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 A partir do último século, a influência das atividades antrópicas sobre o funcionamento de 

todo o planeta se tornou tão intensa, que cientistas propõem que vivenciamos uma nova época 

geológica: o Antropoceno. Dentre as facetas do Antropoceno, destacam-se as mudanças 

climáticas causadas pela emissão de gases causadores do efeito estufa. Neste sentido, a etapa do 

presente projeto teve como principal objetivo avaliar o impacto de mudanças climáticas sobre as 

áreas de ocorrência potencial das espécies mais frequentes na Floresta Ombrófila Mista (FOM) 

do sul do Brasil. Para isto, foram selecionadas as espécies mais representativas da FOM, com 

base em revisão de literatura. As áreas de ocorrências das mesmas foram obtidas por meio do 

banco de dados do Global Biodiversity Information Facility (GBIF) (http://www.gbif.org/). Para 

cada área de ocorrência, foram obtidos, a partir do WorldClim (http://www.worldclim.org/), 

dados climáticos contemporâneos e futuros (2070), conforme o cenário mais pessimista de 

mudanças climáticas segundo o IPCC (RCP 8.5) e o modelo de circulação atmosférica 

HADGEM2-ES, do MET OFFICE do Reino Unido. As variáveis climáticas multicolineares 

foram removidas por meio do Valor de Inflação da Variância (VIF > 10). Os nichos climáticos 

das espécies foram modelados por meio do algoritmo de Máxima Entropia (Maxent), utilizando-

se 100 pseudo-ausências distribuídas de forma aleatória (2x), em um raio de 1.000 km no entorno 

de cada dado de ocorrência. Ainda, foram realizadas três rodadas de calibração e teste dos 

ajustes, de forma que, para cada espécie, foram realizados um total de seis ajustes (1 algoritmo x 

2 distribuições de pseudo-ausências x 3 rodadas de calibração e teste). As adequabilidades dos 

ajustes realizados foram determinadas por meio da estatística TSS (True Skill Statistics), que 

varia de -1 a 1. Foram realizadas projeções das áreas de adequabilidade climática 

contemporâneas e futuras, de forma a quantificar os impactos de mudanças climáticas sobre a 

área de ocorrência potencial das espécies. Os resultados indicaram que as espécies mais sensíveis 

às mudanças climáticas foram Vernonanthura discolor (Spreng.) H.Rob., Araucaria angustifolia 
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(Bertol.) Kuntze e Sapium glandulosum (L.) Morong., com a redução de, respectivamente, 

71,85%, 58,54% e 44,90% na área de ocorrência potencial. As espécies menos sensíveis foram 

Cedrela fissilis Vell., Allophylus edulis (A.St.-Hil., Cambess. & A. Juss.) Radlk. e Sebastiania 

commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs, com a redução de, respectivamente, 0,86%, 2,50% e 

4,15% na área de ocorrência potencial. Conclui-se que existiu elevada divergência quanto à 

sensibilidade das espécies frente às mudanças climáticas. O fato de Araucaria angustifolia, que é 

a espécie que mais caracteriza a FOM, ser a segunda espécie mais sensível às mudanças 

climáticas, sugere que esta importante fitofisionomia poderá ter uma drástica redução de sua 

extensão geográfica. 


