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Os impactos causados pelas alterações climáticas nos ecossistemas naturais e, 
consequentemente, nos seres vivos, são diversos. No caso da biodiversidade, as 
alterações não são facilmente reversíveis e podem se tornar mais drásticas, pois o 
processo de modificação da paisagem está ocorrendo de forma acelerada, acarretando 
a perda e/ou extinção de espécies. Neste estudo, obtivemos dados de ocorrência e variáveis 
bioclimáticas para o clima presente e futuro (2050) para avaliar e quantificar a distribuição 
geográfica potencial de nove espécies de lianas da Transição Cerrado-Amazônia, 
criteriosamente selecionadas a partir de escores de priorização para conservação. 
Extraímos dados de ocorrência em nível mundial das lianas que ocorrem na Transição 
Cerrado-Amazônia, utilizamos quatro bases de dados online speciesLink, Global 
Biodiversity Information Facility (GBIF), Sistema de Informação Sobre a 
Biodiversidade Brasileira (SIBBr) e do Herbário Virtual do Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro (Reflora) e executamos os procedimentos de filtragem, limpeza e confirmação 
dos dados. Nossa hipótese previa aumento na ocorrência potencial de lianas com as 
mudanças climáticas, pois os cenários futuros predizem o aumento da temperatura, 
diminuição de precipitação e elevado CO2 atmosférico. Estudos recentes indicam que 
as lianas podem ter vantagens e se tornar mais dominantes em florestas tropicais 
sazonais e se beneficiarem dos impactos causados pelas mudanças climáticas.  Nossos 
resultados indicaram áreas de possíveis lacunas de coletas para a região central e Sul 
da Amazônia, Transição Cerrado-Amazônia e Cerrado. As Unidades de Conservação (UCs) 
existentes na Transição no cenário climático atual abrigam apenas quatro das espécies de lianas 
estudadas, em áreas pontuais de adequabilidade climática; as outras áreas onde as UCs se 
situam apresentam adequabilidade apenas para uma ou duas espécies em todos os cenários 
climáticos. Nosso estudo, foi o primeiro a avaliar a distribuição geográfica potencial de lianas 
em uma área de transição tão abrangente, indica, ao contrário do que previa a nossa hipótese, 
que poderá ocorrer redução de aproximadamente 67% da distribuição das espécies do grupo 
estudado em cenários futuros de mudanças climáticas. Observamos ainda que as lianas 
respondem de maneira diferenciada, com ampliação ou redução de adequabilidade 
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climática para os cenários climáticos futuros, sendo necessário um estudo mais 
aprofundado da ecologia das espécies para possíveis intervenções conservacionistas 
conforme as particularidades de cada espécie. (FAPEMAT e SEDUC-MT)  
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