezes, os únicos dados disponíveis sobre as mesmas. Os 

dados de coleções guardam registros históricos e de reamostragem de uma mesma área de estudo. 

Foi a partir do estudo de registros em museus que o primeiro declínio populacional de uma 

espécie foi detectado (Shaffer et al., 1998). Esse é o caso de Aplastodiscus musicus, descrita em 1948, 

que não tem sido registrada nas últimas décadas, mesmo com esforços de amostragem na região 

de ocorrência. Um exemplo adicional é Cycloramphus granulosus, que teve registros frequentes e 

abundantes no início do século 20, porém seu ultimo registro em coleção é datado de 1965. 

Assim, tais exemplos são evidências de possíveis extinções locais e declínios populacionais, 
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conclusões que é possível estender para outras espécies de anfíbios DD que não são registrados 

há algumas décadas.  

Informações demográficas e de autoecologia das espécies são fundamentais para a 

avaliação do risco de extinção e evidências de declínios (Verdade et al., 2012). Os critérios A, C e 

D da lista vermelha da IUCN, consideram informações como tamanho da população e evidências 

ou estimativas de declínio populacional. Contudo, essas informações são as mais ausentes, com 

apenas 11% das espécies DD da Mata Atlântica contendo registros na literatura sobre a 

fecundidade e a abundância local, informações que podem auxiliar na aplicação desses critérios. 

Mesmo assim, para essas poucas espécies, essas informações devem ser estudadas e monitoradas 

em campo para que sejam efetivamente úteis no processo de avaliação. Além disso, a ausência 

dessas informações prejudica a compreensão do real impacto da perda e fragmentação de habitats 

sobre as populações de anfíbios, assunto pouco explorado na literatura científica brasileira 

(Verdade et al., 2012; Ferrante et al., 2017) e, portanto, pouco utilizado nos processos de avaliação 

do estado de conservação das espécies. Vale destacar que a fragmentação e a perda de habitat são 

ameaças dominantes à biodiversidade (Monastersky, 2014).  

Os modelos de distribuição podem auxiliar no processo de avaliação do estado de 

conservação das espécies em dois momentos: num primeiro momento, para estimar a AOO, 

melhorando o conhecimento da distribuição atual da espécie; e, num segundo momento, para 

avaliar a adequabilidade ambiental e identificar possíveis ameaças nas áreas com potencial de 

ocorrência das espécies. Em ambos os casos, o uso de modelos de distribuição pode levar a 

mudanças na categorização das espécies, por fornecerem melhores estimativas sobre a AOO das 

mesmas. Outra utilidade dos modelos de distribuição de espécies usados neste estudo é a 

priorização das áreas de ocorrência provável das espécies DD, para indicar áreas com potencial 

de fornecer informações adicionais sobre essas espécies e, assim, direcionar esforços para 

levantamentos e pesquisas de campo sobre sua biologia. O uso do algoritmo Zonation como uma 

análise que pode auxiliar no direcionamento de esforços de pesquisa é apenas sugerido por 

Lehtomäki e Moilanen (2013), mas colocado em prática neste estudo. 

A priorização de áreas para a conservação é um suporte para decisões de planejamento 

(Ferrier e Wintle, 2009) e tem como objetivo responder questões sobre quando, onde e como 

podemos alcançar efetivamente os objetivos de conservação (Pressey et al., 2007; Wilson et al., 

2007). Com os resultados deste estudo, tornou-se possível direcionar esforços para adquirir mais 

informações a respeito das espécies DD, cuja avaliação do estado de conservação fica impedida 

pela falta de conhecimento. Essas espécies muitas vezes são esquecidas ou deixadas de lado no 

planejamento de ações de conservação, além de não serem protegidas por lei (Machado et al., 
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2005). E muitas delas podem vir a se tornar tanto LC como criticamente ameaçada (CR) ou até 

mesmo Extintas (EX); por esse motivo, existem fortes recomendações para as espécies DD 

serem tratadas como se fossem espécies ameaçadas (IUCN, 2012). Assim, a priorização das áreas 

para obter informações sobre as espécies fornecem dados para que as espécies DD sejam 

incorporadas no PSC. No entanto, tal inclusão deve ser com o propósito de acompanhar a 

aquisição de informações adicionais exigidas nas áreas priorizadas, garantindo que as informações 

necessárias para a avaliação do estado de conservação das espécies estejam disponíveis no 

próximo ciclo de avaliação. Dessa forma, as espécies DD serão tratadas como prioritárias para 

estudos e, dessa maneira, o papel do pesquisador, das instituições de fomento e órgãos gestores 

fica mais claro e direcionado para o preenchimento das lacunas de informações sobre as espécies. 

Assim, podemos concluir que a busca por informações sobre as espécies, o uso e a 

adequação de ferramentas nesse estudo contribuíram para: 1) definir um novo panorama de 

informações disponíveis sobre os anfíbios DD de Mata Atlântica, permitindo o direcionamento 

das áreas prioritárias para estudos e melhorias na avaliação do estado de conservação dessas 

espécies; 2) clareza sobre informações relevantes e faltantes como a abundância e os aspectos 

reprodutivos dos anfíbios DD; 3) destacar o potencial uso de modelos de distribuição das 

espécies como uma ferramenta para melhorar as informações de distribuição das espécies; e, 4) 

priorizar as áreas para a obtenção das informações sobre as espécies, facilitando a inclusão das 

espécies DD no PSC. Assim, sugerimos que as informações aqui geradas possam ser 

incorporadas no planejamento para a conservação de anfíbios na Mata Atlântica, além de servir 

de modelo para outras espécies e grupos taxonômicos, reduzindo lacunas e incertezas no 

processo de avaliação das espécies ameaçadas. 
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ANEXO A. Questionário semiestruturado utilizado nas entrevistas realizadas no 
levantamento qualitativo.    

Avaliação do uso da categoria DD na avaliação do estado de conservação dos anfíbios 

brasileiros 

Entrevista semiestruturada 

Nome:                                                    Data: 

Instituição: 

 Principal área de pesquisa: 

 

Há quanto tempo desenvolve pesquisa nessa área? 

  

Qual é a abrangência geográfica das suas atividades de pesquisa? 

 Quais as melhores estratégias de conservação de anfíbios?  

 Qual a contribuição da sua pesquisa para a conservação dos anfíbios brasileiros? 

  

De quantas oficinas de avaliação de risco de extinção participou? Quando? 

  

Na sua opinião pessoal, como uma espécie é categorizada DD? 

 

Na sua opinião pessoal, quando uma espécie deixa de ser DD? 

 

Comparado com os critérios das outras categorias,você acha que os critérios para a inclusão 

das espécies na categoria DD são claros? Por quê? 

 

Você esta de acordo com a atual lista brasileira de espécies categorizadas como DD 

(ICMBio, 2014)? Por quê?  

 

As espécies DD devem ser tratadas como ameaçadas ou como não ameaçadas? Por quê? 
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ANEXO B. Parecer do comitê de ética 
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ANEXO C. TCLE dos entrevistados 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

ESTUDO: Anfíbios categorizados como Dados insuficientes na lista brasileirade espécies 
ameaçadas: padrões de carência de informações, questões relacionadas ao uso da categoria 

DD e previsões de risco de extinção 
 
Você está sendo convidado(a) a participar de uma entrevista para este projeto de pesquisa. Neste 

documento descrevemos sobre o que é o estudo e sua participação nele. Sua colaboração neste 

estudo será muito importante para nós. 

 

 
Eu, ....................................................................................................................................., residente e 

domiciliado(a) na ............................................................, portador(a) da Cédula de Identidade, RG 

..............................................., inscrito(a) no CPF/MF................................, nascido(a) em 

____/_____/_____, abaixo assinado, concordo de livre e espontânea vontade em participar do 

estudo “Título”( Anfíbios categorizados como Dados insuficientes na lista brasileirade espécies 

ameaçadas: padrões de carência de informações, questões relacionadas ao uso da categoria DD e 

previsões de risco de extinção), e esclareço que obtive todas as informações. 

Estou ciente que: 

I) Este projeto é desenvolvido na Universidade de São Paulo, epretende compreender o uso 

da categoria Dados Insuficientes no processo de classificação dos anfíbios brasileiros, nas 

categorias de ameaça. O estudo pretende entrevistar todas as pessoas que participaram das 

ultimas oficinas de avaliação dos anfíbios brasileiros. Como orientação da conversa, a 

entrevista seguirá um roteiro com questões pré-estabelecidas. Como participante neste 

projeto dou minha permissão ao(a) pesquisador(a) para que conduza uma entrevista 

comigo sobre esses assuntos; 

II) Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração neste estudo no momento 

em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação e sem nenhum prejuízo; 

III) As informações obtidas com essa entrevista serão mantidas em sigilo, ou seja, não vão ser 

repassadas para ninguém, mas concordo que sejam divulgadas em publicações científicas, 

desde que meus dados pessoais não sejam mencionados, ou seja, nome, endereço e outras 

informações pessoais não serãoidentificadas; 
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IV) Para a pesquisa, cada entrevistado será identificada por um código que apenas os 

pesquisadores responsáveis pelo projeto poderão identificar; 

V) Caso eu desejar, poderei tomar conhecimento dos resultados, ao final desta pesquisa 

(   )  Desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

(   )  Não desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

VIII) Caso tenham sido tiradas fotografias, 

(   ) concordo que sejam incluídas em publicações científicas, se necessário. 
(   ) concordo que sejam apresentadas em aulas e palestras. 
(   ) não concordo que sejam incluídas em nenhum tipo de publicação ou apresentação. 

 
Rio Claro,26  de  abril  de 2016 

 
Participante:......................................................................................................... 

Pesquisador Responsável pelo Projeto:Carolina Ortiz Rocha da Costa. 

Orientador: Dr. Marcio Roberto da Costa Martins. 

e-mail: carolortiz@usp.br 

 
 
 
 

Comitê de Ética em Pesquisa – Seres Humanos 
Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo 

Rua do Matão – Travessa 14, 321 – Cidade Universitária 
05508-090 – São Paulo – SP 

Tel. (11) 3091-8761 
Junho/2015 
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ANEXO D.  Questionário quantitativo  

 

Uso da categoria Dados Insuficientes na classificação do estado de conservação dos anfíbios 

brasileiros 

 

Este questionário é parte do projeto de doutorado intitulado “Anfíbios categorizados como 

Dados Insuficientes (DD) na lista brasileira de espécies ameaçadas: padrões de carência de 

informações, questões relacionadas ao uso da categoria e previsões de risco de extinção”, 

desenvolvido pela doutoranda Carolina Ortiz no Programa de Pós-Graduação Interunidades em 

Ecologia Aplicada ESALQ/USP, orientada pelo Dr. Marcio Martins (IB-USP) e em colaboração 

com o Dr. Silvio Marchini (ESALQ-USP). 

