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Todos são responsáveis pelos caminhos que a Mata Atlântica, um Patrimônio Nacional dos brasileiros, vai trilhar daqui pra frente. 
Espera-se que sejam caminhos de preservação, restauração e desenvolvimento sustentável, com qualidade de vida e alegria.
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Ipê-amarelo: flor símbolo do Brasil.
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Por que precisamos 
recuperar a Mata Atlântica?

Capítulo 1
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Um mapeamento feito em 2006 pelo Ministério do Meio 
Ambiente mostra que os remanescentes de vegetação na-
tiva da Mata Atlântica ocupam atualmente apenas 27% da 
área original, incluindo os vários estágios de regeneração de 
todas as fisionomias  florestas, campos naturais, restingas, 
manguezais e outros tipos de vegetação nativa. As áreas 

bem conservadas e grandes o suficiente para garantir a sua 
biodiversidade no longo prazo não chegam, porém, a 8% do 
que eram na época do descobrimento do Brasil1. Além de re-
duzidos, esses remanescentes estão fragmentados e não se 
distribuem uniformemente ao longo do território, o que com-
promete a perpetuidade de um grande número de espécies 
raras, endêmicas e ameaçadas de extinção, tanto da flora 
quanto da fauna. Além disso,  a população humana também 
sofre as consequências dessa destruição.

Aproximadamente 123 milhões de pessoas vivem na 
área da Mata Atlântica, em 3.410 municípios2. Destes, 2.928 
têm suas sedes municipais dentro da área da Mata Atlântica. 

1 Ver capítulo 4 – Biodiversidade única e ameaçada, págs. 55 e 56.
2 Número de municípios (IBGE 2009) calculado a partir do Mapa da Área de Apli-
cação da Lei no 11.428, de 2006. Inclui todos os municípios que têm parte do seu 
território nos limites da Mata Atlântica. 

Por que precisamos recuperar a Mata Atlântica?

A qualidade de vida desses quase 67% da população brasi-
leira3 depende da preservação dos remanescentes, os quais 
mantêm nascentes e fontes, regulando o fluxo dos manan-
ciais de água que abastecem as cidades e comunidades do 
interior, ajudam a regular o clima, a temperatura do solo e 
protegem escarpas e encostas de morros. 

As florestas e os ecossistemas associados são também 
reserva de beleza a nos lembrar que somos parte da natureza 
e que temos direito de viver na Mata Atlântica, porém respei-
tando as inúmeras espécies animais e vegetais que habitam 
essa parte do planeta. Se o simples direito de existir não for 
um argumento suficiente, é bom lembrar que essas espécies 
ainda representam fontes de alimento, remédio e outros re-
cursos naturais conhecidos e desconhecidos à espera de 
pesquisas que possam identificá-los. 

Mas não basta manter o que ainda resta (e que em algu-
mas regiões vem sofrendo graves ameaças), a Mata Atlântica 
precisa ser também recuperada, sob pena de comprometer-
mos o futuro da vida nas cidades e no campo: sem as matas 

3 Foi considerada a população de todos os municípios que cruzam os limites do 
Mapa da Área de Aplicação da Lei no 11.428, de 2006 - Lei da Mata Atlântica, 
segundo dados do IBGE de 2005. A população foi calculada a partir dos dados 
do IBGE, contagem da População 2007 e Estimativas da População 2007.

Unidades de conservação da natureza são fundamentais para a proteção da biodiversidade e da água. 
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ciliares, os rios,  lagos e represas 
ficarão cada vez mais poluídos e 
assoreados, inviabilizando a agri-
cultura e o abastecimento de água 
para a população. Sem a vegeta-
ção nos topos de morro e áreas 
muito íngremes, populações in-
teiras ficam à mercê da sorte em 
épocas de chuvas, quando as 
encostas desprotegidas deslizam 
e vêm abaixo sem dó nem pieda-
de, causando inúmeros prejuízos 
econômicos, sociais e ambientais. 

E não são apenas as grandes 
florestas que precisam ser con-
servadas e recuperadas. Mesmo 
pequenas áreas verdes nas propriedades rurais, os parques 
urbanos e até a arborização das ruas colaboram para dimi-
nuir enchentes e o desconforto do calor nas cidades. Uma 
pesquisa realizada em bairros mais e menos arborizados de 
São Paulo mostrou que a presença de árvores nas calçadas 
e nos quintais pode reduzir a temperatura em até 2º C, pelo 
simples motivo que as árvores, principalmente as de grande 
porte, retêm os raios solares4.

Unidades de conservação da natureza que protejam os 
mananciais de água também são de fundamental importân-

4 Tese de doutorado da engenheira agrônoma Giuliana Del Nero Velasco, pela 
Universidade de São Paulo (USP) em Piracicaba.

cia. Um estudo do WWF (2003) constatou que mais de 30% 
das 105 maiores cidades do mundo dependem de unidades 
de conservação para seu abastecimento de água. Seis capi-
tais brasileiras foram analisadas no estudo, sendo cinco na 
Mata Atlântica: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, 
Salvador e Fortaleza. A tendência mundial se confirmou no 
Brasil, pois, com exceção de Fortaleza – cujo abastecimento 
depende de açudes e poços artesianos -, todas as cidades 
brasileiras pesquisadas dependem em maior ou menor grau 
de áreas protegidas para o abastecimento de água.

A Mata Atlântica abriga uma intrincada rede de bacias hi-
drográficas formadas por grandes rios como o Paraná, o Tietê, 
o São Francisco, o Doce, o Paraíba do Sul, o Paranapanema, 

Bacias Hidrográficas, como a do Rio São Francisco, dependem da proteção 
da Mata Altântica para manter a qualidade de suas águas.
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A arborização urbana ameniza a temperatura, aumentando o 
conforto e a qualidade de vida das pessoas nas cidades. 

Tirar a vegetação e ocupar as encostas íngremes e topos 
de morro aumenta os riscos de deslizamentos e enchentes. 
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o Uruguai e o Ribeira de Iguape. Essa rede é importante não 
só para o abastecimento humano, mas também para o desen-
volvimento de atividades econômicas, como a agricultura, a 
pecuária, a indústria e todo o processo de urbanização do País.

Segundo pesquisas realizadas pelo Laboratório de Hidro-
logia Florestal Walter Emerich, do Instituto Florestal de São 
Paulo, existe uma relação muito íntima entre a quantidade de 
água na Mata Atlântica e o estado de conservação da flores-
ta. Essas pesquisas produziram um dado inédito sobre o re-
gime hídrico na região de Cunha (SP): “De toda a chuva que 
cai na Mata Atlântica, nesse sítio, ao longo de um ano, 70% 
abastece as águas dos rios de forma continuada e permanen-
te. sso significa uma alta produção de água pura”.

A floresta auxilia no que se cha-
ma de regime hídrico permanente. 
Com seus vários componentes (fo-
lhas, galhos, troncos, raízes e solo), 
age como uma poderosa esponja 
que retém a água da chuva e a libe-
ra aos poucos, ajudando a filtrá-la e 
a infiltrá-la no subsolo, alimentando 
o lençol freático. Com o desmata-
mento e a retirada da vegetação 
nativa, surgem problemas como a 
escassez de água, já enfrentada 
em muitas das cidades situadas na 
região da Mata Atlântica.

Esse também é o principal 
motivo da necessidade de se pre-

servar e recuperar a mata ciliar, que é o conjunto de árvores, 
arbustos, capins, cipós e flores que crescem nas margens 
dos rios, lagos e nascentes. As áreas nas margens de rios, 
lagos e nascentes onde ocorrem as matas ciliares são con-
sideradas de preservação permanente pelo Código Florestal 
Brasileiro5.

Outra pesquisa da Universidade de São Paulo6 mostrou 
que o custo do tratamento da água é mais caro nas bacias 
hidrográficas com menores índices de cobertura florestal. O 

5 Lei no 4.771, de 1965.
6 Tese de doutorado da engenheira civil e sanitarista Lúcia Vidor de Souza Reis, 
pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP).

Restam apenas 27  da vegetação nativa da Mata Atlântica, 
distribuídos em mais de 200.000 fragmentos, a maioria muito pequenos. 

Os custos de tratamento são menores e a qualidade da água é maior 
quando nascentes e rios estão protegidos por vegetação nativa.
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Seis das maiores cidades do Brasil dependem 
de unidades de conservação para abastecimento de água. São Paulo – SP.
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Preguiça-de-garganta-marrom (Bradypus variegatus). O desmatamento e a fragmentação de habitats são ameaças aos animais da Mata Atlântica.
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trabalho determinou os custos do tratamento da água pro-
veniente de bacias hidrográficas com diversos percentuais 
de cobertura florestal, através da análise das características 
operacionais de diversas Estações de Tratamento de Água 
(ETAs) e suas respectivas captações na região de Piracicaba, 
onde, em 2000, o Rio Piracicaba deixou de ser o principal 
manancial de abastecimento público do município, por conta 
da perda de qualidade de suas águas, dos altos custos do tra-
tamento e da impossibilidade de garantir água de qualidade 
para o consumo humano. Para seis dos sete sistemas e ETAs 
estudados, o custo específico com produtos químicos na ETA 
aumenta com a redução do percentual de cobertura florestal 
da bacia de abastecimento. 

Os resultados mostram que as três unidades que possuem 
custos específicos de produtos químicos mais baixos, inferio-
res a R$ 20,00/1.000 m3 de água tratada, são aquelas que pos-
suem maiores índices de cobertura florestal e todos superiores 
a 15%. As duas unidades que possuem os menores percentu-
ais de cobertura florestal, ambos abaixo de 1 , apresentam 
os mais altos custos específicos de produtos químicos.

Todos os motivos que levam à necessidade de se recupe-
rar a Mata Atlântica são ainda potencializados pela perspec-
tiva da mudança climática global. Com previsão de tempe-
raturas mais altas, secas mais intensas e chuvas torrenciais 

Canário-da-terra  (Sicalis flaveola brasiliensis).
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Participantes da Semana da Mata Atlântica, realizada para comemorar o dia nacional da Mata Atlântica (27 de maio), em 2001. 
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mais frequentes, a proteção desse conjunto de ecossistemas, 
que nos prestam serviços gratuitos e constantes, parece ob-
via. É preciso lembrar que, se apenas o Código Florestal, a 
legislação mais antiga a incidir sobre a Mata Atlântica, fosse 
cumprido, teríamos cerca de 30% da área original da Mata 
Atlântica ainda coberta por vegetação nativa7, sem contar as 
unidades de conservação. 

Atualmente, a Lei da Mata Atlântica e sua regulamentação 
trazem regras claras e incentivos para que a conservação, a 
proteção, a regeneração e a utilização sustentável se tornem 
realidade. A maior conscientização da população, do setor pri-
vado e dos responsáveis pelos governos municipais, estaduais 
e federal também trazem motivação e esperança de uma mu-
dança radical na história de ocupação da Mata Atlântica desde 
a chegada europeia ao nosso litoral, há 500 anos. 

