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Este livro é dedicado a todas as pessoas que nas mais 
diversas épocas lutaram e lutam, resistiram e resistem, 

trabalharam e trabalham, mas acima de tudo amaram e 
amam a Mata Atlântica e a vida.
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Apresentação

V
iver na Mata Atlântica é ao mesmo 

tempo um privilégio e uma grande 

responsabilidade. Privilégio por-

que, apesar de todo o processo de destruição, 

nela ainda reside uma das maiores riquezas em 

biodiversidade do mundo, sem falar em toda sua 

beleza. Responsabilidade porque precisamos ser 

extremamente cuidadosos com os preciosos rema-

nescentes e também dobrar nossos esforços para 

recuperar o que é necessário para podermos garan-

tir não só a sobrevivência do bioma, mas também 

a qualidade de vida dos que nela habitam.

O livro Mata Atlântica – Uma rede pela flo-

resta pretende mostrar um pouco da diversidade 

que existe neste bioma. Não só biológica, da fauna 

e flora, mas também das populações, das cidades, 

dos diferentes setores, das opiniões. Essa diversida-

de está traduzida não só na variedade dos assuntos, 

mas também na forma e estilos livres que foram 

utilizados na elaboração dos textos, respeitando 

desta forma a diversidade existente dentro da 

própria Rede de ONGs da Mata Atlântica.

A publicação mostra a grandiosidade do 

bioma, um pouco de sua riqueza, o seu processo 

de destruição, a necessidade de conservação, um 

pouco da sua história e da legislação que a protege. 

Passa pelos 17 Estados onde a Mata Atlântica está 

presente, falando um pouco da realidade em cada 

um deles e mostrando através de imagens as coisas 

importantes que ainda precisam de proteção.

Fala das ameaças atuais que rondam a floresta 

e sua integridade e contra as quais é necessária 

uma grande união de forças. Ao mesmo tempo 

mostra algumas iniciativas positivas dos vários 

setores: cientistas, empresas, governos e ONGs, 

cada vez mais empenhados em contribuir com a 

proteção e recuperação do bioma.

São detalhados também alguns conceitos 

importantes sobre áreas protegidas e processos 

utilizados para promover o uso sustentável dos 

recursos naturais. Apresenta um cadastro das 

instituições filiadas à Rede de ONGs da Mata 

Atlântica, para ser consultado e servir de subsídio 

para possíveis parcerias em prol da floresta.

Uma rede pela floresta quer mais do que 

tudo chamar a atenção para a necessidade urgente 

de se proteger e recuperar a Mata Atlântica, um 

Patrimônio Nacional que precisa estar sob o olhar 

cuidadoso de todos os brasileiros.

Miriam Prochnow

Coordenadora Geral da RMA
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Desde que o homem se viu impelido a bus-

car novos territórios além das savanas abertas, 

a floresta se constituiu em novo desafio à sua 

sobrevivência. Fruto de uma história evolutiva 

desvinculada da floresta, o homem precisou 

manejá-la, já que era mais rápido transformar 

a floresta do que aguardar um distante e incerto 

processo de co-evolução homem-floresta, o que 

de fato nunca ocorreu. Ao dominar o fogo, a 

inteligência humana se rende ao imediatismo, 

procurando então recriar suas pequenas sava-

nas, as clareiras nas florestas. Um pouco mais 

tarde essa mesma inteligência também criou 

o machado, e as savanas foram se ampliando 

mundo afora.

Avançando para o norte gelado, a neces-

sidade vital de calor cria uma nova condição 

propícia ao manejo da floresta: retirar dela o 

lenho que alimenta as chamas da sobrevivência. 

E o homem sobreviveu e evoluiu. As florestas 

se mostravam ora como obstáculo, gerando 

temeridade e pavor, ora como objeto de certa 

valia ao pragmatismo utilitarista.

No imaginário humano, a floresta sem-

pre se mostrou como local escuro, perigoso, 

desconhecido, desafiador. Crescemos enquanto 

civilização, deliberadamente, distanciados da 

floresta. Nossos núcleos de convivência, desde 

os primeiros tempos eram ambientes construídos, 

desnaturalizados. Por certo a complexidade da 

floresta, inviabilizando a sensação de domínio e 

controle, tão essenciais ao animal humano, foi 

uma determinante importante nesse processo 

de intolerância. Destruir a floresta era essencial 

para o desenvolvimento das sociedades humanas 

e, mais tarde, com a estabilidade dos primeiros 

povoamentos, sinônimo também de posse e do-

mínio da terra. O avanço tecnológico propiciou 

oportunidades novas, encorajando o homem a 

avançar a passos largos sobre o território selva-

Introdução
gem, desbravando-o. Bravos eram os pioneiros 

que enfrentavam a floresta. Esse modelo de 

manejo sequer pode se associar à exploração de 

recursos naturais, já que pouco ou quase nada era 

aproveitado. O objetivo maior era abrir espaço 

para a civilização. A civilidade não se compati-

biliza com a floresta, dualismo quase perenizado 

no paradoxo da evolução humana. 