Com este questionário pretende-se compreender o uso da categoria DD no processo de avaliação 

do estado de conservação dos anfíbios brasileiros, bem como identificar relações entre as 

atividades exercidas pelos entrevistados e o uso da categoria, o que faz necessária a identificação 

pessoal. Contudo, devo informar que os dados serão divulgados e publicados de forma agregada 

sem a identificação individual.  

Assim, peço a gentileza de responder este questionário. 

Qual é o seu nome completo? 

_________________________________________________ 

 

Qual a principal disciplina que você desenvolve em suas pesquisas? (ex. Zoologia, Taxonomia, 

Sistemática, Ecologia, Biologia da Conservação, etc...). Cite apenas uma. 

___________________________________________________________ 

Espécies incluídas na categoria DD são aquelas para as quais a ausência de informações não 

permite uma avaliação adequada do seu estado de conservação (IUCN, 2001). As espécies DD 

não estão protegidas por lei (Machado et al., 2005) e por isso tendem a ser ignoradas nos esforços 

de conservação (e.g. Gascon et al., 2007).3 

Diante disso, qual a sua opinião a respeito da seguinte afirmação: 

As espécies brasileiras de anfíbios na categoria DD devem ser tratadas como ameaçadas. 

(  ) totalmente a favor 

(  ) a favor 

(  ) nem a favor e nem contra 

(  ) contra 

(  ) fortemente contra 
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Na última revisão do estado de conservação das espécies brasileiras de anfíbios, foram avaliadas 

973 espécies, das quais 167 foram classificadas como DD. 

Na sua opinião a categoria DD na atual lista brasileira tem: 

(  ) muito menos espécies do que deveria 

(  ) menos espécies do que deveria 

(  ) o número adequado de espécies 

(  ) mais espécies do que deveria 

(  ) muito mais espécies do que deveria 

 

Para você, qual é o principal aspecto das espécies que faz com que elas se tornem ameaçadas? 

(  ) modo reprodutivo complexo 

(  ) ser endêmica a um bioma ou região 

(  ) ter distribuição muito restrita 

(  ) ser pouco abundante localmente 

(  ) apresentar tendência de diminuição na distribuição e/ou abundância 

(  ) ser especialista em habitat 

A seguir estão todas as informações disponíveis para cinco espécies de anfíbios. Em qual 

categoria de ameaça da IUCN você classificaria essas espécies? Devo ressaltar que, embora 

existam critérios objetivos para a categorização das espécies, o objetivo dessa questão é identificar 

a sua opinião pessoal, portanto não existe resposta certa ou errada. 

 

Espécie (A): é endêmica do Brasil, do bioma Mata Atlântica, conhecida de três localidades no 

Estado de São Paulo, com extensão de ocorrência calculada de 1.082,8 km2. Trata-se de uma 

espécie de pequeno porte e diurna, habita camadas espessas de serapilheira na Mata Atlântica 

bem preservada. Provavelmente possui desenvolvimento direto como outras espécies do gênero. 

De acordo com um trabalho publicado, ela é rara no ambiente (difícil de ser encontrada). 

(  ) Menos preocupante (LC) 

(  ) Dados insuficientes (DD) 

(  ) Quase ameaçada (NT) 

(  ) Vulnerável (NU) 

(  ) Em perigo (EN) 

(  ) Criticamente em perigo (CR) 

(  ) Extinta na natureza (EW) 
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(  ) Extinta (EX) 

Qual foi a característica da espécie que motivou a sua classificação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Espécie (B): é endêmica do Brasil, encontrada somente na sua localidade tipo, na Chapada dos 

Guimarães (fora do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães), nas matas aluviais da bacia do 

rio Casca, Estado do Mato Grosso. A espécie habita florestas sazonalmente inundáveis ao longo 

de pequenos córregos e rios. Tem como principal ameaça a construção de um reservatório para a 

Usina Hidrelétrica de Manso, que suprimiu várias localidades de registro da espécie. Antes do 

enchimento do reservatório, a espécie era abundante e facilmente encontrada e sua extensão de 

ocorrência calculada era de 286 km2. Após o enchimento do reservatório, estima-se que sua 

extensão de ocorrência seja de 5 km2. Três subpopulações conhecidas estão declinando com base 

em monitoramento de 22 meses. 

(  ) Menos preocupante (LC) 

(  ) Dados insuficientes (DD) 

(  ) Quase ameaçada (NT) 

(  ) Vulnerável (NU) 

(  ) Em perigo (EN) 

(  ) Criticamente em perigo (CR) 

(  ) Extinta na natureza (EW) 

(  ) Extinta (EX) 

Qual foi a característica da espécie que motivou a sua classificação? 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________Espé

cie (C): é endêmica do Brasil, do bioma Cerrado, registrada em três localidades, na divisa entre 

Serro e Diamantina, MG, no Parque Estadual do Intendente, no quilômetro 126 da estrada de 

Vespasiano a Conceição do Mato Dentro, na Serra do Cipó, no município de Santana do Riacho, 

MG. Sua extensão de ocorrência calculada é de 1.311 km2. A espécie é considerada rara e ocorre 

em córregos permanentes com vegetação primária e secundárias de matas ciliares. Possui hábito 

diurno e suas larvas vivem nesses córregos. 

(  ) Menos preocupante (LC) 

(  ) Dados insuficientes (DD) 

(  ) Quase ameaçada (NT) 



83 
 

(  ) Vulnerável (NU) 

(  ) Em perigo (EN) 

(  ) Criticamente em perigo (CR) 

(  ) Extinta na natureza (EW) 

(  ) Extinta (EX) 

Qual foi a característica da espécie que motivou a sua classificação? 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Espécie (D): é endêmica do Brasil, ocorre em vários municípios litorâneos dos estados de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. É associada a solos arenosos da planície litorânea e sua extensão 

de ocorrência calculada é 12.419 km2. Seu habitat encontra-se fragmentado em decorrência da 

expansão urbana, que também causa declínio contínuo da qualidade do habitat (poluição do 

ambiente). A espécie apresenta reprodução explosiva, sendo abundante durante estes eventos. 

Quando não está em evento reprodutivo, a espécie pode ser observada deslocando-se durante o 

período crepuscular. A tendência populacional é desconhecida. 

(  ) Menos preocupante (LC) 

(  ) Dados insuficientes (DD) 

(  ) Quase ameaçada (NT) 

(  ) Vulnerável (NU) 

(  ) Em perigo (EN) 

(  ) Criticamente em perigo (CR) 

(  ) Extinta na natureza (EW) 

(  ) Extinta (EX) 

 

 

Qual foi a característica da espécie que motivou a sua classificação? 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Espécie (E): é endêmica do Brasil, tem a distribuição conhecida para três localidades todas nos 

limites do Parque Estadual da Serra do Mar, São Paulo. A sua extensão de ocorrência calculada é 

125.000 km2, encontrada em altitudes que variam de 600 m a 800 m. É uma espécie pequena 

com reprodução contínua. Sua vocalização inicia-se sobre árvores ou arbustos, a uma altura de 

até 3 m, e o amplexo acontece na serapilheira. Provavelmente o desenvolvimento é direto como 
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nas outras espécies do gênero. Atualmente seu habitat é protegido. A tendência populacional é 

desconhecida. 

(  ) Menos preocupante (LC) 

(  ) Dados insuficientes (DD) 

(  ) Quase ameaçada (NT) 

(  ) Vulnerável (NU) 

(  ) Em perigo (EN) 

(  ) Criticamente em perigo (CR) 

(  ) Extinta na natureza (EW) 

(  ) Extinta (EX) 

Qual foi a característica da espécie que motivou a sua classificação? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________ 
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ANEXO E. Lista das espécies de anfíbios DD de Mata Atlântica (ICMBio, 2014) e a 
região de ocorrência de cada espécie. 

 

Ordem Família Espécies Regiões 

Anura    

 Allophrynidae   

  Allophryne relicta Caramaschi, Orrico, Faivovich, Dias & Solé, 2013 Nordeste 

 Aromobatidae   

  Allobates alagoanus (Bokermann, 1967) Nordeste 

  Allobates capixaba (Bokermann, 1967) Sudeste 

 Brachycephalidae   

  Brachycephalus nodoterga Miranda-Ribeiro, 1920 Sudeste 

  Brachycephalus vertebralis Pombal, 2001 Sudeste 

  Ischnocnema epipeda (Heyer, 1984) Sudeste 

  Ischnocnema gehrti (Miranda-Ribeiro, 1926) Sudeste 

  Ischnocnema lactea (Miranda-Ribeiro, 1923) Sudeste 

  Ischnocnema paranaensis (Langone & Segalla, 1996) Sul 

  Ischnocnema pusilla (Bokermann, 1967) Sudeste 

  Ischnocnema randorum (Heyer, 1985) Sudeste 

 Bufonidae   

  Dendrophryniscus krausae Cruz & Fusinatto, 2008 Sul 

  Dendrophryniscus oreites Recoder, Teixeira, Cassimiro, Camacho & 
Rodrigues, 2010 

Nordeste 

  Dendrophryniscus organensis Carvalho-e-Silva, Mongin, Izecksohn & 
Carvalho-e-Silva, 2010 