Instituído por decreto presidencial, o Dia Nacional da 
Mata Atlântica é comemorado em 27 de maio. A data tem sido 
usada em todos os estados que têm áreas abrangidas pela 

7 O Código Florestal (Lei no 4.771, de 1965) determina que, na Mata Atlântica, 
20% de cada imóvel rural seja mantido com vegetação nativa como Reserva 
Legal, além das Áreas de Preservação Permanente (matas ciliares, áreas ín-
gremes,  topos de morro etc.). 

Os remanescentes de Mata Atlântica protegem nascentes e rios que abastecem 67  da população brasileira.
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Mata Atlântica para comemorar as conquistas para a sua con-
servação e recuperação, mas também para lembrar que a 
Mata Atlântica continua ameaçada e que ainda precisa muito 
do empenho de todos para a sua defesa e proteção.

Manutenção da biodiversidade, mitigação das mudanças climáticas e 
conservação da água são alguns dos motivos para recuperar a Mata Atlântica.
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OS C LIOS E NOS PROTEGEM

As florestas e demais formas de vegetação nativa nas reas de Preservação Permanente 
protegem as águas e formam corredores ecológicos de fauna e flora.

As matas ciliares protegem os cursos d água, garantindo a quantidade e qualidade da água.

Desmatar e ocupar margens de nascentes e rios provoca danos ambientais e prejuízos socioeconômicos aos ocupantes.
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As matas ciliares são um símbolo dos servi-
ços ambientais da Mata Atlântica e uma mostra do 
desserviço feito pelo homem à natureza: durante 
muito tempo, a eliminação das florestas e da ve-
getação ribeirinhas foi incentivada em nome da 
limpeza” das áreas destinadas a produzir, morar 

e até se divertir. 
O nome mata ciliar vem de cílios. Assim como 

os cílios protegem os olhos, a mata ciliar protege 
os rios, lagos e nascentes, cobrindo e protegendo 
o solo, deixando-o fofo e permitindo que funcione 
como uma esponja que absorve a água das chu-
vas. Com isso, além de regular o ciclo da água, 
evita as enxurradas. Com suas raízes, a mata ciliar 
evita também a erosão e retém partículas de solo e 
materiais diversos que, com a chuva, iriam acabar 
assoreando o leito dos rios.

Esse conjunto de árvores e outras es-
pécies vegetais, com sua sombra e frutos, 
é muito importante também para a prote-
ção e preservação da diversidade da flora 
e fauna e para o equilíbrio do ecossistema 
como um todo. Em uma região tão devas-
tada como a Mata Atlântica, as matas ci-
liares também funcionam como corredores 
para que animais e sementes possam tran-
sitar entre as áreas protegidas e garantir a 
alimentação, proteção e variabilidade ge-
nética das mais diversas espécies.
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A manutenção e proteção das florestas e outras formas de vegetação nativa garante a perenidade das nascentes.

Em toda a Mata Atlântica, muitas matas ciliares 
ao longo de rios, lagos e nascentes foram desma-
tadas e indevidamente utilizadas. As consequências 
dessa destruição são sentidas diariamente, com o 
agravamento das secas e também das enchentes. 
Em sintonia com a necessidade premente de recu-
peração dessas áreas, o Decreto Federal no 6.514, 
de 2008, que regulamenta a Lei no 9.605, de 1998 
(Lei de Crimes Ambientais), estabeleceu multas se-
veras para quem destrói ou impede a regeneração 
da vegetação nativa das Áreas de Preservação Per-
manente, das quais as matas ciliares são parte.



Serra Bonita - BA
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Fundamentais para a proteção do solo e da água, para a 
regulação do clima e da moradia da maior parte da biodiver-
sidade mundial, as florestas ocupam atualmente um pouco 
menos de 4 bilhões de hectares (30% da superfície da Ter-
ra). Mas o desmatamento prossegue em níveis alarmantes, 
com uma diminuição de 7,3 milhões de hectares de flores-
tas anualmente no mundo todo. Entre os dez países que 
reúnem 8  das florestas primárias do planeta, Brasil, n-
donésia, México e Papua Nova Guiné sofreram as maiores 
perdas entre 2000 e 2005, segundo o relatório “Situação das 
Florestas no Mundo”, publicado em 2007 pela Organização 
das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO).  

O relatório mostra que a perda de superfície florestal total foi 
de 3% entre 1990 e 2005 (uma média de 0,22% ao ano). Mes-
mo que o ritmo de desmatamento tenha diminuído ligeiramente 
entre 2000 a 2005 (0,18%) - o que até pode ser considerado um 
progresso -, isso significa o desaparecimento de 2  mil hectares 
por dia. A América Latina e o Caribe são, junto com a África, as 
duas regiões que perdem florestas a um ritmo mais elevado, 

A Mata Atlântica no contexto global 

com uma taxa anual média líquida de 0,51% (2000-2005).
O maior alerta do relatório refere-se aos indícios, cada 

vez mais claros, de que a mudança climática afetará profun-
damente as florestas, com um aumento dos danos provoca-
dos por incêndios, pragas e doenças. Por outro lado, as flo-
restas podem contribuir de maneira importante para atenuar a 
mudança climática. Isso acontece porque o desmatamento é 
uma fonte importante de emissões de gases de efeito estufa. 
O desmatamento e as queimadas são responsáveis por cerca 
de 20% das emissões globais anuais – no Brasil, represen-
tam 75% das emissões. 

Um estudo de 2007, de um grupo de pesquisadores inter-
nacionais, com a participação do Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (INPE)8, demonstra que preservando florestas, o 
mundo pode diminuir em até 12% as emissões globais e evi-

8 “Tropical Forests, Climate Change and Climate Policy”, de Carlos Nobre, do 
INPE, e cientistas da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos, da França e 
do Reino Unido, publicado no site da revista Science, em maio de 2007.

As florestas ocupam aproximadamente 4 bilhões de hectares (30  da superfície da Terra). Na Mata Atlântica,
são raros os fragmentos florestais primários como este em Rio dos Cedros – SC.
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tar que 50 bilhões de toneladas de carbono sejam lançados 
na atmosfera. Segundo o relatório “Situação das Florestas do 
Mundo” da FAO, porém, existem obstáculos políticos e buro-
cráticos a serem vencidos para que mecanismos associados 
à convenção do clima, como o Protocolo de Quioto, possam 
ajudar a deter o desmatamento tropical. 

A importância de se deter o desmatamento florestal é ressal-
tada pelo “Panorama do Meio Ambiente Global: Meio Ambiente 
para o Desenvolvimento”, conhecido como GEO 4, um relatório 
do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), 
lançado em outubro de 2007, que mostra o estado atual da at-
mosfera, da terra, da água e da biodiversidade em todo o mundo 
e identifica prioridades para ação. E a prioridade global”, segun-
do o estudo do Pnuma, é a mudança climática global.

Segundo esse relatório, embora atualmente o meio am-
biente ocupe uma posição mais central na política em todos 
os países, existem falhas em atender a problemas persisten-
tes que podem comprometer tudo o que já foi atingido até 
o presente nas questões mais simples e podem ameaçar a 
sobrevivência da humanidade. 

Analisando os últimos 20 anos, o relatório mostra que o 
mundo mudou radicalmente desde 1987, quando a Comis-
são Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento de Gro 
Harlem Brundtland (conhecida como Comissão Brundtland) 
produziu o primeiro grande alerta global sobre as questões 
ambientais: o documento “Nosso Futuro Comum”. De lá para 
cá, a população aumentou cerca de 3%, o comércio é quase 
três vezes superior e os rendimentos per capita médios tam-
bém se elevaram.

O consumo tem crescido mais rapidamente do que a po-
pulação, mas de forma desigual: o rendimento total anual de 
quase um bilhão de pessoas que vivem nos países mais ricos 
é quase 15 vezes maior do que o de 2,3 bilhões de pessoas 
dos países mais pobres. Além disso, há menos recursos para 
dividir: com o aumento da população, a quantidade de terra 
per capita é cerca de um quarto do que era há um século  e 
espera-se que até 2050 se reduza para um quinto do que era 
em 1900.

A população está também mais concentrada e urbaniza-
da. Estima-se que, até 2050, as populações costeiras sozi-

A exploração madeireira de espécies raras 
ou ameaçadas aumenta o risco de extinção de espécies. 

Na foto um tronco de Imbuia (Ocotea porosa).

Desmatamento e queimada em Papanduva  - SC (outubro de 2006). No Brasil,
os desmatamentos representam 75  das emissões de gases de efeito estufa. 
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Para enfrentar o aquecimento global, é necessário mudar urgentemente a matriz energética 
à base de combustíveis fósseis para fontes de energia renovável e neutras em emissão de carbono. 
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nhas atinjam  seis bilhões de pessoas. Em algum momento 
entre 2007 e 2008, pela primeira vez na história da humani-
dade, mais da metade da população mundial passou a viver 
em cidades.

Nesse mundo desigual, onde as evidências dos impactos 
da mudança climática são visíveis e inequívocas e se conclui 
que as atividades humanas têm sido decisivas nesta mudan-
ça, surge o grande desafio coletivo da humanidade  a mé-
dia global de temperaturas se elevou cerca de 0,7º C desde 
1906. A estimativa mais otimista para a elevação neste século 
é de 1,8º C. No entanto, alguns cientistas acreditam que um 
aumento de 2º C acima dos níveis pré-industriais (portanto 
um aumento já certo de acontecer) é o limiar depois do qual 
a ameaça de danos maiores e irreversíveis se tornará mais 
concreta. 

Núcleos de gelo extraídos das regiões polares, que foram 
se formando ao longo da história da Terra, mostram que os 
níveis de dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4) estão, 
hoje, muito além do alcance natural de suas variações nos 
últimos 500.000 anos: o clima terrestre alcançou um estado 

Mais de 30  dos anfíbios estão ameaçados de extinção.
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A diversificação e a produção orgânica de alimentos são importantes 
para a sustentabilidade da produção agrícola no longo prazo. 

sem paralelos na pré-história recente. As temperaturas no Ár-
tico se elevam duas vezes mais rapidamente do que no resto 
do mundo.

A elevação do nível do mar causada pela expansão tér-
mica da água e pelo derretimento das geleiras e dos lençóis 
de gelo continuará, com consequências potencialmente gran-
des, já que mais de 60% da população mundial vive dentro de 
áreas distantes em até 100 quilômetros de costas (isso inclui 
a maior parte da população em área de Mata Atlântica).

A crescente acidificação dos oceanos e as temperaturas 
mais quentes provavelmente também afetarão a segurança ali-
mentar global. Diarreia e malária serão cada vez mais comuns.

F R NS INTERNACIONAIS 

A preocupação internacional com o meio ambiente foi in-
sipiente e dependeu de vozes isoladas até a década de 1970, 
quando o movimento ambientalista começou a crescer em todo 
o mundo e ocorreu, em Estocolmo, na Suécia, em 1972, a pri-
meira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente. 
Dela resultou a criação do Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (Pnuma), além de uma declaração internacional 
sobre o meio ambiente urbano.

