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O planejamento para implementação de novas Unidades de Conservação (UCs) não 
tem levado em conta os efeitos do aquecimento global. Este, vem sendo apontado, 
através do uso de modelagem de nicho ecológico (ENM), como um futuro causador 
de emigração das espécies para fora das UCs atualmente existentes. A floresta 
estacional, que se caracteriza pelo condicionamento a um período de repouso 
induzido por uma estação desfavorável, embora, na América do Sul, seja uma 
fitofisionomia da Mata Atlântica, tem sido pouco abordada sob este aspecto. O 
trabalho objetivou avaliar se as UCs localizadas na Floresta Estacional Subtropical 
(FES), na América do Sul, serão efetivas em um cenário de mudança climática global. 
Para isso, foi utilizada a ENM para dois cenários, um pessimista e outro otimista. 
Foram somadas as probabilidades de ocorrência da FES nas UCs. Os resultados foram 
padronizados de acordo com a soma das probabilidades de todo o mapa para obter as 
porcentagens. A ENM apresentou resultados muito confiáveis (AUC=0,945; 
R2=0,818), permitindo-nos fazer inferências robustas. Ambos cenários futuros 
apresentaram perda de cobertura vegetal, sendo no cenário otimista maior que no 
cenário pessimista (49,1% e 45,36%, respectivamente, da cobertura original perdida). 
Essa perda, refletiu-se na diminuição da área absoluta preservada. Atualmente, apenas 
3,01% da cobertura total da FES se encontra preservada. Nos cenários futuros, essa 
porcentagem cai para 1,56% (otimista) e 1,51% (pessimista) da cobertura original. No 
entanto, a área relativa preservada foi maior no cenário otimista (3,06%) quando 
comparada aos cenários atual e futuro (3,01% e 2,77%, respectivamente). Isso ocorre, 
pois a distribuição desta formação será mais parecida com a atual no cenário otimista. 
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