Sudeste 

  Dendrophryniscus stawiarskyi Izecksohn, 1994 Sul 

  Melanophryniscus alipioi Langone, Segalla, Bornschein & de Sá, 
2008 

Sul 

  Melanophryniscus peritus Caramashi & Cruz, 2011 Sudeste 

 Centrolenidae   

  Vitreorana parvula (Boulenger, 1895) Sul 

 Craugastoridae   

  Haddadus plicifer (Boulenger, 1888) Nordeste 

  Holoaden pholeter Pombal, Siqueira, Dorigo, Vrcibradic & Rocha, 
2008 

Sudeste 

  Euparkerella robusta Izecksohn, 1988 Sudeste 

 Cycloramphidae   

  Cycloramphus asper Werner, 1899 Sul 

  Cycloramphus carvalhoi Heyer, 1983 Sudeste 

  Cycloramphus catarinensis Heyer, 1983 Sul 

  Cycloramphus cedrensis Heyer, 1983 Sul 

  Cycloramphus duseni (Andersson, 1914) Sul 

  Cycloramphus fuliginosus Tschudi, 1838 Sudeste e 
Nordeste 

  Cycloramphus granulosus A. Lutz, 1929 Sudeste 

  Cycloramphus migueli Heyer, 1988 Nordeste 

  Cycloramphus mirandaribeiroi Heyer, 1983 Sul 

  Cycloramphus semipalmatus (Miranda-Ribeiro, 1920) Sudeste 
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  Cycloramphus stejnegeri (Noble, 1924) Sudeste 

  Cycloramphus valae Heyer, 1983 Sul 

  Thoropa lutzi Cochran, 1938 Sudeste 

 Eleutherodactylidae   

  Adelophryne meridionalis Santana, Fonseca, Neves & Carvalho, 2012  Sudeste 

 Hemiphractidae   

  Gastrotheca fissipes (Boulenger, 1888) Nordeste 

  Gastrotheca flamma Juncá & Nunes, 2008 Nordeste 

  Gastrotheca fulvorufa (Andersson, 1911) Sudeste 

 Hylidae   

  Aplastodiscus flumineus (Cruz & Peixoto, 1985) Sudeste 

  Aplastodiscus musicus (B. Lutz, 1948) Sudeste 

  Bokermannohyla ahenea (Napoli & Caramaschi, 2004) Sudeste 

  Bokermannohyla claresignata (A. Lutz & B. Lutz, 1939) Sudeste 

  Bokermannohyla clepsydra (A. Lutz, 1925) Sudeste 

  Bokermannohyla feioi (Napoli & Caramaschi, 2004) Sudeste 

  Bokermannohyla gouveai (Peixoto & Cruz, 1992) Sudeste 

  Bokermannohyla izecksohni (Jim & Caramaschi, 1979) Sudeste 

  Bokermannohyla langei (Bokermann, 1965) Sul 

  Dendropsophus dutrai (Gomes & Peixoto, 1996) Nordeste 

  Dendropsophus limai (Bokermann, 1962) Sudeste 

  Dendropsophus studerae (Carvalho e Silva, Carvalho e Silva & 
Izecksohn, 2003) 

Nordeste 

  Boana freicanecae (Carnaval & Peixoto, 2004) Nordeste 

  Boana secedens (B. Lutz, 1963) Sudeste 

  Boana stellae (Kwet, 2008) Sul 

  Phasmahyla timbo Cruz, Napoli & Fonseca, 2008 Nordeste 

  Phrynomedusa appendiculata (Lutz, 1925) Sul 

  Phrynomedusa bokermanni Cruz, 1991 Sudeste 

  Phrynomedusa marginata (Izecksohn & Cruz, 1976) Sudeste 

  Phrynomedusa vanzolinii Cruz, 1991 Sudeste 

  Phyllodytes maculosus Cruz, Feio & Cardoso, 2007 Sudeste e 
Nordeste 

  Phyllodytes punctatus Caramaschi & Peixoto, 2004 Nordeste 

  Ololygon arduous (Peixoto, 2002) Sudeste 

  Ololygon atrata (Peixoto, 1989) Sudeste 

  Ololygon belloni (Faivovich, Gasparini & Haddad, 2010) Sudeste 

  Ololygon heyeri Peixoto & Weygoldt, 1986 Sudeste 

  Ololygon insperata (Da Silva & Alves-Silva, 2011) Sul 

  Ololygon jureia (Pombal & Gordo, 1991) Sudeste 

  Ololygon kautskyi (Carvalho e Silva & Peixoto, 1991) Sudeste 

  Ololygon melloi (Peixoto, 1989) Sudeste 

  Ololygon muriciensis (Cruz, Nunes & Lima, 2011) Sudeste 

  Ololygon skuki (Lima, Cruz & Azevedo, 2011) Sudeste 

  Ololygon strigilata (Spix, 1824) Nordeste 

  Scinax caldarum (B. Lutz, 1968) Nordeste 

  Scinax dolloi (Werner, 1903) Nordeste 
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  Sphaenorhynchus botocudo Caramaschi, Almeida & Gasparini, 2009 Nordeste 

  Sphaenorhynchus bromelicola Bokermann, 1966 nordeste 

  Sphaenorhynchus mirim Caramaschi, Almeida & Gasparini, 2009 Nordeste e 
sudeste 

 Hylodidae   

  Crossodactylus cyclospinus Nascimento, Cruz & Feio, 2005 Sudeste 

  Crossodactylus dispar A. Lutz, 1925 Sudeste 

  Hylodes amnicola Pombal, Feio & Haddad, 2002 Sudeste 

  Hylodes glaber (Miranda-Ribeiro, 1926) Sudeste 

  Hylodes magalhaesi (Bokermann, 1964) Sudeste 

  Hylodes mertensi (Bokermann, 1956) Sudeste 

  Hylodes otavioi Sazima & Bokermann, 1983 Sudeste 

  Hylodes perere Silva & Benmaman, 2008 Sudeste 

  Hylodes regius Gouvêa, 1979 Sudeste 

  Hylodes vanzolinii Heyer, 1982 Sudeste 

  Megaelosia bocainensis Giaretta, Bokermann & Haddad, 1993 Sudeste 

  Megaelosia boticariana Giaretta & Aguiar, 1998 Sudeste 

  Megaelosia jordanensis (Heyer, 1983) Sudeste 

  Megaelosia lutzae Izecksohn & Gouvêa, 1985 Sudeste 

 Leptodactylidae    

  Pseudopaludicola murundu Toledo, Siqueira, Duarte, Veiga-
Menoncello, Recco-Pimentel & Haddad, 2010 

Sudeste 

  Crossodactylodes itambe Barata, Santos, Leite & Garcia, 2013 Sudeste 

  Crossodactylodes izecksohni Peixoto, 1983 Sudeste 

  Crossodactylodes pintoi Cochran, 1938 Sudeste 

  Leptodactylus cupreus Caramaschi, Feio & São-Pedro, 2008 Sudeste  

  Leptodactylus hylodes (Reinhardt & Lütken, 1862) Nordeste 

  Leptodactylus ochraceus Lutz, 1930 Nordeste 

  Paratelmatobius gaigeae (Cochran, 1938) Sudeste 

  Paratelmatobius mantiqueira Pombal & Haddad, 1999 Sudeste 

  Physalaemus angrensis Weber, Gonzaga & Carvalho e Silva, 2005 Sudeste 

  Physalaemus insperatus Cruz, Cassini & Caramaschi, 2008 Sul 

  Physalaemus irroratus Cruz, Nascimento & Feio, 2007 Sudeste 

  Physalaemus rupestris Caramaschi, Carcerelli & Feio, 1991 Sudeste 

 Microhylidae   

  Chiasmocleis cordeiroi Caramaschi & Pimenta, 2003 Nordeste 

  Chiasmocleis crucis Caramaschi & Pimenta, 2003 Nordeste 

  Chiasmocleis gnoma Canedo, Dixo & Pombal, 2004 Nordeste 

  Chiasmocleis mantiqueira Cruz, Feio & Cassini, 2007 Sudeste 

  Chiasmocleis sapiranga Cruz, Caramaschi & Napoli, 2007 Nordeste 

  Elachistocleis erythrogaster Kwet & Di-Bernardo, 1998 Sul 

 Odontophrynidae   

  Proceratophrys moehringi Weygoldt & Peixoto, 1985 Sudeste 

  Proceratophrys pombali Mângia, Santana, Cruz & Feio, 2014 Sudeste 

Gymnophiona    

 Caeciliidae   

  Caecilia armata Dunn, 1942  
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  Oscaecilia hypereumeces Taylor, 1968 Sul 

 Siphonopidae   

  Microcaecilia supernumeraria Taylor, 1969  

  Mimosiphonops vermiculatus Taylor, 1968 Sudeste 

  Siphonops leucoderus Taylor, 1968  

 Typhlonectidae   

  Chthonerpeton braestrupi Taylor, 1968 Sudeste 

  Chthonerpeton exile Nussbaum & Wilkinson, 1987  

  Chthonerpeton noctinectes da Silva, Britto-Pereira & Caramaschi, 
2003 

Nordeste 

  Chthonerpeton perissodus Nussbaum & Wilkinson, 1987  

    Chthonerpeton viviparum Parker & Wettstein, 1929 Sul 
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ANEXO F. Lista com as espécies com ocorrência conhecida para a região nordeste da Mata Atlântica, os aspectos reprodutivos, morfológicos e de distribuição de todas as espécies 
da região. E as ausências de informação para cada espécie.  