Em 1992, realizou-se a segunda conferência, no Rio de Ja-
neiro (conhecida como Rio-92 ou Eco-92), considerada até hoje a 
maior conferência já realizada pela ONU. Na Rio-92, foram assina-
das a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desen-
volvimento, a Convenção  sobre a  Diversidade Biológica (CDB), 
a Declaração de Princípios das Florestas, a Convenção-Quadro 
sobre Mudanças Climáticas (Convenção do Clima) e a Agenda 21.  

Desde então, esses documentos e acordos têm servido como 
referências para decisões e políticas nacionais e internacionais 
sobre questões socioambientais e encabeçam a agenda interna-
cional. Em 2002, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sus-
tentável, realizada em ohanesburgo, na frica do Sul, que ficou 
conhecida como Rio+10, frustrou as expectativas de grandes 
avanços, mas fixou um plano de metas, sem prazos, para fazer 
valer os acordos assinados em 1992.

As recentes comprovações acerca do aquecimento global e 
da situação de vulnerabilidade da biodiversidade, assim como o 
impacto dessas questões na opinião pública mundial, devem di-
recionar uma mudança de atitude mundial em relação ao tema. 
As primeiras medidas do presidente dos Estados Unidos, Barack 
Obama, para reduzir as emissões de gases causadores do efeito 
estufa, reforçam expectativas nesse sentido. Maiores poluidores 
mundiais, os EUA, durante a administração de George W. Bush, 
se recusaram a assinar o Protocolo de Quioto ou a assumir qual-
quer compromisso de redução de emissões.  

Com a mudança de atitude do governo norteamericano, tor-
na-se mais provável que os países assinem logo um novo tra-
tado internacional que sucederá o Protocolo de Quioto, a partir 
de 2012, com metas mais severas para contenção dos gases de 
efeito estufa e inclua mecanismos que tratem especificamente do 
desmatamento florestal, que ficaram de fora do primeiro acordo.
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O Brasil é signatário da Convenção sobre a  Diversidade Biológica (CDB), 
que realizou a 9  reunião COP-9 em Bonn (Alemanha) em 2008.

Evento sobre a Mata Atlântica durante a COP-9 em Bonn, na Alemanha, 
reuniu representantes governamentais, ONGs, cientistas e empresários.
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Com tudo isso, as tendências atuais não favorecem a es-
tabilização dos gases de efeito estufa. A aviação viveu um 
aumento de 80% das milhas percorridas entre 1990 e 2003, 
enquanto a navegação cresceu de um bilhão de toneladas 
de bens transportados em 1990 para 7,1 bilhões de tonela-
das em 2005. Cada um desses setores demanda enormes e 
crescentes quantidades de energia. E, como vimos, o desma-
tamento – responsável por aproximadamente 20% das emis-
sões de gases de efeito estufa – continua com altas taxas 
anuais. Alguns desses gases podem persistir na atmosfera 
por mais de 50.000 anos.

A atmosfera sofre, ainda, outros tipos de pressão. Apesar 
do sucesso impressionante em eliminar substâncias danifica-
doras do ozônio, o buraco na estratosfera localizado acima 
da Antártica é hoje maior do que nunca, permitindo que a ra-
diação solar ultravioleta, prejudicial à saúde, atinja a Terra. 
Embora a chuva ácida seja atualmente um problema muito 
menor na Europa e na América do Norte, é um desafio em 
países como o México, a Índia e a China.

A poluição é reforçada com o uso comercial de mais de 
50.000 compostos químicos, com centenas sendo acrescen-

O sistema de transportes (navegação, aviação, veículos terrestres) 
é um dos principais causadores do efeito estufa.  

Estima-se que até 2050 seis bilhões de pessoas estejam vivendo 
em áreas costeiras, muitas delas vulneráveis à elevação no nível do mar.
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tados a cada ano. Estima-se que a produção química global 
cresça cerca de 85% nos próximos 20 anos. Estima-se que 
mais de dois milhões de pessoas morram prematuramente 
por ano em todo o mundo devido à poluição em ambientes 
fechados ou abertos. Parte do progresso na redução da po-
luição atingido por países desenvolvidos foi possível à custa 
dos países em desenvolvimento, para onde a produção in-
dustrial e seus impactos têm sido exportados.

Comida, água e biodiversidade

O relatório do Pnuma traz, ainda, importantes alertas so-
bre as condições da segurança alimentar (disponibilidade de 
alimentos), da água e da biodiversidade, todas elas bastante de-
pendentes da quantidade e da qualidade das florestas mundiais.

Perdas na produção agrícola global devido a  pragas de 
insetos foram estimadas em 1%. O uso insustentável do solo 
está causando a sua degradação, ameaça tão séria quanto 
a  mudança climática (há pesquisadores que dizem ser este o 
principal risco para a humanidade). Essa situação afeta mais 
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Estima-se que até 2050 seis bilhões de pessoas estejam vivendo 
em áreas costeiras, muitas delas vulneráveis à elevação no nível do mar.

do que um terço da população mundial, 
através da poluição, erosão do solo, es-
gotamento de nutrientes, escassez de 
água, aumento da salinidade e quebra de 
ciclos biológicos.

A segurança alimentar de dois terços 
da população mundial hoje é dependente 
de fertilizantes, especialmente o nitrogê-
nio. O crescimento populacional, o con-
sumo excessivo e a contínua mudança de 
alimentação a base de cereais para a base 
de carne poderá elevar ainda mais os fa-
tores de exploração insustentável do solo 
e da água. Segundo o Pnuma, até 2030, 
países em desenvolvimento provavelmen-
te precisarão de mais de 120 milhões de 
hectares para alimentar suas populações. 
E apenas alguns deles, como é o caso do 
Brasil, ainda têm áreas para onde expan-
dir, parte delas ocupadas por florestas e 
outros ecossistemas naturais, o que tam-
bém é um grave problema ambiental.

A perda da diversidade genética 
também pode ameaçar a segurança 
alimentar. Atualmente, apenas seis va-
riedades de milho são responsáveis por 
mais de 70% da produção mundial de 
grãos. A dieta das sociedades modernas 
limita-se a aproximadamente 100 espé-
cies, com forte predominância de quatro: 
trigo, arroz, milho e batata. Trinta cultu-
ras dominam a agricultura, fornecendo 

Cubatão - SP – já foi a 
cidade mais poluída do 

Brasil (foto de 1987). 
A poluição industrial, 

embora menos grave no 
Brasil atualmente, ainda 
é responsável por chuva 
ácida em países como o 

México, a ndia e a China.
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O uso insustentável causa erosão e esgotamento de nutrientes do solo, 
comprometendo a produção agrícola, os recursos hídricos e a biodiversidade.
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A dieta das sociedades modernas limita-se a aproximadamente 100 espécies, com forte predominância de quatro: milho, trigo, arroz e batata.
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90% das calorias ao globo. Uma única espécie (o gado 
bovino) corresponde a 90% do conjunto animal de todas 
as fazendas no planeta. 

Estima-se, porém, que, no curso da história, a huma-
nidade tenha utilizado cerca de 7.000 espécies de plan-
tas comestíveis. Somente com as espécies conhecidas 
atualmente, esse número poderia ser muito maior. O pro-
blema da baixa diversidade genética, além da diminuição 
do número de espécies e de variedades genéticas das 
plantas utilizadas, também ocorre junto com uma dramá-
tica redução no número de espécies de “apoio” (como 
bactérias fixadoras de nitrogênio, predadores de pragas, 
polinizadores e dispersores de sementes). Tudo isso leva 
também a um aumento da vulnerabilidade das restritas 
plantas que são amplamente utilizadas ao ataque de 
pragas, secas, mudanças climáticas e outros fatores de 
risco9. 

O aumento de área para a agricultura deverá impac-
tar ainda mais os recursos hídricos, já que as atividades 
de irrigação consomem cerca de 70% da água dispo-
nível. Dentre os maiores rios do mundo, 10% deixam 
de alcançar o mar em alguns períodos do ano devido 
a demandas de irrigação. A quantidade de água doce 

9 Almanaque Brasil Socioambiental 2008, ISA. As florestas são fundamentais para a proteção do solo e da água. 
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O consumo de peixes em nível mundial triplicou entre 
1961 e 2001. Atualmente a sobrepesca atinge  80  das 

espécies exploradas na costa brasileira. 

As espécies exóticas consideradas invasoras 
estão entre as principais causas da perda de biodiversidade. A foto 

mostra o Pinus sp, espécie invasora em campos naturais.
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está diminuindo: até 2050 prevê-se que o consumo de água 
crescerá 50% em países em desenvolvimento e 18% em pa-
íses já desenvolvidos. Segundo o GEO 4, o crescente peso 
da demanda de água se tornará intolerável em países com 
recursos hídricos escassos (e em outras regiões secas, como 
o semiárido brasileiro).

A qualidade da água também está piorando, poluída por 
micróbios patogênicos e nutrientes excessivos. Globalmente, 
a água contaminada continua a ser a maior causa isolada de 
doenças e mortes humanas. Estima-se que 2,6 bilhões de 
pessoas não possuam serviços sanitários adequados. Existe 
também uma preocupação crescente com os impactos que 
produtos de cuidado pessoal e farmacêuticos, como analgési-
cos e antibióticos, possam ter sobre ecossistemas aquáticos.

O consumo de peixes triplicou entre 1961 e 2001. Os 
estoques pesqueiros estagnaram ou declinaram lentamente 
desde 1980. Subsídios criaram excessos na capacidade de 
pesca, estimados em 250% a mais do que o recomendável 
para uma utilização sustentável dos oceanos. No Brasil, a 
questão é ainda mais grave, pois as águas tropicais, que pre-
dominam na maior parte da costa brasileira, embora sejam 
ricas em biodiversidade, são mais pobres em número de pei-
xes, crustáceos e moluscos do que as dos mares temperados 
e polares, por causa da menor concentração de nutrientes. 
Atualmente, 80% das espécies exploradas na costa brasileira 
estão em situação de sobrepesca, ou seja, não conseguem 
repor naturalmente os indivíduos capturados pela pesca.

As mudanças na biodiversidade são as mais rápidas da 
história da humanidade. As espécies estão se extinguindo 

100 vezes mais rápido do que a taxa mostrada pelos registros 
fósseis recentes (Pleistoceno-Holoceno). Estima-se que o co-
mércio de caça na bacia do Congo, por exemplo, esteja seis 
vezes acima da taxa de recuperação das populações de ani-
mais. Entre os maiores grupos de vertebrados estudados de 
forma abrangente, mais de 30% dos anfíbios, 23% dos ma-
míferos e 12% dos pássaros estão ameaçados de extinção.

A introdução de espécies invasoras é também um problema 
crescente. Uma espécie de água-viva, acidentalmente introdu-
zida em 1982 por navios americanos, tomou conta do ecossis-
tema do Mar Negro e destruiu 26 atividades pesqueiras comer-
ciais até 1992. No Brasil, o mexilhão dourado, molusco asiático 
de água doce, trazido por água de lastro de navios, infestou rios 
e lagos e, na região Sul, tem atrapalhado a manutenção de tu-
bulações de sistemas de abastecimento e usinas hidrelétricas.

