
RESSALVA 

Atendendo solicitação do
autor, o texto completo desta tese 

será disponibilizado somente a partir 
de 22/05/2021. 



          
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS – RIO CLARO unesp 

 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
(ZOOLOGIA) 

 

 

 

 

A HISTÓRIA NATURAL AUXILIANDO A ESCOLHA DAS VARIÁVEIS 

PREDITORAS DOS MODELOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ESPÉCIES: 

PROTOCOLOS E SUBSÍDIOS PARA OS PLANOS DE CONSERVAÇÃO 

DOS ANFÍBIOS 

 

 

 

 

JOÃO GABRIEL RIBEIRO GIOVANELLI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Instituto de 
Biociências do Câmpus de Rio 
Claro, Universidade Estadual 
Paulista, como parte dos requisitos 
para obtenção do título doutor em 
Ciências Biológicas (Zoologia). 

Dezembro - 2019 



 

 

JOÃO GABRIEL RIBEIRO GIOVANELLI 

 

 

 

 

 

 

 

A HISTÓRIA NATURAL AUXILIANDO A ESCOLHA DAS VARIÁVEIS 

PREDITORAS DOS MODELOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ESPÉCIES: 

PROTOCOLOS E SUBSÍDIOS PARA OS PLANOS DE CONSERVAÇÃO DOS 

ANFÍBIOS 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Instituto de 

Biociências do Câmpus de Rio Claro, 

Universidade Estadual Paulista, como 

parte dos requisitos para obtenção do 

título de doutor em Ciências Biológicas 

(Zoologia). 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Célio Fernando Baptista Haddad 

Coorientadora: Profa. Dra. Ana Carolina Oliveira de Queiroz Carnaval 

 

 

 

 

 

Rio Claro - SP 

2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Agradecimentos 
 

 

Gostaria de agradecer primeiramente ao meu orientador Prof. Dr. Célio F. B. Haddad que me 

aceitou ser novamente seu aluno depois de um hiato acadêmico de seis anos. Desde 2002, 

quando iniciei minhas atividades como estagiário do Laboratório de Herpetologia, sempre tive 

as portas abertas e seu apoio incondicional. Muito do que sou hoje se deve aos ensinamentos 

que tive durante minhas passagens no Laboratório de Herpetologia (anos 2002-2009 e 2015-

2019).  Além das atividades acadêmicas, no ano de 2014 tive a oportunidade de trabalhar 

junto com o Prof. Célio, como consultor do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), no processo de avaliação dos anfíbios brasileiros que culminou na 

atual lista brasileira dos anfíbios ameaçados de extinção. Serei eternamente grato pelas 

oportunidades que você me propiciou. 

 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. Agradeço também ao 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e à Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, número do processo 2014/50342-8, 

pelo auxílio cedido para viagens, congressos e cursos. 

 

Ao Comitê Herpetológico Internacional, principalmente à Xiang Ji, professor da Nanjing 

Normal University, China, pelo auxílio financeiro cedido para participação do 8° Congresso 

Mundial de Herpetologia, realizado em Tonglu, China. Este congresso foi fundamental para 

minha capacitação e conexão com temas relevantes da minha tese. 

 

À Priscila Lemes, Maurício Vancine, Thadeu Sobral e Thiago Sanna Freire Silva por 

auxiliarem nas análises de modelagem. Agradeço pela paciência que tiveram ao longo do meu 

doutorado. 

 

Um agradecimento espacial também aos colegas que foram os “co-autores” da tese: Priscila 

Lemes, Maurício Vancine, Mariana Lyra, Leo Malagoli, Cinthia Brasileiro e Felipe 

Magalhães. 

 



 

 

A todo o povo do laboratório de Herpetologia, em especial, Ariadne, Mari, Nadya, Fábio, 

Délio, Pedrão, Marcus Thadeu (empada), Kaleb, Carla, Amanda, Anyelet, Leo, Thaís, Boris e 

Tereza. Obrigado pelas contribuições, conversas na hora do café e por aguentarem meu 

negativismo em relação ao atual cenário político brasileiro. 