Espécies Justificativa 
Modo 

reprodutivo 
Habitat reprodutivo 

Tamanho 

(CRC mm) 

Fecundidade 

(n. de ovos) 

Abundância 

local (n. de 

indivíduos) 

Altitude 

(m) 

Extensão de 

ocorrência 

(modelo - 

km2) 

Allophryne relicta  

DD 2 arbustos na beira de 

riachos temporarios 

19,9-21,9  

- 

±10 a 20 

indivíduos por 

agregação 

90 a 600 1.923,57 

Allobates alagoanus 
DD: problema 

taxonômico 
20 

reofilico: sobre pedras em 

pequenos riachos ou 

corredeiras 

14,5 + ou - 

14 
- - 

12 

63.748,98 

Dendrophryniscus oreites  DD: recem descrita 8 phytotelmatas 25,0 - - 800 a 900 617,23 

Haddadus plicifer 
DD: sem registro por 

mais de 100 anos 
23 

chão da mata 
17 

- - 
- 1.063,05 

Cycloramphus migueli  DD 19 poça no interior da floresta 42 - 6 indivíduos  - 12.242,37 

Gastrotheca fissipes 
DD: problema 

taxonômico 
37 

copa das árvores 

76,76 - 

64,31 

macho,   

82,5-110,0 

fêmeas - - 

- 

64.568,38 

Gastrotheca flamma DD 37 - 55,3 - - 200 a 750 428,36 

Dendropsophus dutrai DD /  2 
- 

30,0–45,0 

machos - - 
- 47.757,48 

Dendropsophus studerae  DD 12 
pequenas poças 

temporárias 

19,3–23,4  

machos,  

26,1–27,0  

fêmeas - - 

600 21.583,37 

Boana freicanecae DD 2 riacho ou rio 37,3–42,2 30 ovos  - 700 2.256,24 

Phasmahyla timbo  DD 2 arborícola proximo a 

riachos ou poça temporaria 

32,4 to 35,8 

machos - - 
800 a 900  

63.171.59 
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Continuação 

Espécies Justificativa 
Modo 

reprodutivo 
Habitat reprodutivo 

Tamanho 

(CRC mm) 

Fecundidade 

(n. de ovos) 

Abundância 

local (n. de 

indivíduos) 

Altitude 

(m) 

Extensão de 

ocorrência 

(modelo - 

km2) 

Phyllodytes punctatus  DD 6 phytotelmata 18,2–22,8  - - 500 655,13 

Ololygon muriciensis  DD: recem-descrita 2 poça 27‒28,9 - - 100-600 1.475,46 

Ololygon skuki  

DD: problema 

taxonômico 
1 

- 

 14,6-17,1 

machos, 

20,0-24,2  

fêmeas - - 

- 

1.423,51 

Ololygon strigilata  DD 2 
brejo ou lagoa, ou remanso 

de rio ou riacho 

16,7–42,8 

machos,  

19,5–47,0 

fêmeas - - 

- 

35.058,78 

Sphaenorhynchus botocudo  

DD: com alerta para a 

mudança de uso da 

terra (silvicultura) 

1 brejo ou lagoa, poças 

permanentes  

23,9–29,3 

machos 
- - 

  4.894,96 

Sphaenorhynchus 

bromelicola  
DD 1 

Lagoa, habitat ecotono de 
áreas abertas com florestadas, 

abriga-se em bromélias 

terrestres e se reproduz em 
lagoas de áreas aberta. 

17 - 21  

- - 

300 a 900 3.058,69 

Sphaenorhynchus mirim  DD 1 brejo ou lagoa 18.1 - - 250 12.961,71 

Leptodactylus hylodes  

DD: sem registro 

desde 1860 e da 

taxonomia duvidosa 

- 

- 

- 

- - 

- 2.835,98 

Leptodactylus ochraceus  

DD: conhecida 

somente do holótipo 

coletado em 1927 

- 

- 

41.7 

- - 

- - 
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Continuação 
 

Espécies Justificativa 
Modo 

reprodutivo 
Habitat reprodutivo 

Tamanho 

(CRC mm) 

Fecundidade 

(n. de ovos) 

Abundância 

local (n. de 

indivíduos) 

Altitude 

(m) 

Extensão de 

ocorrência 

(modelo - 

km2) 

Chiasmocleis cordeiroi  DD 1 

poças temporárias no 

interior de floresta tropical 

em estágio inicial de 

crescimento secundário e 

dossel relativamente denso 

20,54 ± 

1,41 

- - 

120 

10.028,77 

Chiasmocleis crucis  DD 1 
poça temporária no 

interior de floresta e em 

áreas de cabruca 

 19,0–20,9 

machos 
- - 

120 

16.709,78 

Chiasmocleis gnoma  DD 1 

poças temporárias no 

interior de floresta tropical 

em estágio inicial de 

crescimento secundário e 

dossel relativamente denso 

 13,4–15,4 

machos,  

14,9–17,0 

fêmeas 
- - 

100 438,96 

Chiasmocleis sapiranga  DD 1 

serrapilheira e pode ser 

encontrando em áreas com 

vegetação arbórea, lagoas 

temporárias e/ou lagos 

permanentes, rios, 

nascentes ou córregos  

 19,0-20,9 

machos, 

21,2-25,0 

fêmeas 

- - 

10 a 120 577,51 

Chthonerpeton noctinectes  DD 39 

hábitos subaquáticos e 

fossoriais. Os espécimes 

utilizados na descrição 

foram coletados em área 

alagada grande (pântano, 

brejo) poças temporarias 

33,6 

macbhos,         

27,2 fêmeas 

- - 

- 215,02 
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ANEXO G. Tabela 3. Lista com as espécies com ocorrência conhecida na região sudeste da Mata Atlântica, os aspectos reprodutivos, morfológicos e de distribuição de todas as 
espécies da região. E as ausências de informação para cada espécie. 

Espécies Justificativa 
Modo 

reprodutivo 
Habitat reprodutivo 

Tamanho         

(CRC mm) 

Fecundidade 

(n. de ovos) 

Abundância local 

(n. de indivíduos) 

Altitude 

(m) 

Extensão de 

ocorrência 

(modelo - km2) 

Allobates capixaba  

DD 

20 

reofilico: sobre pedras em 

pequenos riachos ou 

corredeiras 

15,2 - - 6,51 42.681,20 

Brachycephalus nodoterga  DD 23 Terrícola - Chão da mata  12,4  - 25 400 a 900  7.206,67 

Brachycephalus vertebralis DD 23 Terrícola - Chão da mata  10,5–14,2 - - 200 a 1500 1.908,07 

Ischnocnema epipeda DD 23 Terrícola - Chão da mata  - - 40 300 a 950 3.827,.34 

Ischnocnema gehrti 
DD: problema 

taxonômico 
- - 14,2–15,3 - - 800 12,52 

Ischnocnema lactea 
DD: problema 

taxonômico *** 
23 terrícola - Chão da mata  

19,6–26,7 machos, 

27,6–34,3 fêmeas 
- - 1200 17.942,35 

Ischnocnema pusilla DD 23 Chão da mata 16 - - 1600 11,04 

Ischnocnema randorum DD 23 
Chão da mata e vegetação 

baixa 

12 -18 machos,  

11,8–15,0 fêmeas 
- - 900 a 1300 2.963,02 

Dendrophryniscus 

organensis 
DD 8 Fitotelmatas 23,6±0,3 5 óvulos - 200a 1050 839,03 

Melanophryniscus peritus 
DD: problema 

taxonômico (holótipo) 
- - 39,3fêmea - - 1000 a 2000 16,56 

Holoaden pholeter  DD 23 
chão da mata ou 

temporary pond 

44,6-41,6 machos,  

47,7 fêmeas 
- - 900 a 1400  87,79 

Euparkerella robusta 
DD: região de 

ocorrência carente de 

levantamentos 
23 

Habitam a serrapilheira, 

possuem 

desenvolvimento direto e 

colocam seus ovos entre 

as camadas úmidas de 

folhas mortas caídas das 

árvores.  

22 - - 70 112,56 
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Continuação 

Espécies Justificativa 
Modo 

reprodutivo 
Habitat reprodutivo 

Tamanho         

(CRC mm) 

Fecundidade 

(n. de ovos) 

Abundância local 

(n. de indivíduos) 

Altitude 

(m) 

Extensão de 

ocorrência 

(modelo - km2) 

Cycloramphus carvalhoi DD 21 Terrícola - Chão da mata 58-62 machos,  - - 1500 a 2500 255,58 

Cycloramphus fuliginosus  DD 19 
Riachos encachoeirados 

de altitude 

47,3-56,3 machos, 

54,7-64,3 fêmeas 
70 a100 ovos - - 91.369,72 

Cycloramphus granulosus DD 19 
Riachos encachoeirados 

de altitude 
44 - 27  - - 800 - 

Cycloramphus 

semipalmatus  
DD 19 

Riachos encachoeirados 

de montanha ombrófila 

densa 

39,6-43,4 machos, 

45,5-51fêmeas 
- - - 4.802,08 

Cycloramphus stejnegeri  DD 22 - 
45-47 machos,       

45-56 fêmeas 
- - - 601,26 

Thoropa lutzi  
DD: vulnerável 

anteriormente 
19 Paredão rochoso 20,83 – 23,40  - - 200 a 800  48.769,87 

Adelophryne meridionalis  DD 2 Riacho  8,97–10,87 - - 880 18.681,10 

Gastrotheca fulvorufa  DD 37 copa das árvores 
63-68 machos,       

72-80 fêmeas 
- - - 5.948,31 

Aplastodiscus flumineus 
DD: sem resgistros 

atuais 
5 

Brejo ou remanso de rio e 

riacho 
58,2 - - 1500 a 2500 4.561,08 

Aplastodiscus musicus  
DD:  sem resgistros 

atuais 
5 Rio e riachos de altitude - - - 1200 - 

Bokermannohyla ahenea  DD 4 
Brejo ou remanso de rio e 

riacho 

45,9-56,7 machos, 

46,0-54,6 fêmeas 
- - 500 34,71 

Bokermannohyla 

claresignata  
DD: sem registro há 

pelo menos 25 anos 
4 

Poça, córrego ou riachos 

em altas altitude , que 

sejam pedregoso no leito, 

rodeado por águas muito 

turbulentas  

61fêmeas - - 800 7.130,13 
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Continuação 

Espécies Justificativa 
Modo 

reprodutivo 
Habitat reprodutivo 

Tamanho         

(CRC mm) 

Fecundidade 

(n. de ovos) 

Abundância local 

(n. de indivíduos) 

Altitude 

(m) 

Extensão de 

ocorrência 

(modelo - km2) 

Bokermannohyla clepsydra 
DD: sem registro há 

pelo menos 25 anos 
4 

Bromélias sobre árvores, 

próximas a córregos em 

floresta primária, e os 

girinos são encontrados 

nos riachos e córregos   

44,0 fêmeas - - - 1.842,23 

Bokermannohyla feioi 
DD: problema 

taxonômico 
4 

Matas de galeria ao longo 

de riachos que é rodeado 

por campos de montanha 

rochosa. Os indivíduos 

são mais frequentemente 

encontrados em arbustos 

ao longo dos riachos, 

empoleirados a 20-200 

centímetros acima do 

solo. As larvas são 

encontradas a noite, em 

riachos com fundos 

rochosos, corredeiras e 

remansos de mata de 

galeria  

37,0-40,2 machos, 

39,3-40,3 fêmeas 
- - 600 a 1200 8.562,24 

Bokermannohyla gouveai DD 4 Brejo ou lago 

61,7 - 65,4 

machos, 62,7-70,4 

fêmeas 

- - 1800 a 2400 223,85 

Bokermannohyla izecksohni 

DD: problema 

taxonômico, 

problemas na 

identificação da 

espécies gerando 

incertezas sobre sua 
extensão de 

ocorrência 

4 

 Brejo ou lago, a espécie 

parece não apresentar 

vocalização 

34,3-50,8 - - - 468,85 
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Continuação 