Cerca de 60% dos serviços ambientais estudados pelo 
Pnuma estão degradados ou são utilizados de forma insus-
tentável. A sexta maior extinção de espécies em massa da 
história do planeta está em andamento, desta vez causada 
pelo comportamento humano. O aumento das áreas protegi-
das é considerado um progresso. Mas elas devem ser eficien-
temente administradas e garantidas, pois a biodiversidade 
precisará cada vez mais delas.

Segundo o GEO 4, “nosso futuro comum depende de 
nossas ações hoje, não amanhã nem em algum momento 
do futuro”. Assim, a única maneira de tratar desses proble-
mas difíceis requer a transferência de questões ambientais 
da periferia para o centro das decisões: meio ambiente para 
desenvolvimento e não desenvolvimento em detrimento do 
ambiente.

O aumento da temperatura global já causa alterações em determinados ecossistemas e regiões, afetando diretamente a biodiversidade destes locais. 
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O derretimento do gelo das calotas polares ( rtico e Antártica - foto), consequência do aquecimento global, 
gera aumento do nível do mar e já atinge populações costeiras em diversos países.
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O conceito Hotspot foi criado em 1988, pelo ecólogo 
inglês Norman Myers, para resolver um dos maiores dile-
mas dos conservacionistas: quais as áreas mais importan-
tes para preservar a biodiversidade da Terra?

HOTSPOTS
Floresta com araucárias – Parque Nacional das Araucárias - SC.

Cactos (Parodia haselbergii). Espécie endêmica e rara.

As florestas protegem nascentes e fontes e regulam 
o fluxo dos mananciais de água. 

O Cerrado brasileiro também é um Hotspot. Parque Nacional 
Chapada dos Veadeiros - GO.
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Ao observar que a biodiversidade não está igualmente distribuída no planeta, M ers procurou identificar quais as regiões que 
concentravam os mais altos níveis de biodiversidade e onde as ações de conservação seriam mais urgentes. Hotspost é, portanto, 
toda área prioritária para conservação, isto é, de alta biodiversidade e endemismo e ameaçada no mais alto grau. É considerada 
Hotspot uma área com pelo menos 1.500 espécies endêmicas de plantas e que tenha perdido mais de três quartos de sua vegeta-
ção original. Na época, M ers identificou dez otspots mundiais.

A partir de 1996, a organização não-governamental Conservação Internacional (CI) ampliou esse trabalho e passou a mo-
nitorar os otspots, através de pesquisa com mais de 1  especialistas. A última atualização, realizada em 2 5, identificou 34 
regiões no planeta, onde vivem 75% dos mamíferos, aves e anfíbios mais ameaçados do planeta, entre elas a Mata Atlântica e 
o Cerrado brasileiros. Juntas, essas áreas correspondem a apenas 2,3% da superfície terrestre, onde se encontram 50% das 
plantas e 42% dos vertebrados conhecidos. No mapa dos Hotspots da CI, a Mata Atlântica é o número um.

Saiba Mais: .conservation.org.br

A Mata Atlântica é um Hotspost, 
uma área com alta biodiversidade 
e endemismo e ao mesmo tempo 

ameaçada no mais alto grau. 

Mico-leão-de-cara-dourada (Leontopithecus chrysomelas): 
espécie ameaçada de extinção, endêmica da Mata 

Atlântica.  

Lagarto-pitoco (Hoplocercus spinosus), Serra Vermelha - PI.

Saíra-sete-cores (Tangara seledon): espécie
da Mata Altântica.
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Floresta com araucárias nas margens do Rio Pelotas, na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul.



Biodiversidade 
única e ameaçada

Capítulo 4
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Biodiversidade única e ameaçada
Quando os primeiros europeus chegaram ao Brasil, em 

1500, a Mata Atlântica cobria aproximadamente 15% do ter-
ritório brasileiro. A área original da Mata Atlântica (1.296.446 
km2) reconhecida pela Lei no 11.428, de 2006, e delimitada 
em mapa do IBGE14, contempla um conjunto de formações 
florestais e ecossistemas associados, bem como os encraves 
florestais e brejos de altitude interioranos  floresta ombrófila 
densa  floresta ombrófila mista, também denominada de mata 
de araucárias  floresta ombrófila aberta  floresta estacional 
semidecidual  floresta estacional decidual  campos de altitu-
de; áreas das formações pioneiras, conhecidas como man-
guezais, restingas, campos salinos e áreas aluviais  refúgios 

14 “Mapa da Área de Aplicação da Lei no 11.428, de 2006”, escala 1:5.000.000 
do IBGE. 

vegetacionais  áreas de tensão ecológica  brejos de altitude 
interioranos e encraves florestais, representados por disjun-
ções de floresta ombrófila densa, floresta ombrófila aberta, 
floresta estacional semidecidual e floresta estacional decidu-
al  áreas de estepe, savana e savana-estépica  e vegetação 
nativa das ilhas costeiras e oceânicas.

m mapeamento encomendado pelo Ministério do Meio 
Ambiente e divulgado em 2 6 mostra que existem hoje 27  
de remanescentes de vegetação nativa, incluindo os vários 
estágios de regeneração em todas as fisionomias  florestas, 
campos naturais, restingas e manguezais15.  Entretanto, o 
percentual de remanescentes florestais bem conservados é 

15 Dados da publicação Mapas de Cobertura Vegetal dos Biomas Brasileiros 
(MMA/Probio, 2006). Ver box “Como a Mata Atlântica foi mapeada”, pág. 59.

A floresta com araucárias é a formação florestal mais ameaçada de extinção da Mata Atlântica.
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A Floresta com Araucárias é a formação florestal mais ameaçada de extinção da Mata Atlântica.

de apenas de 7,91 , segundo o último levantamento divulga-
do pela Fundação SOS Mata Atlântica e Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais ( NPE), divulgado em maio de 2 916. 
Por esse estudo, existem somente 102.012 km2 de rema-
nescentes maiores de 1 km2 (100 hectares), distribuídos em 
18.397 polígonos. Esses dois dados apontam, por um lado, a 
capacidade da Mata Atlântica de se regenerar e, por outro, a 

16 Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, 2005-2008 (SOS 
Mata Atlântica/ NPE, divulgado em 26 de maio de 2 9). Este número totaliza 
os fragmentos acima de 100 hectares (1 km2), distribuídos em 18.397 polígo-
nos, e tem como base o mapeamento de 16 dos 17 estados onde ocorre a Mata 
Atlântica. Apenas o Piauí não teve a área da Mata Atlântica avaliada.

situação crítica de isolamento em que se encontram os rema-
nescentes em estágio avançado e primário da floresta. 

O levantamento SOS/ NPE mostra que a fragmentação 
florestal da Mata Atlântica é um processo extremamente críti-
co que ameaça a manutenção de sua biodiversidade. Soman-
do todos os fragmentos acima de 3 hectares, existem hoje 
na Mata Atlântica 232.939 fragmentos, que totalizam 147. 18 
km2, ou seja, 11,41  de cobertura vegetal nativa. Por con-
ta de dados como estes, a Mata Atlântica é considerada o 
segundo conjunto de ecossistemas mais ameaçados de ex-
tinção do mundo, perdendo apenas para as quase extintas 
florestas da lha da Madagascar, na costa da frica.
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O efeito de borda é mais intenso nos pequenos fragmentos florestais, 
aumentando o risco de extinção de espécies no longo prazo.

 

A fragmentação dos remanescentes florestais em meio a 
monoculturas é a principal ameaça à biodiversidade da 

Mata Atlântica.  

Em algumas regiões de intensa produção agrícola ou 
frutícola, os fragmentos de vegetação nativa são raros e 

estão distantes uns dos outros, dificultando o fluxo gênico 
das espécies de fauna e flora.
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Lei da Mata Atlântica

Formações Florestais

REMANESCENTES DE VEGETAÇÃO NATIVA

Campos Naturais

Formações Pioneiras

Remanescentes de Vegetação Nativa da Mata Atlântica  

Fonte: MMA/PROBIO (2006) e SOS/INPE (2009).
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O Levantamento da obertura egetal do Bioma Mata 
Atlântica, divulgado em 2 6 pelo Ministério do Meio Ambien-
te, envolveu uma parceria entre o nstituto de Estudos Socio-
ambientais do Sul da Bahia (IESB), o Instituto de Geociências 
da niversidade Federal do io de aneiro ( F ), através do 
Grupo de Sensoriamento Remoto Espaço, do Departamento 
de eografia da niversidade Federal Fluminense ( FF). O 
projeto contou ainda com o apoio técnico do nstituto Brasileiro 
de eografia e Estatística ( B E), que definiu os parâmetros 
técnicos de mapeamento e a legenda seguida por todos os 
projetos de mapeamento de biomas brasileiros apoiados pelo 
Projeto de onservação e tilização Sustentável da Diversida-
de Biológica do Ministério do Meio Ambiente (P OB O/MMA).

O mapeamento foi elaborado com uma escala média de 
detalhamento (1 25 . ) com base em imagens do satélite 
Landsat, obtidas principalmente no ano de 2 2, adquiridas 
e fornecidas pelo MMA. O mapeamento envolveu a cober-
tura vegetal, florestal e não-florestal, das diferentes fitofisio-
nomias, bem como de outros usos e cobertura existentes na 
área de distribuição do bioma Mata Atlântica incluindo os re-
manescentes de vegetação nativa primária e dos diferentes 
estágios de regeneração*. É importante salientar que a me-
todologia utilizada no trabalho não contemplou a avaliação 
qualitativa da vegetação e a determinação diferenciada dos 
percentuais do que resta de vegetação primária e de vegeta-
ção nos diferentes estágios de regeneração. 

A inovação desse mapeamento está na identificação dos 
remanescentes de formações não-florestais, além das áreas 

 er Estágios de egeneração, págs. 3 6 e 3 7).

COMO A MATA ATL NTICA FOI MAPEADA

antrópicas, em toda a área de abrangência do Bioma Mata 
Atlântica. O estudo apontou a presença de 27,44  de re-
manescentes (22,44  florestais e 5  não-florestais). Esse 
total agrega áreas acima de aproximadamente 15 hectares, 
incluindo vegetação primária e secundária em todos os está-
gios de regeneração. Destaca-se que estes dados se referem 
aos tipos de vegetação existentes nos limites do Bioma Mata 
Atlântica (1.110.182 km2), não incluindo informações sobre os 
remanescentes existentes nos encraves florestais, refúgios 
vegetacionais, restingas e manguezais, abrangidos e prote-
gidos pela Lei no 11.428, de 2006, e existentes no interior de 
outros biomas.

Comparações com os dados do Atlas dos Remanescentes 
Florestais da Mata Atlântica, da Fundação SOS Mata Atlântica 
e nstituto Nacional de Pesquisas Espaciais ( NPE) devem ser 
realizadas com cautela, principalmente porque os estudos fo-
ram elaborados com escalas e metodologias diferentes. Uma 
das diferenças fundamentais é que o mapeamento do P O-
B O/MMA incluiu fitofisionomias não-florestais e todos os tipos 
de formações pioneiras, inclusive comunidades aluviais e os 
cordões arenosos, enquanto SOS / NPE mapearam os rema-
nescentes florestais bem conservados. Dentre as formações 
florestais, o mapeamento do P OB O/MMA considerou as 
florestas ombrófilas densa, aberta e mista e as florestas esta-
cionais deciduais e semideciduais e, diferentemente do Atlas 
SOS/ NPE, considerou como florestas também as savanas flo-
restadas, savanas-estépicas florestadas e todas as áreas de 
tensão ecológica inseridas no Bioma Mata Atlântica.