 

Ao pessoal da Seleção Natural – Inovação em Projetos Ambientais, em especial, aos amigos 

Andrezza Nobre, Rodrigo Nobre e Camila Cantagallo, empresa que ajudei a fundar em 2011 e 

que hoje tem atuação em diversos projetos de conservação em praticamente todos os biomas 

brasileiros.  

 

Aos meus pais, Rubens e Dulce, por sempre acreditarem no meu potencial e pelo imenso 

incentivo. 

 

À minha esposa Camila e minha filha Isabela pelo amor e paciência. Esta novamente é mais 

uma etapa que vencemos juntos!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Nós criamos uma civilização global em que os elementos mais cruciais – o transporte, as 

comunicações e todas as outras indústrias, a agricultura, a medicina, a educação, o 

entretenimento, a proteção ao meio ambiente e até a importante instituição democrática do 

voto – dependem profundamente da ciência e da tecnologia. Também criamos uma ordem em 

que quase ninguém compreende a ciência e a tecnologia. É uma receita para o desastre. 

Podemos escapar ilesos por algum tempo, porém mais cedo ou mais tarde essa mistura 

inflamável de ignorância e poder vai explodir na nossa cara.” 

O Mundo Assombrado pelos Demônios: A Ciência Vista como uma Vela no Escuro 

Carl Sagan, 1995 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumo Geral 
 

Na última década houve um grande desenvolvimento nos Modelos de Distribuição de 

Espécies (MDE), com diversas aplicações na conservação da biodiversidade. No entanto, 

apesar dos avanços recentes, a seleção de variáveis preditoras tem sido relativamente 

negligenciada na construção dos MDE. Este procedimento deveria ser um dos passos cruciais 

do processo de modelagem, já que as variáveis preditoras estão relacionadas diretamente à 

capacidade dos modelos de capturar os requisitos ambientais das espécies. Neste contexto, os 

anfíbios são excelentes organismos modelo para avaliar a importância da seleção de variáveis 

preditoras ecologicamente significativas no MDE. Isto pode trazer avanços para a 

biogeografia e biologia da conservação, uma vez que os anfíbios são usados como 

bioindicadores da qualidade ambiental e da integridade de hábitat. A presente tese de 

doutorado teve como objetivo principal verificar o efeito da utilização de variáveis preditoras 

ecologicamente significativas no processo de modelagem dos anfíbios e posteriormente 

aplicar parte deste conhecimento na comunidade de anfíbios do Estado de São Paulo, visando 

verificar o potencial desta metodologia para identificar áreas de alto valor de riqueza de 

anfíbios e verificar também o potencial de invasão de Eleutherodactylus jonhstonei, uma 

espécie de anfíbio invasora registrada para o Estado de São Paulo. No primeiro capítulo 

avaliamos a importância da seleção de variáveis essenciais ao MDE usando os anfíbios como 

estudo de caso. O segundo trata especificamente do protocolo de modelagem dos anfíbios do 

estado de São Paulo. O foco central deste capítulo foi examinar se os dados biológicos 

existentes para o estado são eficientes para gerar subsídios para os planos de conservação. 

Finalmente, o terceiro capítulo é sobre a modelagem do potencial de invasão de 

Eleutherodactylus johnstonei no Brasil. 

Palavras-chaves: Anfíbios, História natural, Invasão biológica, Modelos de distribuição de 

espécies, Planos de conservação, Sensoriamento remoto e Variáveis preditoras. 



 

 

General Abstract 
 

In the last decade there has been a great development in the Species Distribution Models 

(SDM), with several applications in conservation planning. However, despite recent advances, 

the selection of predictor variables has been relatively neglected in the construction of SDM. 

This methodological approach should be one of the critical steps of the modeling process, as 

the predictor variables are directly related to the ability of models to capture the 

environmental requirements of the species. In this context, amphibians are excellent model for 

assessing the importance of selecting ecologically meaningful variables in the SDM. This 

methodology may lead to advances in biogeography and conservation biology, since 

amphibians are used as bioindicators of environmental quality and habitat integrity. The aim 

of the work was to verify the effect of the use of ecologically meaningful variables in the 

amphibian modeling process and to apply part of this knowledge to the amphibian community 

of São Paulo state, checking the potential of this methodology to identify areas of high 

amphibian richness value and to verify the potential invasion of Eleutherodactylus jonhstonei, 

an invasive amphibian species registered in São Paulo state. In the first chapter we evaluated 

the importance of selecting essential variables in SDM using amphibians as a case study. The 

second chapter deals specifically with the amphibian modeling protocol of São Paulo state. 