Espécies Justificativa 
Modo 

reprodutivo 
Habitat reprodutivo 

Tamanho         

(CRC mm) 

Fecundidade 

(n. de ovos) 

Abundância local 

(n. de indivíduos) 

Altitude 

(m) 

Extensão de 

ocorrência 

(modelo - km2) 

Dendropsophus limai DD  1 - 19-26,2 - - 40 13,28 

Boana secedens  
DD: problema 

taxonômico 
2 - 53,6 - 55,1  - - - 12.572,83 

Phrynomedusa bokermanni 
DD: sem registro 

desde 1978 
18 - 

46,0 machos e 

fêmeas 
- - 50 170,98 

Phrynomedusa marginata DD 18 
Remanso de rio ou 

corrrego 

26-30 machos,        

28 fêmeas 
- - 200 a 800 27.678,75 

Phrynomedusa vanzolinii DD 18 
Remanso de rio ou 

corrrego 

32,6-35,3 machos, 

36,5 fêmeas 
- - 800 a 1500 254,47 

Phyllodytes maculosus  DD 6 Fitotelmata 39,7–48,5  - - 837 123.698,17 

Ololygon arduous  DD 6 Fitotelmata (bromelia) 19,3–22,7  - - 878 114.532,50 

Ololygon atrata  
DD: problema 

taxonômico  
6 Fitotelmata (bromelia) 

19,2  machos,         

20 fêmeas  

- - 1200 4.831,93 

Ololygon belloni 
DD 6 Bromélia 

19,8–23,0 machos,  

26,3–29,2 fêmeas 
- - - 32.895,44 

Scinax caldarum 

DD: erro de 

identificação, 
causando dívidas na 

extensão de 

ocorrência 

1 
Poça permanente ou 

temporária  
24,7-28,8 machos - - 800 80.480,57 

Ololygon heyeri 

DD: áreas de 

ocorrência sofrendo 

impacto 

2 Rio ou riacho  21,1–24,4 machos - - 650 a 700  12.703 
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Continuação 

Espécies Justificativa 
Modo 

reprodutivo 
Habitat reprodutivo 

Tamanho         

(CRC mm) 

Fecundidade 

(n. de ovos) 

Abundância local 

(n. de indivíduos) 

Altitude 

(m) 

Extensão de 

ocorrência 

(modelo - km2) 

Ololygon insperata  DD: reprodução 

ocorre em bromélia 
Alcantarea imperialis 

que cresce somente 

em afloramentos 

graníticos de regiões 

montanhosas do 

noroeste do estado do 
Rio de Janeiro e no 

estado do Espírito 

Santo. Essa bromélia 
foi recentemente 

avaliada (2013) como 

ameaçada de extinção, 
DD por que não se 

tem estudos que 

avaliam essa relação 
de ameaça de extinção 

6 Bromélia 
 18,6 machos,         

23  fêmeas 
- - 500 a 1000 3.379,27 

Ololygon jureia DD 1 Poça temporária  
29,0-30,0 machos, 

32,3-33,6 fêmeas 
- - 50 a 500 980,13 

Ololygon kautskyi DD 2 Riacho ou rio 
23,6 machos,        

28,7 fêmeas 
- - 650 7.941,81 

Ololygon melloi 
DD: região de 

ocorrência carente de 

levantamentos 
6 Fitotelmatas 

15,9–17,00 

machos 
- - 1000 a 1200 2,37 

Crossodactylus cyclospinus DD: recém descrita 3 

Os machos vocalizam 

sobre as rochas ou 

embaixo de vegetação do 

riacho e demonstram 

comportamento 

territorialista.  

23,2-24,4machos, 

29,4 fêmeas 
- - 100 a 700 848,16 
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Continuação 

Espécies Justificativa 
Modo 

reprodutivo 
Habitat reprodutivo 

Tamanho         

(CRC mm) 

Fecundidade 

(n. de ovos) 

Abundância local 

(n. de indivíduos) 

Altitude 

(m) 

Extensão de 

ocorrência 

(modelo - km2) 

Crossodactylus dispar 
DD: problema 

taxonômico 
3 Riacho ou rio 

23,6-33,7machos, 

20,9-33,8 fêmeas 
- - - 30.271,84 

Hylodes amnicola  DD 3 Riacho ou rio 
25,3–28,1machos,  

26,3–30,9 fêmeas 
- - 1000 97.823,12 

Hylodes glaber 
DD: sem resgistro 

desde 1976  
3 

Riachos montanhosos 

(1.850 metros de altitude, 

na Serra do Itatiaia) onde 

se reproduzem 

40,0 - - 1850 140,26 

Hylodes magalhaesi DD 3 Riacho ou rio  28,7–31,5 - -   1.144,23 

Hylodes mertensi 
DD: sem registro 

desde  1956 

(Holótipo)  
3 -  51,5–54,5 - - 800 125,13 

Hylodes otavioi DD 3 Riacho ou rio 
32 macho,               

34 fêmeas 
- - 1200 65.129,40 

Hylodes perere  DD 3 Riacho ou rio 

23,4-27,1machos, 

23,93-28,44 

fêmeas 

- - 800 a 1500 134,12 

Hylodes regius 

DD:  sem registro a 

mais de 50 anos 

(Holótipo) 

3 
Riacho ou rio (a 1.850 

metros de altitude) 
32,5-35,6  - - 1850 3.741,47 
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Continuação 

Espécies Justificativa 
Modo 

reprodutivo 
Habitat reprodutivo 

Tamanho         

(CRC mm) 

Fecundidade 

(n. de ovos) 

Abundância local 

(n. de indivíduos) 

Altitude 

(m) 

Extensão de 

ocorrência 

(modelo - km2) 

Hylodes vanzolinii  DD 3 

Riacho em 1.850 metros 

de altitude (cerca de 

2.300m de altitude 

29,0 - - 2300 23,23 

Megaelosia bocainensis 
DD: tentativas de 

encontro sem registro 

da espécie 
19 

Riacho de montanha 

(área montanhosa, a 

aproximadamente 500m 

de altitude) 

66,7 - - 500 58,28 

Megaelosia boticariana  DD  19 

Riachos de montanha (a 

aproximadamente 800m 

de altitude), de água fria e 

limpa, no interior da 

floresta, e as larvas foram 

encontradas em poças 

mais profundas  

42,58 mm  - - 800 415,6 

Megaelosia jordanensis 
DD: sem registro 

desde 1983 (holótipo) 
19 

Riacho de montanha 

florestado, foi encontrada 

a 1.700 m de altitude. 

7,0 - 12,0  

7 girinos 

foram 

coletados 

para a 

descrição  

- 1600 a 1700 4,73 

Megaelosia lutzae DD 19 Rio ou riacho 

 90,40 - 100,53 

machos,               

88,3-92,5 fêmeas 

- - 500 a 1000  9.382,67 

Pseudopaludicola murundu DD: recem descrita 12 

corpos de água de fluxo 

lento, no murundus, que 

são pequenas elevações 

no solo (cerca de 10 cm 

de altura), cobertas por 

vegetação gramínea e / ou 

arbórea 

 14,7 machos,       

15,0 fêmeas 
- - 600 - 
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Continuação 

Espécies Justificativa 
Modo 

reprodutivo 
Habitat reprodutivo 

Tamanho         

(CRC mm) 

Fecundidade 

(n. de ovos) 

Abundância local 

(n. de indivíduos) 

Altitude 

(m) 

Extensão de 

ocorrência 

(modelo - km2) 

Crossodactylodes itambe 

DD: incendio em 

2015 afetou 80% 

de ocorrência   

6 
Bromélia (Vriesea 

medusa)  

16,2 ± 1, 3 

machos, 16,2 ± 

1,0 fêmeas 

- 78 a 66  800 a 1800 294,55 

Crossodactylodes izecksohni 
DD: sem resgistro a 

mais de 30 anos 
6 Bromélia 

11,8–14,3 machos,  

11,2–13,7 fêmeas  
- - 600 a 850 57,08 

Crossodactylodes pintoi DD 6 Bromélia 15–17 machos - - 600 a 1000 23,74 

Leptodactylus cupreus DD 30 Poça temporária  50,1–55,1  7 20 1227 609.207,21 

Paratelmatobius gaigeae 
DD:  região de 

ocorrência carente de 

levantamentos 
18 Brejo ou lagoa 19,0 - - 1160 a 1200 44.015,76 

Paratelmatobius 

mantiqueira 
DD  1 - 14,4-16,7 machos 40 - 1650 7.514,14 

Physalaemus angrensis DD 11 Poça temporária  

 16,9-18,4 

machos,  19,1-

20,1 fêmeas 

- - 10 a 40 2,36 

Physalaemus irroratus DD 11 Poça temporária  

 20,5-22,5 

machos, 22,5-22,9 

fêmeas 

- - 150 a 900 233,89 

Physalaemus rupestris 
DD: problema 

taxonômico 
11 Poça temporária  

15,9–18,3 machos, 

17,2–17,9 fêmeas 
- - 1350 41.112,06 

Chiasmocleis mantiqueira DD 1 
Poça temporária com 250 

m2 de espelho d´água  

 17,7machos,       

21,8 fêmeas; 
- - 1227 2.523,16 

Proceratophrys moehringi DD 2 Riacho e rios 35 - - 650 1.725,24 

Proceratophrys pombali 

DD: recem descrita 1 

Poça temporária ou 

permanente em áreas de 

restiga 

31,9 41,9 machos, 

52,5fêmeas 
- - 70 1.053,73 

Mimosiphonops 

vermiculatus 
DD: problema 

taxonômico 
38 

Fossorial encontrada em 

casca, troncos e pedras na 

floresta úmida 

18,6-28,0 fêmales - - 800 a 1000 10,28 
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ANEXO H. Tabela 4. Lista com as espécies com ocorrência conhecida na região sul da Mata Atlântica, os aspectos reprodutivos, morfológicos e de distribuição de todas as espécies 
da região. E as ausências de informação para cada espécie. 