Floresta com araucárias e campos naturais de altitude nas margens do Rio Chapecó – Passos Maia - SC.
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As diferentes formações florestais e ecossistemas asso-
ciados da Mata Atlântica foram sugeridos por pesquisadores 
e especialistas durante um seminário realizado em 1990, pela 
Fundação SOS Mata Atlântica. Foram considerados, além dos 
processos ecológicos entre os diversos ecossistemas, tais 
como a relação entre a restinga e a mata, o trânsito de ani-
mais, o fluxo de genes de plantas e animais e as áreas de 
tensão ecológica (locais onde os ecossistemas se encontram 
e vão gradativamente se transformando). Foi a partir deste 
encontro que ficou definido o conceito de Domínio da Mata 
Atlântica para as áreas que originalmente formavam uma co-
bertura florestal contínua, incluindo também os ecossistemas 
associados e os encraves florestais e brejos interioranos. Essa 
definição, com algumas reformulações, foi reconhecida legal-
mente pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), 
em 1992, pelo Decreto no 75 /1993, pela lei no 11.428/2006 
(Lei da Mata Atlântica) e finalmente consolidada através do De-
creto no 6.660/2008 e pelo “Mapa da Área de Aplicação da Lei 
no 11.428, de 2006”, elaborado e publicado pelo IBGE.

Além de sua grande extensão territorial, outros fatores 
do meio físico, como a variação de altitudes, as diferenças de 
solo e formas de relevo, entre outros, proporcionam cenários 
extremamente variados à Mata Atlântica. Por isso, seu domí-
nio é constituído por diversas formações, tais como florestas 
ombrófila densa, ombrófila aberta, ombrófila mista, estacional 
semidecidual, estacional decidual, savana, savana estépica, 
estepe, formações pioneiras, refúgios vegetacionais e áreas 
de tensão ecológica. Diversas ilhas oceânicas também se 
agregam ao Domínio da Mata Atlântica, assim como os en-
craves (disjunções) destas formações florestais e os brejos 
interioranos, existentes em meio a outros biomas, com as li-

Fitofisionomias e Ecossistemas Associados da Mata Atlântica

mitações estabelecidas no “Mapa da Área de Aplicação da 
Lei no 11.428, de 2006” do IBGE17. 

17  “Mapa da Área de Aplicação da Lei no 11.428, de 2006”, (IBGE, 2009) – Nota 
Explicativa  Assim sendo, as tipologias de vegetação às quais se aplica a Lei 
11.428, de 2 6, são aquelas que ocorrem integralmente no Bioma Mata Atlân-
tica, bem como as disjunções vegetais existentes no Nordeste brasileiro ou 
em outras regiões, quando abrangidas em resoluções do onama específicas 
para cada estado.

 – No Bioma Mata Atlântica as seguintes formações florestais nativas e ecos-
sistemas associados  floresta ombrófila densa, floresta ombrófila mista, também 
denominada de mata de araucárias, floresta ombrófila aberta, floresta estacional 
semidecidual, floresta estacional decidual, savana ( errado), savana estépica 
(Caatinga), estepe, áreas das formações pioneiras (mangues, restingas e áreas 
aluviais), refúgios vegetacionais, assim como as áreas constituídas por estas 
tipologias, presentes nos contatos entre tipos de vegetação. 

 – No Bioma aatinga as seguintes formações florestais nativas (disjunções)  
floresta ombrófila densa, floresta ombrófila aberta, floresta estacional semide-
cidual e floresta estacional decidual, referidas na Lei como brejos interioranos 
e encraves florestais do Nordeste, refúgios vegetacionais, áreas das formações 
pioneiras (mangues e restingas), referidos na Lei como ecossistemas asso-
ciados, assim como as áreas constituídas por estas tipologias, presentes nos 
contatos entre tipos de vegetação. 

 - No Bioma errado as seguintes formações florestais nativas (disjunções)  
floresta estacional semidecidual e floresta estacional decidual.

 - No Bioma Pantanal as seguintes formações florestais nativas (disjunções)  
floresta estacional semidecidual e floresta estacional decidual. 

 – No Bioma Pampa as seguintes formações florestais nativas (disjunções)  
floresta estacional semidecidual, floresta estacional decidual e áreas das for-
mações pioneiras (restingas e áreas aluviais). 

O mapa mostra a cobertura vegetal conforme sua configuração original, não 
estando representados os antropismos atuais de cada tipologia de vegetação.  
A escala adotada para elaboração do mapa (1 5. . ) apresenta um nível 
de agregação onde pequenas manchas de uma determinada tipologia foram 
incorporadas em outras tipologias, o que não caracteriza sua inexistência. 

O “Mapa da rea de Aplicação da Lei no 11.428, de 
2006”, elaborado pelo B E, contempla as configurações 
originais das formações florestais e ecossistemas associa-
dos, bem como os encraves florestais e brejos de altitude 
interioranos que integram a Mata Atlântica  floresta ombrófila 
densa  floresta ombrófila mista, também denominada de mata 
de araucárias  floresta ombrófila aberta  floresta estacional 
semidecidual  floresta estacional decidual  campos de altitu-
de; áreas das formações pioneiras, conhecidas como man-
guezais, restingas, campos salinos e áreas aluviais  refúgios 

O MAPA DA MATA ATL NTICA

vegetacionais  áreas de tensão ecológica  brejos de altitude 
interioranos e encraves florestais, representados por disjun-
ções de floresta ombrófila densa, floresta ombrófila aberta, 
floresta estacional semidecidual e floresta estacional decidu-
al  áreas de estepe, savana e savana-estépica  e vegetação 
nativa das ilhas costeiras e oceânicas.

O “Mapa da rea de Aplicação da Lei no 11.428, de 
2006”, na escala 1:5.000.000, pode ser encontrado nos sí-
tios eletr nicos do B E e do Ministério do Meio Ambiente           

.ibge.gov.br ou .mma.gov.br.
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Mapa da rea de Aplicação da Lei no 11.428 de 2006

Fonte: Mapa da rea de Aplicação da Lei no 11.428, de 2006 (IBGE – 2009).
(Decreto no 6.660, de 21 de novembro de 2008, publicado no Diário Oficial de 24 de novembro de 2008). 
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Floresta Ombrófila Densa 

aracterizada pela presença de árvores de grande e médio portes, além de lianas (cipós) e epífitas em abundância. Estende-se 
pela costa litorânea desde o Nordeste até o extremo Sul. Sua ocorrência está ligada ao clima tropical quente e úmido, sem perí-
odo seco, com chuvas bem distribuídas durante o ano (excepcionalmente com até 6  dias de umidade escassa) e temperaturas 
médias variando entre 22   e 25o C. 

Floresta ombrofila densa – Guaraqueçaba - PR.

W
igo

ld 
B.

 S
ch

af
fe

r

Floresta Ombrófila Aberta  

omposta por árvores mais espaçadas e com estrato arbustivo pouco denso. Ocupa áreas com gradientes climáticos variando 
entre dois a quatro meses secos, identificados por meio da curva ombrotérmica, e temperaturas médias entre 24   e 25o C. 
Suas formações apresentam quatro faciações florísticas, resultantes do agrupamento de espécies de palmeiras, cipós, bambus 
ou sororocas, que alteram a fisionomia da floresta de densa para aberta.

Floresta ombrófila aberta – Minas Gerais.
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Floresta ombrofila mista (floresta com araucárias)  – Passos Maia - SC.

Floresta Ombrófila Mista 

aracterizada por uma rica mistura florística que comporta gêneros Australásicos (Drymis, Araucaria) e Afro-Asiáticos (Podocarpus), 
com fisionomia fortemente marcada pela predominância de pinheiro (Araucaria angustifolia) no estrato superior. Sua área de ocor-
rência coincide com o clima úmido sem período seco, com temperaturas médias anuais em torno de 18o C, mas com três a seis me-
ses em que as temperaturas se mantêm abaixo dos 15o C. Seus ambientes predominam no Planalto Meridional Brasileiro, em terre-
nos acima de 5 -6  metros de altitude, apresentando disjunções em pontos mais elevados das serras do Mar e da Mantiqueira. 
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Floresta estacional semidecidual – Governador Valadares - MG.

Floresta Estacional Semidecidual 
É condicionada por dupla estacionalidade climática. Na região tropical, é definida por dois períodos pluviométricos bem marca-
dos, um chuvoso e outro seco, com temperaturas médias anuais em torno de 21o C; e na região subtropical, por um curto período 
de seca acompanhado de acentuada queda da temperatura, com as médias mensais abaixo de 15o C. Essa estacionalidade 
atinge os elementos arbóreos dominantes, induzindo-os ao repouso fisiológico, determinando uma porcentagem de árvores ca-
ducifólias entre 2  e 5  do conjunto florestal. Sua dispersão irregular, entre as formações ombrófilas, a leste, e as formações 
campestres, acompanha a diagonal seca direcionada de nordeste a sudoeste e caracterizam-se por clima estacional menos 
chuvoso, ou seja, marcado por alternância de períodos frio/seco e quente/úmido. 

Floresta estacional semidecidual – Rio Grande do Sul.
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Floresta Estacional Decidual 

É também condicionada por dupla estacionalidade climática, porém mais rigorosa, determinada por um período chuvoso seguido 
de um longo período seco, condicionado na região tropical por mais de sete meses de estiagem e na região subtropical por frio 
prolongado por mais de cinco meses com temperaturas médias inferiores a 15o . Ocorre também como disjunções em climas 
variados sobre litologia calcária ou solos pedregosos. Tais condições determinam um estrato predominantemente caducifólio, 
com mais de 5  das árvores do conjunto florestal perdendo as folhas na estação desfavorável. 

Floresta estacional decidual. Serra Vermelha – PI. Floresta estacional decidual. Serra Vermelha – PI.
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Savana 

A vegetação de savana ( errado) ocorre em 
variados climas, tanto os estacionais tropicais 
com período seco entre três a sete meses, 
como os ombrófilos sem período seco. Sua 
distribuição está relacionada a determinados 
tipos de solos, na maioria profundos com alto 
teor de alumínio e de baixa fertilidade natural, 
arenosos lixiviados e mesmo pedregosos. Em 
geral apresenta dois estratos distintos: um ar-
bóreo lenhoso, formado por árvores de peque-
no a médio portes, troncos e galhos tortuosos, 
raízes profundas e folhas coriáceas brilhantes 
ou revestidas por densa camada de pelos  o  
outro estrato é gramíneo-lenhoso, composto 
predominantemente por plantas herbáceas e 
lenhosas de pequeno porte. Apresenta assim 
uma variabilidade estrutural alta, com grandes 
diferenças em porte e densidade, influenciadas 
inclusive pela intensidade da ação antrópica. 
Mesmo que a região entro-Oeste seja consi-
derada como a área nuclear da Savana, esse 
tipo vegetacional ocorre também em todas as 
demais regiões do país, ocupando desde áreas 
extensas até pequenas disjunções. No Bioma 
Mata Atlântica existem algumas disjunções de 
savana em meio a outros tipos de vegetação. Campo de altitude no Campo dos Padres em Santa Catarina.
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Savana estépica (Caatinga). Na Mata Atlântica, só existem duas pequenas disjunções de Caatinga, 
uma no nordeste de Minas Gerais e outra  no Rio de aneiro.

