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A priorização da conservação de espécies deve procurar antecipar os impactos das 
mudanças climáticas na biodiversidade e mitigar esses impactos através do 
desenvolvimento de planos dinâmicos de conservação, criação ou expansão das áreas 
de conservação já existentes. O objetivo desse trabalho foi avaliar os impactos das 
mudanças climáticas na distribuição espacial das espécies herbáceas que habitam a 
transição Cerrado-Amazonia. Construímos um banco de dados com 279 espécies 
distribuídas em 57 famílias. Através de um método de hierarquização de espécies, foi 
obtida uma lista de espécies de espécies herbáceas prioritárias para conservação. Os 
algoritmos para a construção de modelos de distribuição de espécies (MDPs) foram o 
Maxent e a Distância Euclidiana. Os modelos foram construídos combinando seis 
variáveis não colineares com os pontos de ocorrências das espécies. A performance foi 
avaliada por meio da métrica AUC e do teste binomial. A maioria das espécies 
prioritárias não pode ser modelada devido a dados insuficientes (N<5). Os modelos de 
consenso previram variações do tempo atual para os cenários climáticos do futuro 
(2050). As espécies modeladas apresentaram contração em sua distribuição geográfica 
e, com as mudanças climáticas, precisarão se dispersar porque os locais climáticos 
adequados mudarão. Portanto, foi identificada uma rede de lacunas para a conservação 
na área de transição, pouca disponibilidade de áreas de proteção da biodiversidade, a 
extensão da transição e as atividades antrópicas que esta área sofre o que é 
especialmente sério se considerarmos a pouca disponibilidade de áreas de proteção da 
biodiversidade, a extensão da transição e a atividade antrópica que esta área sofre. Esses 
problemas, se resolvidos, podem vir a proteger e minimizar a distância que uma 
determinada espécie precisaria se dispersar devido a mudanças na adequação futura do 
habitat, bem como incertezas associadas ao MDPs. Nosso estudo pode ajudar a 
desenvolver estratégias de conservação mais eficazes que considerem as mudanças 
climáticas, especialmente quando aplicadas em diferentes escalas espaciais, regiões 
geográficas e grupos taxonômicos. (FAPEMAT e SEDUC-MT) 
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