Espécies Justificativa 
Modo 

reprodutivo 
Habitat reprodutivo 

Tamanho         

(CRC mm) 

Fecundidade 

(n. de ovos) 

Abundância 

local (n. de 

indivíduos) 

Altitude 

(m) 

Extensão de 

ocorrência 

(modelo - 

km2) 

Ischnocnema paranaensis  DD 23 campos de altitude diurno 17.7 mm - - 1615 2.758,89 

Dendrophryniscus krausae  DD 8 phytotelmatas  

19.2-21.2 

machos, 20.4-

24.0 fêmeas 

- - 850 a 1500 61.396,79 

Dendrophryniscus 

stawiarskyi 

DD: sem registro 

desde a década de 80 

e taxonômia incerta 

- - 22,0mm macho - - 900 a 1600 68.273,59 

Melanophryniscus alipioi  DD: recém descrita - Fitotelmata 

22.66 - 19.45 

machos,  25.64 - 

24.58 fêmeas 

- - 1600 18.806,49 

Vitreorana parvula 
DD:problema 

taxonômicos  
- raicho de floresta primária - - - 1200 80.573,78 

Cycloramphus asper DD 19 
riachos florestados de 

montanha 

38-48 machos,      

44-54 fêmeas 
- - 300 a 800  52.027,37 

Cycloramphus catarinensis  DD 19 

reofilico: sobre pedras em 

pequenos riachos ou 

corredeiras 

37.5mm - - 300 a 500 10.096,29 

Cycloramphus cedrensis 
DD: sem registro 

desde a decada de 70 
19 riacho de eencosta - - - 300 a 500 13.071,35 

Cycloramphus duseni  DD 19 
rochas na beira de 

cachoeira e riacho 
6 - 5 mm - - 600 28.240,55 

Cycloramphus 

mirandaribeiroi  

DD: sem registro 

desde a decada de 70 
19 

se reproduz em 

floresta inundável 

49-61 machos, 

62-69mm fêmeas 
- - 50- a 150  13.153,34 

Cycloramphus valae  

DD: problema 

taxonômico, 

desaparecimentos em 

duas localidades 

19 
reofilico: sobre pedras em 

pequenos riachos 

29.8-32.4machos, 

35.6-39.6 fêmeas 
- - 400 a 900 44.557,99 
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Continuação 

Espécies Justificativa 
Modo 

reprodutivo 
Habitat reprodutivo 

Tamanho         

(CRC mm) 

Fecundidade 

(n. de ovos) 

Abundância 

local (n. de 

indivíduos) 

Altitude 

(m) 

Extensão de 

ocorrência 

(modelo - 

km2) 

Bokermannohyla langei DD 4 - 
66 machos, 60 

fêmeas 
- - 500 195.864,40 

Boana stellae  DD 2 
platô de araucaria riacho 

de floresta 
40.7-49.9 machos 150 a 300 - 200 a 800 4.309,35 

Phrynomedusa 

appendiculata  

DD: sem registro 

desde 1982 
2 riacho 

 26.3–44.9 

machos, 35.8 

fêmeas 

- - 800 a 1000  42.639,62 

Scinax dolloi 
DD: pronlemas 

taxonomicos 
0 - 

34.9 machos, 

42.9 fêmeas 
- - 5 a 50 59.526,82 

Physalaemus insperatus  
DD: sem resgistro 

desde a década de 50 
11 - 

 22.2-25.3 

machos, 26.6-

26.7 fêmeas 

- - - 5.585,86 

Elachistocleis erythrogaster  DD 1 

brejo ou lagoa 

(reprodução explosiva 

com agregação em 

ambientes temporarios) - 

sitio de vocalização 

criptico / hábito semi-

fossorial na estação não-

reprodutiva  

32,3  991 - 476  - 900 a 1200 9.087,17 

Oscaecilia hypereumeces 

DD: problema 

taxonômico e de 

localidade típo 

39 
floresta de várzea, 

provavelmente é fossorial 
38,5 - 64,0 - - - 23,78 

Chthonerpeton viviparum 
DD: problemas 

taxonômica 
39 

aquáticos de águas 

lênticas e hábito 

reprodutivo vivíparo  

- - - 0 a 400 12.579,31 
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ANEXO J. Lista dos municípios selecionados pelas análises de priorização, divididos por região geopolítica da 
Mata Atlântica.  

Municipios em áreas priorizadas pelas análises 

Regiões Municípios Oportunidade Sem incertezas 

N
o

rd
es

te
 

Alcobaça X X 

Belmonte X X 

Buerarema X X 

Cachoeira X X 

Camacan X X 

Camamu X X 

Canavieiras X X 

Candeias X X 

Capela X - 

Carinhanha X X 

Catu X X 

Coaraci X X 

Col. Leopoldina X X 

Conceição do Jacu¡pe X X 

Esplanada X X 

Estância X X 

Eunápolis X X 

Feira de Santana X X 

Gandu X X 

Garanhuns X X 

Goiana X X 

Goianinha X X 

Guanambi X X 

Ibicara¡ X X 

Ilhéus X X 

Indiaroba X X 

Ipiau X X 

Irar  X X 

Itamaraju X X 

Itaparica X X 

Itapebi X X 

jaguaquara X X 

Jitaúna X X 

João Pessoa - X 

Maracás X X 

Mucuri X X 

Nazaré X X 

Neópolis X - 

Nova Viçosa X X 

Olho D'água das Flores X - 
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Palmares X X 

Paulo Afonso X - 

Penedo X - 

Petrolândia X X 

Pilar X X 

Poço Redondo X - 

Porto da Folha X - 

Porto Seguro X X 

Prado X X 

Propri  X - 

Quipap  X X 

Ribeirão X X 

Rio Real X X 

S. Bento do Una X - 

S. Inês X X 

S. Sebastião X - 

São Miguel dos Campos X X 

Sirinhaém X X 

Sto. Amaro X X 

TeiXeira de Freitas X X 

Ubaitaba X X 

Una X X 

Valença X X 

Total 62 53 

S
u

d
es

te
 

Afonso Cláudio X X 

Aimorés X X 

Alegre X X 

Alfenas X X 

Anchieta X X 

Andrelândia X X 

Angra dos Reis X X 

Aracruz X X 

Avaré - X 

BaiXo Guandu X X 

Barbacena X X 

Barra de Nova Venécia X X 

Bicas X X 

Bom Sucesso X X 

Botucatu - X 

Cabo Frio X X 

Cajati X X 

Campo Belo - X 

Cananeia X X 

Caranda¡ X X 
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Carangola X X 

Caratinga - X 

Carlos Chagas X X 

Carmo do Rio Claro X X 

Castelo X X 

CaXambu X X 

Colatina X X 

Conceição da Barra X X 

Conceição de Macabu X X 

Conceição do Mato Dentro X X 

Congonhas X X 

Contagem X X 

Cordeiro X X 

Diamantina X X 

Ecoporanga X X 

Gouvéa X X 

Guanhães X X 

Guarapari X X 

Guaratinguetá X X 

Guarujá X X 

GuaXupé X X 

Iúna X X 

Ipanema X X 

Itacarambi X X 

Itaguaçu X X 

Itajubá X X 

Itambacuri X X 

Itapemirim X X 

Itaperuna X - 

Januária X X 

Juiz de Fora X X 

Jundia¡ - X 

Juqui  X X 

Lajinha X X 

Lambar¡ - X 

Lavras X X 

Linhares X X 

Lorena X X 

Macaé X X 

Manga X X 

Manhuaçu - X 

Mariana X X 

Mendes X X 

Miracema X X 
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Montanha X X 

Monte Santo de Minas X X 

Nova Era X X 

Nova Iguaçu X X 

Ouro Preto X X 

Parati X X 

Perdões X X 

Peru¡be X X 

Pinheiros X X 

Poços de Caldas X X 

Pouso Alegre X X 

Pertrópolis X X 

Regiistro X X 

Resplendor X X 

Rio Piracicaba X X 

S. Carlos - X 

S. Fidélis X - 

S. JoÆo Evangelista - X 

S. Jos‚ dos Campos - X 

S. Lourenço X X 

S. Maria do Suaçuí - X 

São Mateus X X 

Santos X X 

Saquarema X X 

Serro X X 

Ubatuba X X 

Valença X X 

Volta Redonda X X 

Total 81 90 

S
u

l 

Araranguá X X 

Araucária X X 

Balneário Camboriú X X 

Barbosa Ferraz X - 

Barra Velha X X 

Blumenal X X 

Bom Jesus X X 

Caçador X X 

Canela X X 

Criciúma X X 

Curitibanos X X 

Farroupilha X X 

FaXinal X - 

Florianópolis X X 

Gramado X X 
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Guaporé X X 

Guarapuava X - 

Guaratuba X X 

Içara X X 

Imbituba X X 

Ituporanga X X 

Ivaiporã X - 

Jaraguá do Sul X X 

Joaçaba X X 

Joinville X X 

Lages X X 

Laguna X X 

Mandaguari X - 

Maringá X - 

Orleans X X 

Palmas X - 

Paranaguá X X 

Porto União X X 

Rio do Sul X X 

S. Cecília - X 

S. Francisco do Sul X X 

S. Joaquim X X 

Sombrio X X 

Taió X X 

Timbó X X 

Torres X X 

União da Vitória - X 

Urussanga X X 

Vacaria X X 

Total 42 37 

Mata 

Atlântica Total  
185 180 
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ANEXO K. Lista das unidades de conservação selecionadas pelas análises de priorização, divididos por região 
geopolítica da Mata Atlântica.  