Savana Estépica

onstitui uma tipologia vegetal estacional decidual, tipicamente campestre, em geral com espécies lenhosas espinhosas, entre-
meadas de plantas suculentas, sobretudo cactáceas, que crescem sobre solos geralmente rasos e quase sempre pedregosos. 
As árvores são baixas, raquíticas, com troncos finos e esgalhamento profuso. Muitas espécies são microfoliadas e outras são 
providas de acúleos ou espinhos  em sua maioria, são espécies providas de adaptações fisiológicas à escassez de água.  No 
Bioma Mata Atlântica, ocorrem duas disjunções de savana estépica  no nordeste de Minas erais e em abo Frio, litoral norte 
do Estado do io de aneiro.
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Estepe 

 Ocorre na área subtropical brasileira onde as plantas são submetidas a uma dupla condição de estacionalidade, cujas causas 
são o frio e a seca. A adoção do termo estepe para os campos do Brasil meridional baseia-se na fisionomia da vegetação, homó-
loga à estepe da ona olártica, embora com florística diversa daquela. Sua área nuclear é a ampanha aúcha, caracterizada 
por uma vegetação essencialmente campestre em que predominam as gramíneas (Poaceae), com a presença de espécies 
lenhosas deciduais espinhosas. Ocorre também no Planalto Meridional ( ampos erais), onde a Araucaria angustifolia nas 
florestas de galeria oferece a diferenciação fision mica mais marcante, já que a composição florística é bastante semelhante. 

Savana (Cerrado). Na Mata Atlântica, existem algumas disjunções de Cerrado, 
principalmente em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.
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Formação pioneira: vegetação fixadora de dunas –
Rio Grande do Sul.

Formação pioneira: manguezal - Tamandaré - PE.Formação pioneira: restinga – litoral da Bahia.
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Formações Pioneiras

onstituem os complexos vegetacionais edáficos de primeira ocupação (pioneiras), que colonizam terrenos pedologicamente 
instáveis, relacionados aos processos de acumulação fluvial, lacustre, marinha, fluviomarinha e eólica. Englobam a vegetação 
da restinga, dos manguezais, dos campos salinos e das comunidades ribeirinhas aluviais e lacustres. 

Ref gio vegetacional – Pico da Bandeira – Parque Nacional do Caparaó – ES MG.

Ref gio Vegetacional

omunidade vegetal que di-
fere e se destaca do contexto 
da vegetação clímax regional, 
apresentando particularidades 
florísticas, fision micas e eco-
lógicas. Em geral constitui uma 
comunidade relictual que per-
siste em situações muito espe-
ciais, como é o caso daquelas 
situadas em altitudes acima de 
1.800 metros.
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rea de tensão ecológica: contato entre campo de 
altitude-floresta ombrófila mista – Santa Catarina.

Encrave de floresta estacional semidecidual no Ceará, 
conhecido como brejo de altitude. 

A vegetação nativa das ilhas costeiras e oceânicas 
também integra a Mata Atlântica.

rea de tensão ecológica: contato entre floresta ombrofila 
densa -floresta ombrófila mista – Paraná. 
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reas de Tensão Ecológica 

onstituem os contatos entre tipos de vegetação que podem ocorrer na forma de Ecótono, quando a transição se dá por uma 
mistura florística, envolvendo tipologias com estruturas fision micas semelhantes ou claramente distintas  ou na forma de en-
crave, quando a distinção das tipologias vegetacionais, ou mosaicos entre distintas regiões ecológicas, reflete uma transição 
edáfica e resguarda sua identidade ecológica. 
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Interior de floresta ombrofila densa com destaque para o caeté (Calathea cylindrica) e, em segundo plano, o xaxim.

Detalhe de bromélia (Quesnelia arvensis). Bromélia (Nidularium inocentii). Fruto da canela (Ocotea puberula).
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A riqueza da biodiversidade da Mata Atlântica
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Biodiversidade

O conjunto de fitofisionomias que formam a Mata 
Atlântica propiciou uma significativa diversificação am-
biental, criando as condições adequadas para a evolu-
ção de um complexo biótico de natureza vegetal e animal 

altamente rico. É por este motivo que a Mata Atlântica é 
considerada atualmente como uma das regiões ecoló-
gicas mais ricas em termos de diversidade biológica do 
Planeta.

Pacari (Lafoensia pacari). 
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Anfíbio da Mata Atlântica: muitos estão ameaçados de extinção.
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Flora

Não há dados precisos sobre a diversidade total 
de plantas da Mata Atlântica, contudo considerando-
se apenas o grupo das angiospermas (vegetais que 
apresentam suas sementes protegidas dentro de 
frutos), acredita-se que o Brasil possua entre 55.  
e 6 .  espécies, ou seja, de 22  a 24  do total 
que se estima existir no mundo. Desse total, as pro-
jeções são de que a Mata Atlântica possua cerca de 
2 .  espécies, ou seja, entre 33  e 36  das exis-
tentes no País. Para se ter uma idéia da grandeza 
desses números, basta compará-los às estimativas 
de diversidade de angiospermas de alguns continen-
tes  17.  espécies na América do Norte, 12.5  
na Europa e entre 4 .  e 45.  na frica. Até se 
comparada com a Floresta Amazônica, a Mata Atlân-
tica apresenta, proporcionalmente ao seu tamanho, 
maior diversidade biológica. 

Apenas em São Paulo, estado que possuía 
cerca de 80% de seu território originalmente ocu-
pado por Mata Atlântica, estima-se existirem 9.000 
espécies de fanerógamas (plantas com sementes, 
incluindo as gimnospermas e angiospermas), 16% 
do total existente no País e cerca de 3,6  do que se 

Bromelia (Dyckia distachya).

equitibá-rosa (Cariniana legalis) – Parque 
Estadual de Vassununga – Santa Rita do Passa 

uatro - SP. 

 Bromelia antiacantha.
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Bromélia (Aechmea nudicaulis). 

Drosera (Drosera villosa).
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estima existir em todo o mundo. No caso 
das pteridófitas (plantas vasculares sem 
sementes, como samambaias e avencas), 
as estimativas apontam entre 8  e 95  
espécies, que corresponde a 73  do que 
existia no Brasil e 8% do mundo.

O Museu de Biologia Mello Leitão 
publicou, em 1997, estudos desenvolvi-
dos na niversidade Federal do Espírito 
Santo e da niversidade de São Paulo, 
dizendo que na Estação Biológica de 
Santa Lucia, município de Santa Teresa 
(ES), foram identificadas 443 espécies ar-
bóreas em uma área de 1,02 hectare de 
floresta ombrófila densa. Na seq ência, 
estudos realizados no Parque Estadual 
da Serra do Conduru, no sul da Bahia, 
elevaram este número para 454 espécies 
de árvores por hectare ( ardim Botânico 
de Nova orque e EPLA ). Estas des-
cobertas superam o recorde de 3  espé-
cies por hectare registrado na Amazônia 
peruana em 1986 e podem significar que 
de fato a Mata Atlântica possui a maior 
diversidade de árvores do mundo por uni-
dade de área.

ale ressaltar que, das plantas vas-
culares conhecidas da Mata Atlântica, 

Os fungos ajudam na decomposição de árvores mortas.
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Flor-do-campo (Senecio pulcher).
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Maracujá nativo assiflora ca s laris

Biodiversidade dos campos de altitude. 
Em primeiro plano a Gunnera manicata – Parque Nacional de São oaquim.

Sementes de baguaçu (Magnolia ovata). 

Cactos (Cereus jamacaru) em Atalanta - SC.
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50% são endêmicas, ou seja, não ocorrem em nenhum outro 
lugar no Planeta. O alto índice de endemismo se evidencia 
mais quando observamos separadamente alguns grupos de 
espécies da flora, chegando a 53,5  para árvores, 64  para 
palmeiras e 74,4  para bromélias.

Muitas dessas espécies endêmicas são espécies frutíferas 
conhecidas, como é o caso da jabuticaba, que cresce grudada 
ao tronco e aos galhos da jabuticabeira ( rciaria r nciflora), 
daí seu nome iapoti- aca, que significa frutas em botão em tupi. 
Outras frutas típicas da Mata Atlântica são o araçá, a pitanga, o 
caju e as menos conhecidas cambuci, cambucá, cabeludinha 
e uvaia. Outra espécie endêmica é a erva-mate, matéria-prima 
do chimarrão, bebida bastante popular na região Sul.

árias dessas espécies, porém, estão ameaçadas de 
extinção. Começando pelo pau-brasil (Caesalpinia echinata), 
espécie cujo nome batizou o País. Outras espécies foram 
consumidas à exaustão ou simplesmente eliminadas para 
limpar terreno para culturas e criação de gado. 

A Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaça-
das de Extinção18, publicada pelo Ministério do Meio Ambiente 
e divulgada em 2 8, relaciona 472 espécies, quatro vezes 
mais que a lista anterior de 1992. Das 472 espécies da flora 

18 nstrução Normativa MMA n  6, de 23 de setembro de 2 8.
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Matelea denticulata. 

Gabiroba (Campomanesia 
xanthocarpa).

Cacto-bola (Parodia ottonis).

aboticaba ( rciaria r nciflora).

Orquidea (Zygopetalum maxillare).

Palmeira (Butia capitata). 

Orquídea de restinga 
(Epidendrum fulgens).

vaia (Eugenia pyriformis).
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brasileira que constam da Lista Oficial, 276 espécies (mais de 
5 ) são da Mata Atlântica, incluindo aquelas que ao longo 
do tempo foram as mais exploradas economicamente, como 
o pau-brasil (Caesalpinia echinata), o palmito-juçara (Euterpe 
edulis), a araucária (Araucaria angustifolia), o jequitibá (Cari-
niana ianeirensis), o jaborandi (Pilocarpus jaborandi), o xaxim 
(Dicksonia sellowiana), o jacarandá-da-bahia (Dalbergia ni-
gra), o jacarandá (Machaerium obovatum), o jacarandá-bran-
co (Swartzia pickelii), a canela-preta (Ocotea catharinensis),          
a canela-sassafrás (Ocotea odorifera), a imbuia (Ocotea poro-
sa) e várias orquídeas e bromélias. Da mesma forma, a Lista 
Oficial apresenta 1. 79 espécies consideradas com deficiência 
de dados, cuja maioria também é da Mata Atlântica, muitas das 
quais igualmente foram objeto de intensa exploração econ mi-
ca insustentável ao longo do tempo.