The central focus of this chapter has been to examine whether existing biological data for the 

state is efficient in generating subsidies for conservation plans. Finally, the third chapter is 

about modeling the potential of Eleutherodactylus johnstonei invasion in Brazil. 

 

Keywords: Amphibians, Natural history, Biological invasion, Species distribution models, 

Conservation planning, Remote sensing, and Predictor variables. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

Na última década houve um grande desenvolvimento dos modelos de distribuição de 

espécies (MDE) (e.g. GUISAN; THUILLER, 2005; ELITH et al., 2006; DINIZ-FILHO et al., 

2009; SOBERÓN; NAKAMURA, 2009). Devido à sua capacidade de associar 

matematicamente as ocorrências das espécies com conjuntos de variáveis ambientais, os MDE 

constituiram-se como uma importante ferramenta para subsidiar o planejamento da 

conservação, principalmente planos de (i) manejo de espécies exóticas, (ii) seleção de hábitats 

críticos, (iii) seleção de áreas prioritárias para conservação e (iv) translocações de fauna (e.g. 

GUISAN et al., 2013; URBINA-CARDONA et al., 2019). 

No entanto, apesar dos grandes avanços dos MDE para a conservação da 

biodiversidade, o uso indiscriminado dos modelos - que muitas vezes não utilizam uma 

seleção criteriosa das variáveis de resposta (pontos de ocorrência) e variáveis preditoras 

(camadas ambientais) - podem produzir modelos não acurados (MORALES et al., 2017). Os 

MDE tendenciosos podem não causar problemas significativos quando aplicados em estudos 

teóricos em pequena escala (resolução grosseira) (GUISAN et al., 2007). Porém, podem ser 

problemáticos em estudos que objetivem subsidiar ações de conservação, gerando diversos 

custos ecológicos e econômicos (GUISAN et al., 2013). 

 Basicamente, a construção de um MDE se baseia em um processo de três etapas: i) 

compilação e seleção de dados de entrada (variáveis de resposta e preditoras), ii) escolha dos 

algoritmos e iii) predição espacial. Neste processo houve avanços na compilação das variáveis 

de resposta, com diversas ferramentas baseadas na prevenção e correção dos dados de 

ocorrência, com o intuito de selecionar somente informações de qualidade para os modelos 

(CHAPMAN, 2005). Outro avanço considerável foi o desenvolvimento de diversos 

algoritmos de modelagem que já foram amplamente testados, mostrando-se aptos para 

modelar a distribuição das espécies (e.g. STOCKWELL; PETERS, 1999; HIJMANS et al., 
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2002; MUNHÕZ et al., 2009; PHILLIPS et al., 2006). Além disso, metodologias baseadas no 

consenso de diferentes métodos de modelagem podem fornecer uma estrutura para lidar com 

as incertezas de predição inerentes a cada modelo separadamente (DINIZ-FILHO et al., 

2009). 

 Apesar destes últimos avanços recentes, a seleção de variáveis preditoras tem sido 

relativamente negligenciada na construção dos MDE. A seleção de variáveis preditoras é um 

dos passos cruciais do processo de modelagem, já que está relacionada diretamente à 

capacidade dos modelos em capturar os requisitos ambientais das espécies. Neste sentido, era 

de se esperar uma preocupação maior no processo de seleção de variáveis ecologicamente 

significativas nos modelos (MOD et al., 2016). Um dos métodos mais comumente utilizados é 

a seleção de variáveis preditoras não autocorrelacionadas (ou seja, camadas ambientais não 

redundantes) (e.g. AUSTIN, 2007; AUSTIN; VAN NIEL, 2011; MOD et al., 2016). No 

entanto, mesmo selecionando corretamente as variáveis, o método de construção da variável 

preditora também pode influenciar os resultados dos modelos (e.g., WILSON; JETZ, 2016; 