Unidades de Conservação nas áreas Prioritárias 

Região 
 

Nome da UC Estado 

N
o

rd
es

te
 

1 APA Baía de Camamu BA 

2 APA Baía de todos os Santos BA 

3 APA Bonfim-Guaraíras RN 

4 APA Caminhos Ecológico da Boa Esperamça BA 

5 APA Caraíva- Trancoso BA 

6 APA Coroa Vermelha BA 

7 APA Costa de Itacaré -Serra Grande BA 

8 APA da Marituba do Peixe AL 

9 APA das Ilhas de Tinharé e Boipeba BA 

10 APA de Guadalupe BA 

11 APA de Murici AL 

12 APA de Piaçabuçu AL 

13 APA de Santa Cruz PE 

14 APA de Santa Rita AL 

15 APA do litoral Norte SE 

16 APA do Litoral Sul SE 

17 APA do Pratagy AL 

18 APA Joanes-Ipitanga BA 

19 APA Lago de Pedra do Cavalo BA 

20 APA Lagoa Encantada e Rio Almada  BA 

21 APA Litoral Norte do Estado da Bahia BA 

22 APA Pratigi BA 

23 APA Sto. Antônio  BA 

24 ESEC de Murici AL 

25 MN do Rio São Francisco BA/SE/AL 

26 PARNA do Alto do Cariri BA 

27 PARNA do Decobrimento BA 

28 PARNA do Pau Brasil BA 

29 PARNA e Histórico do Monte Pascoal BA 

30 Parna Serra das Lontras BA 

31 Parna Serra de Itabaiana SE 

32 Rebio de Pedra Talhada PE/AL 

33 Rebio de Saltinho PE 

34 Rebio de santa Izabel SE 

35 Rebio de Uma BA 

36 Rebio do Córrego Grande ES/BA 

37 Resex Cassurubá BA 

38 Resex Lagoa do Jequiá AL 

39 Revis de Uma BA 

40 Revis Rio dos Frades BA 
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41 RPPN Aldeia Verde AL 

42 RPPN Boa Sorte AL 

43 RPPN Bom SossegeIII BA 

44 RPPN Cahy BA 

45 RPPN Canadá AL 

46 RPPN Estação Vera Cruz BA 

47 RPPN Fazenda Rosa do Sol AL 

48 RPPN Fazenda Santa Beatriz do Carnijó PE 

49 RPPN Fazenda São Pedro AL 

50 RPPN Flor do NorteI BA 

51 RPPN Flor do NorteII BA 

52 RPPN fonte da Bica SE 

53 RPPN Frei Caneca PE 

54 RPPN Nossa Senhora do Oiteiro de Maracaípe PE 

55 RPPN Osvaldo Timóteo AL 

56 RPPN Placas AL 

57 RPPN Primavera BA 

58 RPPN PrimaveraI BA 

59 RPPN Reserva Calaça PE 

60 RPPN Reserva TerravistaII BA 

61 RPPN Reversa Maria Vicentini Lopes BA 

62 RPPN Riacho das Pedras BA 

63 RPPN Rio do Brasil II BA 

64 RPPN Rio do Brasil IV BA 

65 RPPN Santa Maria II BA 

66 RPPN Santa Maria III BA 

67 RPPN Serra do Contente PE 

68 RPPN Tobogã PE 

69 RPPN Vera Cruz AL 

70 RPPN Vila Flor AL 

 
 

  

