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No inicio do século XX, a Floresta Ombrófila Mista dominava as paisagens do sul do Brasil, com aproxima-
damente 200000km de extensão. No sudeste chegou a ocupar 3% do estado de São Paulo, 1% do Rio de 
Janeiro e 1% de Minas Gerais, além de áreas menores na Argentina e no Paraguai. Hoje se encontra bas-
tante fragmentada, com poucos remanescentes que representariam uma amostra para conservação. Para 
prever a distribuição de habitats favoráveis para as espécies ameaçadas de extinção ocorrentes nessa for-
mação, e estimar, para fins de conservação, sua sobreposição com as áreas de Unidades de Conservação, 
foram aplicadas técnicas de análise espacial e de modelagem de distribuição de espécies. Foram compila-
dos do TreeAtlan 115 pontos de presença da Araucaria angustifólia, 99 de Ocotea porosa e 152 de Ocotea 
odorífera, abrangendo as regiões Sul e Sudeste do Brasil, Argentina e Paraguai. Foram selecionadas 11 
variáveis ambientais e foi utilizado o programa Maxent. Para validar o modelo, foi realizado o Crossvalidation 
com 5 réplicas e 30% dos pontos totais para teste. O mapa das áreas das Unidades de conservação fede-
rais e estaduais foi sobreposto com a soma da média dos modelos para cada espécie no Arcgis. Os mapas 
preditivos mostraram correspondência com os limites atuais da Floresta Ombrófila Mista. A área de destaque 
ocorreu em Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Agrupamentos menores ocorreram no 
Sudeste do Brasil e Argentina. Das 160 unidades de conservação de uso integral, federais e estaduais, 71 
(46%) possuem habitat favorável para essas espécies. Porém, nem todas as unidades serão de fato ocu-
padas, pois fatores como interações bióticas, barreiras de dispersão, efeitos antropogênicos, extinção de 
populações e eventos estocásticos não foram levados em consideração pela modelagem. Assim tornam-se 
necessários trabalhos de campo para confirmar se as unidades de conservação realmente protegeriam as 
espécies ameaçadas de extinção desta formação.
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