MARIA; UDO, 2017). A maioria das variáveis preditoras amplamente utilizadas é baseada 

em interpolações de dados espaciais adquiridos no solo através de estações de monitoramento 

(e.g., WorldClim versão 1.4; HIJMANS et al., 2005). Este tipo de informação pode não 

refletir a heterogeneidade espacial presente na distribuição geográfica das espécies, 

especialmente aquelas com distribuição restrita (MCLAUGHLIN et al., 2017) ou com 

distribuição geográfica contemplando paisagens antropizadas, principalmente espécies 

exóticas (GALLARDO et al., 2015). Porém, estudos recentes mostram que a inclusão de 

novos preditores, baseados, por exemplo, em produtos derivados de sensoriamento remoto, 

podem melhorar o desempenho do modelo (e.g., HE et al., 2015; TUANMU; JETZ, 2015; 

WILSON; JETZ, 2016). 
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Nesse contexto, o entendimento da história natural das espécies pode auxiliar na 

escolha das variáveis preditoras, incluindo nos MDE varíaveis ecologicamente sisgnificativas 

para as espécies em questão. Os anfíbios são excelentes organismos modelo para avaliar a 

importância da seleção de variáveis preditoras essenciais no MDE. Os anfíbios são animais 

ecologicamente especializados, com baixa capacidade de dispersão e alta sensibilidade a 

mudanças ambientais, o que torna o MDE uma importante ferramenta para este grupo 

(GIOVANELLI et al., 2010). Este táxon é um dos mais diversos e ameaçados vertebrados do 

mundo, com aproximadamente 8.040 espécies conhecidas (FROST, 2019), das quais cerca de 

1.900 estão ameaçadas (AMPHIBIAWEB, 2018). Desta maneira, investigar as variáveis 

ecologicamente significativas para modelar esse grupo pode trazer benefícios para todas as 

áreas da biogeografia e biologia da conservação, uma vez que os anfíbios são usados como 

bioindicadores da qualidade ambiental e da integridade de hábitat (e.g., WELSH JR.; 

OLLIVIER, 1998; GARDNER et al., 2007). 

A presente tese de doutorado surgiu da necessidade de criar protocolos de MDE de 

anfíbios mais acurados para serem aplicados em demandas de planejamento ambiental, tendo 

como objetivo principal verificar o efeito da utilização de variáveis preditoras ecologicamente 

significativas para os anfíbios nos MDE e posterior aplicar parte deste conhecimento na 

comunidade de anfíbios do Estado de São Paulo, visando verificar o potencial desta 

metodologia para identificar áreas de alto valor de riqueza de anfíbios e verificar também o 

potencial de invasão de Eleutherodactylus jonhstonei, uma espécie de anfíbio invasora 

registrada para o estado. 

Após o advento do Programa Biota-FAPESP, que apoiou projetos de prospecção da 

biodiversidade no Estado de São Paulo, bem como a sistematização desta informação em um 

banco de dados de amplo acesso (http://sinbiota.cria.org.br), houve uma intensificação do 

conhecimento da biodiversidade paulista. Neste contexto, se destaca o grupo dos anfíbios que 



14 

 

 

 

experimentou um incremento da ordem de 31% em relação ao número de espécies registradas 

para o Estado em 1998. Além disso, o número de espécies registradas representa 27% da 

riqueza de espécies do país, demonstrando também que o estado é a região brasileira onde os 

anfíbios foram mais estudados (ROSSA-FERES et al., 2011). Neste contexto, desenvolver 

ferramentas que possibilitem estimar a potencial riqueza de anfíbios através de dados de 

qualidade, acumulados nas bases de dados, pode ser útil para gerar diagnósticos mais precisos 

que podem ser utilizados como subsídio na caracterização da fauna em áreas de influência de 

empreendimentos, auxiliar no planejamento do zoneamento de Unidades de Conservação e no 

zoneamento territorial ambiental do Estado de São Paulo. 

