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RESUMO: A Modelagem de Distribuição de Espécies (MDE) tem sido uma ferramenta muito 
utilizada para analisar a amplitude de distribuição de espécies extintas, já que esta pode 
embasar estudos ecológicos e evolutivos destas espécies. Tais modelos são baseados 
principalmente nas condições ambientais, na qual são calculadas as similaridades ambientais 
entre os locais de ocorrência conhecidos para a espécie, e outras regiões ainda sem registro. 
Assim, pressupõe-se que os ambientes com condições mais similares são considerados como 
áreas de alta probabilidade de ocorrência/adequabilidade. Estudos de MDE realizados com a 
megafauna pleistocênica sul-americana sugerem uma diminuição da área de adequabilidade 
para algumas espécies no Pleistoceno tardio. Sabe-se que a megafauna sul-americana se 
extinguiu durante a transição Pleistoceno tardio-Holoceno inicial, porém, as causas deste 
evento evolutivo ainda são pouco conhecidas, sendo as hipóteses mais amplamente aceitas as 
de mudanças climático-ambientais ocorridas após o Último Máximo Glacial (UMG, cerca de 21-
18 maa). Sabe-se que as espécies de macrauquenídeos pleistocênicos, Macrauchenia 
patachonica e Xenorhinotherium bahiense, tinham distribuições geográficas disjuntas e, fatores 
climáticos podem ter influenciado essa não sobreposição. A fim de avaliar suas oco durante o 
UMG e realizar projeções de distribuição para o Ótimo Climático do Holoceno, realizou-se a 
MDE para ambos macrauquenídeos, buscando entender como estes reagiram às mudanças 
climáticas ocorridas no Pleistoceno tardio/Holoceno inicial. Utilizou-se o algoritmo de máxima 
entropia, Maxent, por ser eficiente para pequenas amostragens de localidades. Os dados de 
ocorrência foram revisados utilizando literatura e, com datações durante o UMG. Os resultados 
da MDE foram comparados às reconstruções paleoambientais da América do Sul durante o 
UMG. Reconheceu-se que a espécie Macrauchenia patachonica mostrou melhor 
adequabilidade durante o UMG em regiões temperadas, onde a cobertura vegetal não passava 
de 20%, a paisagem ia de desértica a semi-desértica e as temperaturas que não passavam de 
10 graus, e o índice de precipitação ao longo do ano era baixo. Já Xenorhinotherium bahiense 
mostrou adequabilidade às regiões tropicais com temperaturas mais altas e maior índice de 
precipitação durante o ano, além de áreas de vegetação aberta com cobertura vegetal 
composta principalmente por gramíneas e poucas plantas lenhosas. A MDE das duas espécies 
sugeriu que condições climáticas tiveram uma grande importância nas suas distribuições 
geográficas, o que teria acarretado a ausência de sobreposição na ocorrência dessas duas 
espécies.  
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