S
u

d
es

te
 

1 APA  da Bacia do Rio São João/Mico-Leão-Dourado RJ 

2 APA  de Guapi-Mirim RJ 

3 APA  de Guaraqueçaba SP/PR 

4 APA  do Carste de Lagoa Santa MG 

5 APA Açucena MG 

6 APA Água Branca MG 

7 APA Água Santa de Minas MG 

8 APA Águas Vertentes MG 

9 APA Alto da Conceição MG 

10 APA Alto do Rio Doce MG 

11 APA Alto Taboão MG 

12 APA Alto Xopotó MG 
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13 APA Antônio Dias  MG 

14 APA Araponga MG 

15 APA Árveor Bonita MG 

16 APA Bacia do Rio Pandeiros MG 

17 APA Baraão e Capivara MG 

18 APA Boa Esperança MG 

19 Apa Bom Jardim MG 

20 APA Bom Jesus MG 

21 APA Bom Retiro MG 

22 APA Boqueirão da Mira MG 

23 APA Cabreúva SP 

24 APA Cachoeira Alegre MG 

25 APA Cachoeira das Andorinhas MG 

26 APA Cajamar SP 

27 APA Cajati SP 

28 APA Caparaó MG 

29 APA Carvão de Pedra MG 

30 APA Cavernas do Peruaçu MG 

31 APA Corredieras MG 

32 APA Córrego da Mata MG 

33 APA Corumbataí - Botucatu - Tejupá SP 

34 APA da Bacia do Rio dos Frades RJ 

35 APA da Bacia do Rio Paraíba do Sul MG/RJ/SP 

36 APA da Orla Maritma da Baia de Sepetiba RJ 

37 APA da Serra da Capoeira Grande RJ 

38 APA da Serra da Mantiqueira MG/RJ/SP 

39 APA da serra de Sepitba RJ 

40 APA da Serra do Mar SP 

41 APA da Serra do Mendanha RJ 

42 APA da serra dos Pretos Forros RJ 

43 APA da Vargem Alegre MG 

44 APA das Brisas RJ 

45 APA das Ptas. De Copac. E Arpoador e seus Entornos  RJ 

46 APA das Serras do Gericinó - Mendanha RJ 

47 APA de Alto Jequitibá MG 

48 APA de Caiana MG 

49 APA de Cairuçu RJ/SP 

50 APA de Cananéia-Iguape-Peruíbe SP 

51 APA de conceição da Barra ES 

52 APA de Ervália MG 

53 APA de Macaé de Cima RJ 

54 APA de Manhumirim MG 

55 APA de Marapendi RJ 

56 APA de Maricá RJ 
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57 APA de Mestre Alvaro ES 

58 APA de Petrópolis RJ 

59 APA de Praia Mole ES 

60 APA de São Tomé MG 

61 APA de Sardoá MG 

62 APA de Tamóios RJ 

63 APA de Três Ilhas ES 

64 APA Divinilândia MG 

65 APA Divino MG 

66 APA do Bairro da Freguesia RJ 

67 APA do Belém  MG 

68 APA do Morro da Pedreira MG 

69 APA do Morro do Leme RJ 

70 APA do Morro do Valqueire RJ 

71 APA do Mrro do Silvário RJ 

72 APA do Pau-Brasil RJ 

73 APA do Pico do Goiapaba-Açú ES 

74 APA do Rio Guandu RJ 

75 APA Fazenda Capitão Eduardo  MG 

76 APA Fechos MG 

77 APA Felício MG 

78 APA Felíssimo MG 

79 APA Fernão Dias MG 

80 APA Fervedouro MG 

81 APA Fortaleza De Ferros MG 

82 APA Francês MG 

83 Apa Gameleira MG 

84 APA Gonzaga MG 

85 APA Hematita MG 

86 APA Igarapé MG 

87 APA Ipanema MG 

88 APA Itabirinha MG 

89 APA Itacuru MG 

90 APA Ituparanga SP 

91 APA Jaboti MG 

92 APA Jacroá MG 

93 APA Jacutinga MG 

94 APA Jaguaraçu MG 

95 APA Jundiaí SP 

96 APA Lagoa Silvana MG 

97 APA Lajedão MG 

98 APA Macuco MG 

99 APA Mangaratiba RJ 

100 APA Martins Soares MG 
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101 APA Massababa RJ 

102 APA Miraí MG 

103 APA Morro Agudo RJ 

104 APA Município de Coqueiral MG 

105 APA Municipio de Rio Pomba MG 

106 APA Nascentes do Ribeirão Sacramento MG 

107 APA Nascentes do Rio Tronqueiras MG 

108 APA Nova Era MG 

109 APA Parque e Fazenda do Carmo SP 

110 APA Pedra da Gafornia MG 

111 APA Pedra de Itaúna MG 

112 APA Pedra do Elefante ES 

113 APA Pedra Dourada MG 

114 APA Pico do Itajurú MG 

115 APA Piracicaba-Juqueri-Mirim (Área2) SP 

116 APA Pitanga MG 

117 APA Planalto do Panalto do Turvo SP 

118 APA Quilombo do Médio Ribeira SP 

119 APA Renascença MG 

120 APA Rio Machado MG 

121 APA Rio Manso MG 

122 APA Rio Mombaça MG 

123 APA Rio Pardinho e Rio Vermelho SP 

124 APA Rio Picão MG 

125 APA Rio Preto MG 

126 APA Santa Efigênia de Minas MG 

127 APA Santan do Paraiso MG 

128 APA Sapucaí-mirim SP 

129 APA Seritinga MG 

130 APA Serra Bom Sucesso MG 

131 APA Serra da Providência MG 

132 APA Serra das Aranhas MG 

133 APA Serra das Pedras MG 

134 APA Serra do Gavião MG 

135 APA Serra do Intendente MG 

136 APA Serra do Sabonetal MG 

137 APA Serra do Samba RJ 

138 APA Serra do Timóteo MG 

139 APA Serra do Turvo MG 

140 APA Serra dos Cocais MG 

141 APA Serra Talhada MG 

142 APA Silveiras SP 

143 APA Silverânia MG 

144 APA Sistema Cantareira SP 
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145 APA Suaçuna MG 

146 APA Sul RMBH MG 

147 APA Surubi MG 

148 APA Tietê SP 

149 APA Tronquerias MG 

150 APA Vale do Rio Macaúbas MG 

151 APA Vapabusul MG 

152 APA Vargem das Flores MG 

153 APA Varzea do Rio Tietê SP 

154 APA Virginópolis MG 

155 APA Zambel MG 

156 ARIE da Ilha Comprida SP 

157 ARIE de São Conrrado RJ 

158 ARIE do Morro da Vargem ES 

159 ARIE Floresta da Cicuta RJ 

160 Esec  da Guanabara RJ 

161 Esec de Tamoios RJ 

162 Esec de Tupinambás SP 

163 FE do Uaimi MG 

164 Flona  de Goytacazes ES 

165 Flona  de Lorena SP 

166 Flona  de Pacotuba ES 

167 Flona  Mario Xavier RJ 

168 Flona  Passa Quatro MG 

169 Flona  Rio Preto ES 

170 Flona Ipanema SP 

171 MN da Serra da Piedade MG 

172 MN do Arquipélago das Ilhas Cagarras RJ 

173 MN dos Pontões Capixabas ES 

174 Parna da Restinga de Jurubatiba RJ 

175 Parna da Serra da Bocaina RJ/SP 

176 Parna da Serra da Canastra MG 

177 Parna da Serra dos Orgãos RJ 

178 Parna da Tijuca RJ 

179 Parna das Sempre-Vivas MG 

180 Parna de Itatiaia MG/RJ 

181 Parna do Caparaó ES/MG 

182 RDS Barreiro - Anhemas SP 

183 RDS da Barra do Una SP 

184 RDS Lavras SP 

185 RDS Pinheirinho SP 

186 RDS Quilombo Barra do Turvo SP 

187 Rebio de Augusto Ruschi ES 

188 Rebio de Comboios ES 
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189 Rebio de Poço das Antas RJ 

190 Rebio de Sooretama ES 

191 Rebio do Córrego do Veado ES 

192 Rebio do Córrego Grande ES 

193 Rebio do Tinguí RJ 

194 Rebio União RJ 

195 Resex  Mandira SP 

196 Resex Marinha de Arraial do Cabo RJ 

197 Resex Ilha do Tumba  SP 

198 RPPN Águas Claras I RJ 

199 RPPN Águas Vertentes RJ 

200 RPPN Alexandra RJ 

201 RPPN Bacchus RJ 

202 RPPN Belgo Mineira MG 

203 RPPN Bello e Kerida RJ 

204 RPPN Boa Esperança RJ 

205 RPPN Cachoeirinha RJ 

206 RPPN Campo Escoteiro Geraldo Hugo Nunes RJ 

207 RPPN Carbocloro SP 

208 RPPN Carpi RJ 

209 RPPN Ceflusmme RJ 

210 RPPN Centro Ecológico Metodista Ana Gonzaga RJ 

211 RPPN Cisne Branco RJ 

212 RPPN Cláudia RJ 

213 RPPN Córrego Frio RJ 

214 RPPN da Cabeceira do Cafofo RJ 

215 RPPN do Sítio Santa Cruz RJ 

216 RPPN Duas Pedras RJ 

217 RPPN El Nagual RJ 

218 RPPN El Nagual RJ 

219 RPPN Fargo RJ 

220 RPPN Fazenda Á•guas Belas PR 

221 RPPN Fazenda Agro-Pastoril Gonçalves SP 

222 RPPN Fazenda Arco-Í•ris RJ 

223 RPPN Fazenda Bela Aurora SP 

224 RPPN Fazenda Bom Retiro RJ 

225 RPPN Fazenda Bulcão MG 

226 RPPN Fazenda Cachoeirinha RJ 

227 RPPN Fazenda Cafundó ES 

228 RPPN Fazenda Córrego da Luz RJ 

229 RPPN Fazenda Curucutu SP 

230 RPPN Fazenda da Gruta MG 

231 RPPN Fazenda da Serra MG 

232 RPPN Fazenda João Pereira/Poço Fundo MG 
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233 RPPN Fazenda Limeira RJ 

234 RPPN Fazenda Mato Grosso RJ 

235 RPPN Fazenda Papagaio MG 

236 RPPN Fazenda Rio dos Pilões SP 

237 RPPN Fazenda Roça Grande RJ 

238 RPPN Fazenda Sambaíba RJ 

239 RPPN Fazenda San Michele SP 

240 RPPN Fazenda Santa Cristina ES 

241 RPPN Fazenda Santa Mônica RJ 

242 RPPN Fazenda São Benedito RJ 

243 RPPN Fazenda São Geraldo RJ 

244 RPPN Feliciano Miguel Abdalla MG 

245 RPPN Gleba O Saquinho de Itapirapuá RJ 

246 RPPN Gotas Azuis RJ 

247 RPPN Granja Redenção RJ 

248 RPPN Graziela Maciel Barroso RJ 

249 RPPN Jardim de Mukunda RJ 

250 RPPN Jornalista Antenor Novaes RJ 

251 RPPN Lençóis RJ 

252 RPPN Ly e Cleo MG 

253 RPPN Maria Francisca Guimarães RJ 

254 RPPN Marie Camille RJ 

255 RPPN Massambaba RJ 

256 RPPN Mata do Jambreiro MG 

257 RPPN Mata do Sossego MG 

258 RPPN Mata Samuel de Paula MG 

259 RPPN Mato Grosso II RJ 

260 RPPN Mitra do Bispo MG 

261 RPPN Monlevade MG 

262 RPPN Morro do Curussu Mirim SP 

263 RPPN Nossa Senhora Aparecida RJ 

264 RPPN Panapaná RJ 

265 RPPN Patrícia RJ 

266 RPPN Pedra dos Amarilis RJ 

267 RPPN Pouso alto RJ 

268 RPPN Querência RJ 

269 RPPN Quero-Quero RJ 

270 RPPN Rabicho da Serra RJ 

271 RPPN Recanto Saudoso RJ 

272 RPPN Refúgio das Á•guas RJ 

273 RPPN Reserva Sarandi MG 

274 RPPN Rogério Marinho RJ 

275 RPPN Salto do Morato PR 

276 RPPN Santo António RJ 
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277 RPPN Santuário da Serra do Caraça MG 

278 RPPN São Carlos do Mato Dentro RJ 

279 RPPN São José RJ 

280 RPPN Serra Grande RJ 

281 RPPN Sete Flechas RJ 

282 RPPN Sítio Cachoeira Grande RJ 

283 RPPN Sítio Capuavinha SP 

284 RPPN Sítio da Luz RJ 

285 RPPN Sítio do Cantoneiro SP 

286 RPPN Sítio Estrela da Serra MG 

287 RPPN Sítio Granja São Jorge RJ 

288 RPPN Sítio Poranga RJ 

289 RPPN Sítio Primavera SP 

290 RPPN Sitio Raio Solar MG 

291 RPPN Sítio Serra Negra RJ 

292 RPPN Sítio Shangrilah RJ 

293 RPPN Sítio Sibiúna SP 

294 RPPN Soledade RJ 

295 RPPN Taquaral RJ 

296 RPPN Toque Toque Pequeno SP 

297 RPPN Três Morros RJ 

298 RPPN União RJ 

299 RPPN Vale do Paraiso RJ 

300 RPPN Woodstock RJ 

 
 

  

S
u

l 

1 APA  de Guaraqueçaba SP/PR 

2 APA da Baleia Franca SC 

3 APA da Escarpa Devoniana PR 

4 APA da Represa do Alto Rio Preto SC 

5 APA da Serra da Esperança PR 

6 APA da Serra do Brilhante SC 

7 APA de Anhatomirim SC 

8 APA de Guaraqueçaba - Est PR 

9 APA de Guaratuba PR 

10 APA do Alto Rio Turvo SC 

11 APA do Banhado Grande RS 

12 APA do Bateias SC 

13 APA do Irai PR 

14 APA do Passauna PR 

15 APA do Pequeno PR 

16 APA do Piraquara PR 

17 APA do Rio dos Bugres SC 

18 APA do Rio Ferreira SC 
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19 APA do Rio Verde PR 

20 APA Quiriri SC 

21 APA Rio Pardinho e Rio Vermelho SP 

22 APA Rota do Sol RS 

23 APA Serra Dona Francisca SC 

24 Arie  Serra das Abelhas - Rio da Prata SC 

25 ARIE Desterro SC 

26 Esec de Aracuri-Esmeralda RS 

27 Esec de Carijós SC 

28 FE do Palmito PR 

29 FE Metropolitana PR 

30 Flona  Acungui PR 

31 Flona  Caçador SC 

32 Flona  Ibirama SC 

33 Flona  São Francisco de Paula RS 

34 Flona Canela RS 

35 Parna  de São Joaquim SC 

36 Parna da Serra do Itajaí SC 

37 Parna das Araucárias SC 

38 Parna de Aparados da Serra SC/RS 

39 Parna de Serra Geral SC/RS 

40 Parna dos Campos Gerais PR 

41 Parna Saint-Hilaire/Lange PR 

42 RDS Pinheirinho SP 

43 RDS Quilombo Barra do Turvo SP 

44 Rebio Marinha do Arvoredo SC 

45 Resex  Marinha de Pirajubaé SC 

46 Revis da Ilha dos Lobos RS 

47 Revis dos Campos de Palmas PR/SC 

48 RPPN Agromercantil Vila Rica PR 

49 RPPN Barra do Rio do Meio SC 

50 RPPN Bernard P.M.P. Laguiche PR 

51 RPPN Bosque de Canela RS 

52 RPPN Burgerkopf SC 

53 RPPN Capão Redondo SC 

54 RPPN Curucaca I SC 

55 RPPN Curucaca II SC 

56 RPPN Curucaca III SC 

57 RPPN Curucaca IV SC 

58 RPPN da UNISC RS 

59 RPPN das Araucárias PR 

60 RPPN das Araucárias PR 

61 RPPN do Caraguatí SC 

62 RPPN Emílio Einsfeld Filho SC 



126 
 

63 RPPN Fazenda Á•guas Belas PR 

64 RPPN Fazenda Araucária SC 

65 RPPN Fazenda Belo Horizonte PR 

66 RPPN Fazenda Itapuã PR 

67 RPPN Fazenda Kalore PR 

68 RPPN Fazenda Maracanã PR 

69 RPPN Fazenda Muricy PR 

70 RPPN Fazenda Palmital SC 

71 RPPN Fazenda Perobal PR 

72 RPPN Fazenda Pinheiro PR 

73 RPPN Fazenda Pousada Serra Pitoco SC 

74 RPPN Fazenda Santa Terezinha SC 

75 RPPN Gralha-Azul SC 

76 RPPN Grutinha SC 

77 RPPN Hilda Jandrey Marques PR 

78 RPPN ICMBio SC 

79 RPPN Ivan Luis de C. Bittencourt PR 

80 RPPN Leão da Montanha SC 

81 RPPN Mata Suíça II PR 

82 RPPN Mata Suíça II PR 

83 RPPN Menino Deus SC 

84 RPPN Morro da Mina PR 

85 RPPN Papagaio do Peito Roxo PR 

86 RPPN Papagaio Velho PR 

87 RPPN Parque Ecológico ARTEX SC 

88 RPPN Parque Florestal do Contestado SC 

89 RPPN Passarim SC 

90 RPPN Pedra da Águia SC 

91 RPPN Portal das Nascentes SC 

92 RPPN Reserva Ecológica Sebuí PR 

93 RPPN Retiro Tun SC 

94 RPPN Rio das Lontras SC 

95 RPPN Salto do Morato PR 

96 RPPN Santuário Rã-Bugio I SC 

97 RPPN Sitio Belo Horizonte PR 

98 RPPN Tarumã PR 

99 RPPN Urú PR 

100 RPPN Vale das Pedras SC 
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ANEXO L. Modelos de distribuição das espécies de anfíbios DD de Mata Atlântica. 
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