Atualmente, além do desmatamento, outros fatores con-
correm para o desaparecimento de espécies vegetais, como o 
comércio ilegal. m exemplo é o palmito-juçara (Euterpe edulis), 
espécie típica da Mata Atlântica, cuja exploração intensa a partir 
da década de 197  quase levou ao desaparecimento. Apesar de 
estar na lista de espécies ameaçadas de extinção, a exploração 
clandestina de palmito-juçara continua forte em algumas regiões 
da Mata Atlântica. O mesmo vem acontecendo com o pinheiro-
do-paraná ou araucária (Araucaria angustifolia), espécie que 
chegou a responder por mais de 4  das árvores existentes na 
floresta ombrófila mista, hoje com apenas 1  de sua área origi-
nal coberta por matas em estágio avançado. Orquídeas e bro-
mélias também são extraídas para serem vendidas e utilizadas 
em decoração. Plantas medicinais são retiradas sem qualquer 
critério de garantia de sustentabilidade.
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Fauna

Dentro da riquíssima fauna existente na Mata Atlân-
tica, algumas espécies possuem ampla distribuição, 
podendo ser encontradas em outras regiões, como são 
os casos da onça-pintada, onça-parda, gatos-do-mato, 
anta, cateto, queixada, alguns papagaios, corujas, ga-
viões e muitos outros. Em relação à fauna, o que mais 
impressiona é a enorme quantidade de espécies endê-
micas, ou seja, aquelas que não são encontradas em 
nenhum outro lugar do mundo. É o caso das 73 espé-
cies endêmicas de mamíferos, entre elas 21 espécies 
e subespécies de primatas. Os levantamentos já rea-
lizados indicam que a Mata Atlântica abriga 849 espé-
cies de aves, 37  espécies de anfíbios, 2  espécies 
de répteis, 27  de mamíferos e cerca de 35  espécies 
de peixes. 

A grande biodiversidade de espécies da flora e da 
fauna não faz com que a situação deixe de ser extre-

Em uma região como a Mata Atlântica, onde as espécies estão muito entrelaçadas em uma rede complexa de interdependên-
cia, o desaparecimento de uma planta ou animal compromete as condições de vida de várias outras espécies. m exemplo é o 
jatobá (Hymenaea courbaril). A dispersão de suas sementes depende que seu fruto seja consumido por roedores médios e grandes 
capazes de romper a sua casca. Como as populações desses roedores estão diminuindo muito, os frutos apodrecem no chão sem 
permitir a germinação das sementes. om isso, já são raros os indivíduos jovens da espécie.  medida que os exemplares adultos 
forem morrendo, faltará alimento para os morcegos, que se alimentam do néctar das flores de jatobá.

A dispersão das sementes de jatobá depende de roedores 
médios e grandes, capazes de romper a sua casca.

INTERAÇÃO ENTRE ESP CIES
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Semente de jatobá (Hymenara courbaril) recém germinada.
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Tico-tico  
(Zonotrichia capensis).
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Onça-pintada (Panthera onca).
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en

mamente grave. A lista de espécies da fauna ameaçadas de 
extinção, publicada pelo Ibama em 1989, já trazia dados im-
pressionantes  das 2 2 espécies de animais consideradas ofi-
cialmente ameaçadas de extinção no Brasil, 171 eram da Mata 
Atlântica. A última lista, publicada pelo Ministério do Meio Am-
biente, em maio de 2003, traz dados ainda mais alarmantes: o 
total de espécies ameaçadas, incluindo peixes e invertebrados 
aquáticos, subiu para 633, sendo que sete constam como ex-
tintas na natureza.

Entre os animais terrestres ameaçados na Mata Atlânti-
ca, são 185 espécies de vertebrados (69,8  do total de espé-
cies ameaçadas no Brasil), dos quais 118 aves, 16 anfíbios, 
38 mamíferos e 13 répteis. á também 59 espécies de peixes 
ameaçados nas bacias do leste brasileiro, entre a foz do Rio 
São Francisco e o norte de Santa Catarina. Grande parte des-
sas espécies ameaçadas é endêmica, ou seja, só ocorre na 
região da Mata Atlântica, como o muriqui-do-sul (Brachyteles 
arachnoides), o muriqui-do-norte (Brachyteles hypoxanthus) 
e o papagaio-da-cara-roxa (Amazona brasiliensis).

Entre as 2  espécies de répteis ameaçadas no Brasil, 
13 ocorrem na Mata Atlântica (65%), sendo 10 endêmicas, 
a maioria com ocorrência restrita aos ambientes de restinga, 
um dos tipos de vegetação mais pressionados pela expansão 
urbana. Estão nessa categoria espécies como a lagartixa-da-
areia (Liolaemus lutzae), a jiboia-de-cropan (Corallus cropa-
nii) e a tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea).

A verdade é que, em um país onde a biodiversidade é 
pouco conhecida como o Brasil, há espécies que podem ter 
sido extintas antes mesmo de serem catalogadas pelos cien-
tistas e outras que, ao serem descobertas, entram imediata-
mente para a trágica lista das ameaçadas de extinção. São 

Mico-leão-preto 
 (Leontopithecus chrysopygus).
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os casos, por exemplo, do mico-leão-da-cara-preta (Leonto-
pithecus caissara) e do pássaro bicudinho-do-brejo (Stym-
phalornis acutisrostris), ambos recentemente encontrados 
por pesquisadores no litoral paranaense, a menos de 2  
quil metros da cidade de São Paulo, a maior metrópole da 
América do Sul.

As espécies da Mata Atlântica também são lembradas 
nas análises de lacunas de proteção da biodiversidade. O 

Borboleta (Vanessa brasiliensis).

Petrel (Macronectes sp).
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estudo feito pela onservação nternacional, Análise lobal 
de Lacunas de onservação”, apresentado no  ongresso 
Mundial de Parques (Durban/ frica-2 3), constatou que, no 
mundo, pelo menos 719 espécies de vertebrados vivem fora 
dos limites das unidades de conservação existentes e que ou-
tras 943 espécies estão dentro de reservas tão pequenas que 
seu habitat não pode ser considerado efetivamente protegido. 
Das 719 espécies sem proteção, 14  são mamíferos, 233 são 

araraca 
(Bothrops jararaca).
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Sapo (Bufo sp). 

Catitu (Tayassu tajacu). Gafanhoto.

Peixes.

Gato-do-mato (Leopardus tigrinus).

Serelepe (Sciurus ingrami).

aves e 346 anfíbios. Das 233 espécies de aves consideradas 
sem proteção, boa parte é da Mata Atlântica.

Em 2 6, a ON  Save Brasil realizou o estudo reas mpor-
tantes para a onservação das Aves no Brasil ( BAs, na sigla em 
inglês) em 15 estados da Mata Atlântica e identificou 163 BAs, 
onde ocorrem 83  das aves ameaçadas de extinção no Brasil.

Além da perda de habitat, as espécies da Mata Atlânti-
ca são grandes vítimas do tráfico de animais, comércio ilegal 
que movimenta 1  bilhões de dólares no mundo anualmen-
te19. Segundo as estimativas, em cada 1  animais traficados, 

19 Fonte  ede Nacional de ombate ao Tráfico de Animais Silvestres ( enctas).

apenas um resiste às pressões de captura e cativeiro. Existe 
ainda o problema de espécies que invadem” regiões de onde 
não são nativas, prejudicando as espécies locais, seja pela 
destruição de seus próprios habitats, seja por solturas mal 
feitas de animais apreendidos. Um exemplo aconteceu no 
Parque Estadual da lha Anchieta, em São Paulo, onde foram 
soltas, pelo governo, em 1983, várias espécies de animais, 
entre elas 8 cutias e 5 micos-estrela (um sagui natural de Mi-
nas Gerais). Sem predadores e com alimento abundante, es-
sas espécies se multiplicaram livremente e hoje contam com 
populações de centenas de indivíduos. omo consequência, 
cerca de 1  espécies de aves, cujos ninhos são predados 
por esses animais, foram extintas na ilha.
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Tatu-bola (Tolypentes tricintus).

Bromélia (Aechmea caudata).

Bromélia (Tillandsia recurvifolia).

Frutos da espinheira-santa (Maytenus ilicifolia).

Cactos (Melocactus zehntneri).
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Borboleta-branca (Morpho laertes).
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Saí-azul (Dacnis cayana).

Palmeira indaiá (Attalea dubia). 

Pyrostegia venusta.

Dyckia encholirioides.

Goiaba-do-campo (Acca sellowiana).
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Flor de maracujá ( assiflora a e s ina).
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Preguiça-de-chifre.

Aranha.

Sinningia lineata.

Borboleta-transparente (Psendoscada erruca).
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Peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron).
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uedas do Rio Chapecó, Abelardo Luz – SC.

Trichocline catharinensis.

Orquídea (Galeandra beyrichii).
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 Algumas sementes de espécies nativas, como por exemplo a peroba (Aspidosperma pyricollum), exigem técnicas especiais de plantio para garantir a germinação.
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Mariposas.

Calibrachoa elegans.

Bromélia (Vriesea phillippocoburgii).

Borboletas e bromélia (Aechmea caudata).
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Bromélia (Aechmea SP).
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Mico-leão-preto (Leontopithecus chrysopygus).
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Santa Catarina

Ponte pênsil sobre o Rio Canoas, ao fundo a Pedra da guia. Região do Campo dos Padres – rubici - SC.
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Tabela 2 – Mata Atlântica em Santa Catarina

rea do estado na Mata Atlântica 
(Mapa IBGE - Lei 11.428 06)  

(em hectares - ha)

Porcentagem em relação 
à área total do estado

Remanescentes de 
vegetação nativa 

(em ha) 

Porcentagem de 
remanescentes

9.534.618,10 100% 3.525.470,80 37,01%

* Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2 6
 B E
 MMA/Probio, 2 6
 Em relação à área do estado na Mata Atlântica

N

0  35  70 140
km

Cs – Proteção integral

Cs – APAs

Campos Naturais

Cs – so sustentável

Formações Florestais

Lei da Mata Atlântica – Limite

Formações Pioneiras

Remanescentes de Vegetação Nativa na Mata Atlântica de Santa Catarina.

REMANESCENTES DE VEGETAÇÃO NATIVA
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Remanescente de floresta ombrófila densa em Atalanta – SC.
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Com uma extensão territorial de 9.534.618,10 ha (1,12% 
do território brasileiro), Santa atarina tem todos os 293 mu-
nicípios, com seus 9.163.5 9 habitantes, em área de Mata 
Atlântica. Segundo o Levantamento da obertura egetal Na-
tiva do Bioma Mata Atlântica (MMA/Probio, 2 6), atualmente 
existem 37,01% de remanescentes de vegetação nativa no 

estado, 3.525.470,80 ha (35.254,71 km2), incluindo os vários 
estágios de regeneração em todos os tipos de vegetação in-
tegrantes da Mata Atlântica existentes no estado.

 A maior extensão ainda coberta por florestas no estado 
é representada por fragmentos de floresta ombrófila densa, 
com 38,94  dos remanescentes. Por outro lado, a floresta 
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Floresta preservada em Botuverá - SC (primeiro plano) e Parque Nacional da Serra do Itajaí (ao fundo).

