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 As florestas nebulares altomontanas são ecossistemas seletivos que possuem uma flora 

característica associada a esses ambientes frios de topos de serras. Esses ecossistemas estão 

ameaçados pelo processo de mudanças climáticas considerando que, com o aumento da 

temperatura global causada pela crescente emissão de gases de efeito estufa, essas florestas 

tendem a reduzir sua área e até desaparecer. Dessa forma, estudos que busquem conhecer a 

distribuição geográfica potencial futura de espécies típicas desses ambientes são de elevada 

importância para entender os efeitos das mudanças climáticas sobre essas formações. Assim, o 

presente estudo objetivou detectar uma espécie típica das florestas nebulares altomontanas da 

Mata Atlântica brasileira e, a partir de técnicas de modelagem, determinar a área de 

adequabilidade climática presente e futura para essa espécie. Por meio da revisão de literatura de 

publicações científicas realizados nessas formações, foi construído um banco de dados de 

presença e ausência de espécies arbóreas em florestas nebulares altomontanas da Mata Atlântica 

brasileira. Entre as espécies mais comuns nessas formações, Drimys angutifolia Miers (família 

Winteraceae) se destacou por ocorrer em um elevado número de áreas (15, entre os 33 estudos) e, 

ao mesmo tempo, apresentar ocorrência bastante restrita a essas florestas, sendo quase ausente em 

outras formações vegetacionais do Brasil. Assim, essa foi a espécie selecionada como indicadora 

dessas formações. Para determinar a distribuição geográfica de D. angustifolia, além do banco de 

dados construído, foram utilizadas as informações de distribuição geográfica extraídas do banco 

de dados GBIF (Global Biodiversity Information). Para a modelagem do nicho climático, que foi 

realizada por meio do algoritmo de Máxima Entropia (Maxent), foram consideradas 19 variáveis 

climáticas obtidas do banco de dados do WorldClim. Para cada observação de ocorrência, foram 

distribuídas, de forma aleatória, 100 pseudo-ausências em um raio de 500 km no entorno de cada 

observação. A acurácia dos ajustes foi verificada por meio da estatística TSS, de forma que a 

predição da ocorrência espacial potencial foi realizada a partir do consenso dos ajustes com TSS 
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> 0,75. Para as predições futuras, foram considerados dois cenários de mudanças climáticas para 

2070, com base no relatório do IPCC: um mais otimista (RCP 4.5) e outro mais pessimista (RCP 

8.5). No cenário mais otimista, assume-se a adoção de medidas para o controle da emissão de 

gases causadores do efeito estufa. No cenário mais pessimista, considera-se que não haverá 

redução da emissão dos gases causadores do efeito estufa, mas, sim, o aumento da emissão. 

Como resultado, observou-se que D. angustifolia está distribuído, predominantemente, nas 

florestas nebulares da região sul do país e as variáveis mais explicativas para a sua ocorrência, 

conforme o melhor ajuste, foram a temperatura média no trimestre mais quente, a precipitação no 

mês mais seco e a precipitação no trimestre mais quente. Observou-se que a espécie não ocorre 

em locais com temperaturas médias elevadas e com períodos de secas. Nos diferentes cenários de 

mudança climática, D. angustifolia apresentou redução de mais de 60% em sua área de 

ocorrência natural, ficando restrito aos topos mais altos das serras. Assim, a partir dos resultados 

observados para essa espécie indicadora de florestas nebulares, infere-se que os ecossistemas 

altomontanos nebulares da porção sul da Mata Atlântica serão fortemente impactados pelos 

eventos de mudanças climáticas. Neste sentido, destaca-se que as áreas que apresentam 

estabilidade no que se refere a adequabilidade climática para a ocorrência de D. angustifolia, 

como aquelas situadas nas partes mais altas das serras, devem ser consideradas como prioritárias 

para a proteção e a conservação, considerando o fato das mesmas serem potenciais refúgios 

climáticos. 

  


