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Leguminosae é a maior família de angiospermas no Brasil, sendo a quarta maior, em 
número de espécies, nos pampas e a segunda na Floresta Atlântica, Cerrado e Pantanal. 
A família possui diversas aplicações econômicas, tais como para produção de madeira, 
usos na medicina popular, arborização urbana e alimentação humana. A espécie 
Pseudopiptadenia leptostachya pertence à subfamília Mimosoideae e possui número 
de coletas restrito, com apenas 19 registros na flora brasileira. Com o objetivo de 
verificar a distribuição geográfica potencial de P. leptostachya, visando orientar novas 
coletas e ampliar o conhecimento sobre a real distribuição da espécie, foi realizada uma 
modelagem preditiva da distribuição potencial desta espécie para as condições 
climáticas atuais. Para isso, 19 pontos de ocorrência provenientes da análise dos 
espécimes depositados nos herbários RB e MBML foram utilizados, além e 19 camadas 
ambientais obtidas a partir da base de dados WorldClim (www.worldclim.org). A 
modelagem de distribuição foi estimada usando o algoritmo de entropia máxima 
(MaxEnt) através do software MaxEnt v.3.3.3k. O modelo gerado apresentou um alto 
valor de predição com AUC = 0,996, indicando alta adequabilidade para a ocorrência 
de P. leptostachya nas regiões litorâneas do Paraná e Santa Catarina, onde a mesma 
ainda não foi registrada, bem como para o litoral de São Paulo e todo o estado do Rio 
de Janeiro. Apesar de todos os registros de P. leptostachya estarem inseridos na Floresta 
Atlântica e o modelo indicar que a maior parte das áreas adequadas à ocorrência da 
espécie pertencem a este domínio fitogeográfico, três áreas adequadas no domínio 
Cerrado foram observadas, duas localizadas ao norte do Estado de São Paulo e a terceira 
em Minas Gerais na região de Diamantina, onde encontram-se as Unidades de 
Conservação Parque Estadual de Biriri e Parque Nacional das Sempre Vivas. A região 
serrana do ES também apresenta, segundo o modelo, condições adequadas para a 
ocorrência de P. Leptostachya, assim, propõe-se investimento de esforços para 
expedições de coleta nestas áreas, tendo-se em conta que a espécie possui uma 
amostragem subestimada, resultando em um ainda escasso conhecimento a respeito da 
sua distribuição na flora brasileira. (FAPES, CAPES). 
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