Cachoeira Véu de Noiva – Doutor Pedrinho – SC.
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ombrófila mista (floresta com araucárias), que se constituía 
na formação florestal predominante do estado, encontra-se 
ameaçada. Essa formação foi alvo de intensa e predatória 
exploração madeireira, estando hoje numa situação crítica. 

oje seus remanescentes bem preservados estão extrema-
mente fragmentados e não perfazem 5  da área original, 

segundo dados do Ministério do Meio Ambiente (2 ), ou 
3  segundo Fupef (1978), dos quais irrisórios ,7  poderiam 
ser considerados como áreas primitivas, as chamadas matas 
virgens. Em Santa atarina também integram a Mata Atlânti-
ca áreas de floresta estacional decidual, formações pioneiras 
(manguezais e restingas) e estepe (campos de altitude). 
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Parque Nacional das Araucárias – Passos Maia Ponte Serrada – SC. Manguezal na Baia da Babitonga – oinville – SC.
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Mata nebular e campo de altitude – Rancho ueimado – SC. Desmatamento em área de floresta com araucárias – Passos Maia – SC.
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De acordo com o Atlas dos Remanescentes Florestais da 
Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica/ NPE), Santa atarina é 
o estado que proporcionalmente tem mais remanescentes de 
Mata Atlântica em relação à área original, por outro lado, foi 
o estado (entre os da Mata Atlântica) campeão em desmata-
mento no período de 2  a 2 5, com 45.53  ha desmata-

dos, e vice-campeão no período 2 5 a 2 8, com 25.593 ha 
desmatados. Atualmente, há uma redução dos processos de 
desmatamento na região litorânea, onde desmatamentos ain-
da ocorrem, mas em áreas de reduzida extensão e cobertas 
por vegetação secundária em estágio médio de regeneração. 
No entanto, em algumas regiões do planalto e meio oeste 
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Bromélia poço-de-jacó (Billbergia alfonsi-joannis).

Suçuarana ou onça-parda (Puma concolor).
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ocorrem desmatamentos maiores a ponto de três municípios 
catarinenses ( taiópolis, Mafra e Santa ecília), terem figura-
do entre os dez municípios que mais desmataram entre 2  
e 200535, e, no caso de taiópolis, entre os cinco municípios 
que mais desmataram em toda a Mata Atlântica no período 
de 2005 a 2008. Entretanto, em algumas regiões do estado, 
como no ale do tajaí, existe um claro sinal de redução das 
atividades agrícolas e uma significativa regeneração da vege-
tação nativa nas áreas mais montanhosas.

Destaca-se, ainda, uma acentuada perda qualitativa nas 
florestas catarinenses. Muitas espécies, outrora abundantes, 
já figuram como espécies raras e outras sequer são encon-
tradas em muitas dessas áreas em regeneração. om isso, 
o processo de regeneração natural das florestas pode ficar 
seriamente comprometido, em função do reduzido número de 
fragmentos florestais primários ou em estágio avançado de 
regeneração e seu comprometedor isolamento. 

istoricamente, a extração seletiva de espécies florestais 
nobres no estado de Santa atarina foi realizada de forma 
predatória, muito acima da capacidade de autorregeneração 
dessas espécies. omo resultado dessa exploração, está em 
curso um processo acentuado de erosão genética, principal-
mente daquelas que já constam da lista de espécies da flora 
ameaçadas de extinção, como a canela-preta, a canela-sas-
safrás, a araucária, a imbuia e o palmito.

35 Atlas dos Municípios da Mata Atlântica/Atlas dos emanescentes Florestais 
da Mata Atlântica – 2000-2005, SOS Mata Atlântica/INPE.
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Desmatamento em assentamento rural na região oeste – SC.
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Entre as principais ameaças à Mata Atlântica no estado 
estão a especulação imobiliária, principalmente no litoral, e a 
construção de grandes obras de infraestrutura, como as hi-
drelétricas. O manejo florestal na Mata Atlântica, atualmente 
vedado pela Lei no 11.428, de 2006, em razão da inexistência 
de uma base técnico-científica mínima para a sustentabilida-
de, também contribuiu sobremaneira para o empobrecimento 
qualitativo e genético das florestas. Assim como em outros 
estados brasileiros, a grande maioria dos projetos de reforma 
agrária até agora realizados em áreas cobertas com florestas, 
também acabaram em destruição. 

Segundo produtor nacional de fumo, com mais de 30% 
da produção brasileira do setor, o estado de Santa atarina 
tem na fumicultura um dos principais responsáveis pelo des-
matamento de suas florestas nativas. Mesmo com um Termo 
de Ajustamento de onduta (TA ), assinado em 2 3 pelo 
setor, parte dos produtores ainda usa lenha nativa para ge-
rar a energia necessária para aquecer suas estufas, muitas 
vezes de forma camuflada, escondendo a madeira nativa de 
baixo de uma pilha de lenha de eucalipto.

á ainda a pressão para a supressão dos remanescen-
tes da Mata Atlântica para abrir caminho para plantios de soja 
e reflorestamento com espécies exóticas, como pinus ou eu-
calipto. O plantio de árvores exóticas, quando realizado sem 
planejamento e sem respeitar as normas ambientais em vi-
gor, tem causado a conversão de grandes áreas de campos 

de altitude e comprometido a regeneração da floresta com 
araucárias, além de produzir outros efeitos ambientalmente 
danosos à vida rural. omumente, as áreas reflorestadas, 
concluído o ciclo de crescimento determinado pelos critérios 
comerciais, sofrem um desmatamento completo, deixando o 
solo exposto. Em seguida, o local é queimado para a limpeza 
do terreno. Algumas empresas e proprietários de terras não 
respeitam o ódigo Florestal, plantando florestas homogêne-
as em áreas de mata ciliar e em superfícies com declividade 
superior a 45º e em topo de morros. 

As áreas prioritárias para a conservação da Mata Atlânti-
ca foram identificadas pelo Projeto de onservação e tiliza-
ção Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (Probio), 
em 1999, e reconhecidas pelo Decreto Federal no 5.092, de 
2 4. Em 2 6, o Ministério do Meio Ambiente promoveu a 
atualização das reas Prioritárias, sendo que em Santa a-
tarina foram identificados 3.58 .552, 7 ha, que deveriam ser 
alvo de intervenções com ações de criação de áreas prote-
gidas, incluindo unidades de conservação de proteção inte-
gral e de uso sustentável, criação de mosaicos e corredores, 
fomento ao uso sustentável, realização de inventários, recu-
peração de áreas degradadas e educação ambiental36. Atu-

36 reas Prioritárias para a onservação, so Sustentável e epartição de Be-
nefícios da Biodiversidade Brasileira  Atualização – Portaria MMA no 9, de 23 
de janeiro de 2007.
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almente, 2,81% do estado estão protegidos por unidades de 
conservação de proteção integral e uso sustentável federais 
e estaduais37. 

O Projeto de Proteção à Mata Atlântica do estado de San-
ta atarina, coordenado pelo governo do estado e financia-
do com recursos do KfW38,  desenvolve algumas ações para 
preservar a biodiversidade da Mata Atlântica, que envolvem 

37 reas Prioritárias para a onservação, so Sustentável e epartição de Be-
nefícios da Biodiversidade Brasileira  Atualização – Portaria MMA no 9, de 23 
de janeiro de 2 7 e nstituto hico Mendes de onservação da biodiversidade 
– MBio/setembro de 2 9. 
38 KfW Bankengruppe - Cooperação Financeira Alemã.

a gestão das unidades de conservação estaduais, parcerias 
com outras instituições governamentais e não-governamen-
tais, criação e disponibilização de banco de dados. árias 
ações também são desenvolvidas por organizações não-go-
vernamentais e a iniciativa privada, como o Programa Matas 
Legais, parceria da Associação de Preservação do Meio Am-
biente e da ida (Apremavi) com a labin S/A, cujo objetivo 
é desenvolver e estimular atividades de conservação, educa-
ção ambiental e fomento florestal que ajudem a preservar e 
recuperar os remanescentes florestais nativos, melhorem a 
qualidade de vida da população e minimizem os impactos da 
produção florestal, levando em consideração o planejamento 
de propriedades e paisagens. 

Cachoeira Perau do Gropp no Parque Natural Municipal 
da Mata Atlântica, Atalanta – SC.

Restinga preservada na Praia de Palmas, 
Governador Celso Ramos - SC.

Turismo na Praia da Guarda do Emba  no Parque Estadual da Serra do 
Tabuleiro – Palhoça - SC.

Reserva Biológica do Sassafrás (primeiro plano) e Terra Indígena 
Ibirama La lãnõ (ao fundo), osé Boiteux – SC.
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Flora: IMB IA (Ocotea porosa)

rvore símbolo de Santa atarina, a imbuia é uma espécie típica 
da floresta com araucárias e talvez a mais longeva desse ambiente  
pode chegar a 5  anos  é frondosa, tem pequenas flores e na ida-
de adulta pode atingir 30 metros de altura. Considerada de madeira 
nobre, foi largamente explorada por seu alto valor comercial princi-
palmente como matéria-prima para móveis de luxo, instrumentos e 
outras peças. É de fácil entalhe, longa durabilidade e grande beleza, 
apresentando cor parda e veios que vão do amarelo ao marrom com 
riscas pretas. É considerada a árvore símbolo de Santa atarina por 
ser uma espécie que ocorria em todas as formações florestais do esta-
do - ou seja, de norte a sul e de leste a oeste de Santa Catarina havia 
imbuias. oje, encontrar uma imbuia centenária no meio da mata é 
um fato raro. 

NAT RAL DA MATA ATL NTICA CATARINENSE

Fauna: B GIO (Alouatta sp)

O bugio (também conhecido por guariba, barbado ou macaco-uivador) está entre os maiores pri-
matas neotropicais. Sua pelagem varia de tons ruivos ao preto. Ele é famoso por seu grito, que pode 
ser ouvido por alguns quilômetros dentro da mata, e pela presença de pelos mais compridos nos lados 
da face formando uma espécie de barba. ive em estratos arbóreos de 1  a 2  metros, em florestas 
montanhosas úmidas ou vegetação mais aberta. Forma grupos de até 15 indivíduos, ocupando uma 
área de uso de 1 a 2  ha. A constituição dos grupos varia de espécie para espécie e de acordo com as 
condições de seus habitats. São importantes dispersores de sementes, favorecendo a germinação de 
sementes de algumas espécies após passarem pelo seu trato digestivo. Apesar de não ser considerado 
ameaçado de extinção, existem áreas no estado de Santa atarina que não possuem mais a espécie, 
ou seja, áreas onde o bugio foi extinto localmente. Assim como para a grande maioria das espécies 
nativas da Mata Atlântica, as principais ameaças aos bugios ruivos são a perda de habitat, o tráfico e 
a caça.

Ação pela espécie: ro e o io  

Imbuia, árvore símbolo de SC. Atualmente é raro encontrar 
exemplares adultos de imbuia.
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O bugio é famoso por 
seu grito, que pode ser 
ouvido a quilômetros de 
distância.

Sementes de imbuia.
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