No total, a tese possui três capítulos já em formatos de artigos para serem submetidos 

para periódicos científicos da área. O primeiro deles surgiu da necessidade de criar protocolos 

de MDE de anfíbios mais robustos e que atendam demandas de conservação. Para isso, 

avaliamos a importância da seleção de variáveis essenciais em MDE usando os anfíbios como 

estudo de caso. Através de compilação de literatura, investigamos as variáveis preditoras 

usadas em modelos de distribuição de anfíbios, verificando se esses preditores correspondem 

aos requisitos ecológicos das espécies. Verificamos que existe uma tendência do uso massivo 

de variáveis relacionadas à temperatura e a água, sendo o uso de variáveis relacionadas às 

características bióticas e fisiográficas dos habitats ocupados por anfíbios ainda pouco 

exploradas. No final, usando dois estudos de caso, demonstramos o efeito de incluir variáveis 

essenciais para os modelos de distribuição de anfíbios. 

O segundo capítulo trata especificamente do protocolo de modelagem dos anfíbios do 

estado de São Paulo. O foco central deste estudo foi examinar se os dados biológicos 

existentes para o estado de São Paulo são eficientes para identificar áreas de alto valor de 

diversidade de anfíbios e detectar lacunas na representação de espécies dentro das Unidades 

de Conservação. Primeiro, propusemos uma metodologia para modelar as distribuições 
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geográficas de anfíbios em escala fina usando variáveis preditoras essenciais que 

correspondem aos requisitos de nicho ecológico conhecidos das espécies. Em um segundo 

momento, usamos a metodologia de empilhamento de modelos (do inglês S-SDMs), 

combinando MDEs com os thresholds mais utilizados atualmente nos modelos de presença. 

Após isso, comparamos os resultados em termos da riqueza com informações reais fornecidas 

pelo ATLANTIC AMPHIBIANS: um conjunto de dados de comunidades de anfíbios da Mata 

Atlântica (VANCINE et al., 2018). 

Finalmente, o terceiro capítulo é sobre a modelagem do potencial de invasão de 

Eleutherodactylus johnstonei no estado de São Paulo. Neste capítulo apresentamos um 

protocolo de modelagem para prever a distribuição potencial dessa espécie invasora, 

verificando se existem áreas adequadas para a espécie no bioma Mata Atlântica. Para isso, 

usamos o algoritmo MAXENT (i) para modelar a distribuição geográfica nativa dessa espécie 

e (ii) projetar esse modelo para todo o Brasil. Além disso, usamos variáveis preditoras 

derivadas de sensoriamento remoto visando melhorar o desempenho dos modelos, 

principalmente em escalas regionais. 
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CONCLUSÕES 

 

1. Atualmente, no processo de modelagem da distribuição dos anfíbios, existe um uso 

massivo de preditores climáticos (temperatura e precipitação). 

2. A utilização de variáveis preditoras derivadas de sensores remotos possuem 

desempenho similar ao das variáveis interpoladas comumente utilizadas. 

3. A combinação de varíaveis ecologicamente significantes, derivadas de sensores 

remotos com variáveis climáticas, resultaram em modelos com áreas mais reduzidas e 

com um maior detalhamento espacial, sendo menos generalizados quando comparados 

aos modelos que utilizaram apenas dados climáticos. 

4. O uso de variáveis ecologicamente significativas no contexto de empilhamento de 

modelos foi efetivo para gerar uma riqueza de anfíbios predita similar à efetivamente 

encontrada no estado de São Paulo. 

5. O uso de variáveis derivadas de sensores remotos foi efetivo para modelar o potencial 

de invasão de Eleutherodactylus johnstonei no Brasil. A variação da temperatura 

anual, precipitação acumulada no ano, cultivos agrícolas e solo exposto foram as 

variáveis que mais influenciaram a distribuição da espécie. Estas informações podem 

subsidiar possíveis ações de manejo no local de invasão na cidade de São Paulo, SP. 

6. Os dados gerados para o Estado de São Paulo foram apresentados na escala das 

Unidades de Conservação e dos municípios, faciltando sua utilização como subsídios 

para futuros planos de conservação de anfíbios. Os dados brutos resultantes da tese 

serão de livre acesso e estarão disponíveis no endereço eletrônico 

https://anfibiosnomapa.wordpress.com/. 
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