Florestas tropicais

A natural inabilidade humana com as 

florestas fez com que as áreas de florestas 

tropicais se mantivessem quase intactas até 

passado recente. Historicamente se observa 

um paralelo entre grandes civilizações e áreas 

abertas e, mais recentemente, com áreas de 

florestas temperadas, estruturalmente menos 

complexas, portanto mais fáceis de “manejar”. 

A história nos mostra também que o ciclo de 

crescimento e declínio de todas as ditas grandes 

civilizações associa-se diretamente ao esgota-

mento dos recursos naturais por elas explorados 

de forma predatória. A história trata dos feitos, 

ambições e frustrações humanas, a natureza, se 

muito, se insere na história como cenário. As 

florestas tropicais não fugiram a essa regra na 

sua “convivência” com os humanos. Mesmo na 

América do Sul, o último rincão a ser invadido 

pelo homem, como relata Warren Dean, “os que 

tombaram ainda jazem insepultos e os vencedo-

res ainda vagueiam por toda parte, saqueando 

e incendiando o entulho”.  Mais uma vez a 

história da floresta é um relato de exploração 

e destruição.

No contexto das florestas tropicais, a Mata 

Atlântica é um exemplo da eficiência destruido-

ra da espécie humana. Há cerca de 65 milhões de 

anos, as angiospermas, que dominam as flores-

tas tropicais, chegaram ao dossel e, nos últimos 
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50 milhões de anos, a diversificada teia de vida 

da Mata Atlântica tem evoluído sem a pressão 

de grandes transtornos geológicos. Contudo, a 

chegada do homem às planícies sul-americanas 

há cerca de 13 mil anos inicia um processo de 

interferência sem precedentes, mais devastador 

do que as próprias “catástrofes” geológicas. Um 

dos resultados mais imediatos, aventa-se, foi 

a onda de extinção da megafauna. Na seqüên-

cia, avança o homem sobre a floresta, criando 

distúrbios que, de certa forma, se diluíam na 

efervescência de formas de vida e na magnífi-

ca favorabilidade das condições desse último  

período interglacial. Isso ajudou a construir o 

mito do “bom selvagem”. Essa condição mais 

uma vez é abruptamente rompida com uma nova 

leva de colonizadores. Aportando suas naus 

numa costa ampla e exuberante, o colonizador 

europeu logo colocou a desserviço da floresta 

toda a sua tecnologia. A eficiência foi tamanha 

que em cinco séculos “manejando” a Mata 

Atlântica, com o providencial apoio da meta-

lurgia, o invasor europeu conseguiu subverter 

a lógica natural e, num ambiente com todos 

os requisitos necessários para a exuberância, 

reduziu tudo a “paisagem” e a “espaço”. 

João de Deus Medeiros é botânico do Depar-
tamento de Botânica (CCB-UFSC) e do Grupo 
Pau-Campeche

Noroeste catarinense — 1928
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Quando os primeiros euro-

peus chegaram ao Brasil, 

em 1500, a Mata Atlântica 

cobria 15% do território brasileiro, 

área equivalente a 1.306.421 Km2. 

Distribuída ao longo da costa atlântica, 

a Mata Atlântica é composta por um 

conjunto de ecossistemas, que incluem 

as faixas litorâneas do Atlântico, com 

seus manguezais e restingas, florestas 

de baixada e de encosta da Serra do 

Mar, florestas interioranas, as matas 

de araucárias e os campos de altitu-

de. Nas regiões sul e sudeste chega a 

atingir a Argentina e o Paraguai. Sua 

região de ocorrência original abrangia 

integralmente ou parcialmente atuais 

17 estados brasileiros: Alagoas, Bahia, 

Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas 

Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janei-

ro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

Atualmente, a Mata Atlântica está reduzida a 

7,8% de sua área original, com cerca de 102.000 

Km2  preservados. É o segundo bioma mais amea-

çado de extinção do mundo, perdendo apenas para 

as quase extintas florestas da ilha de Madagascar 

na costa da África.

Mesmo reduzida e muito fragmentada, a 

Mata Atlântica ainda abriga mais de 20 mil es-

pécies de plantas, das quais 8 mil são endêmicas, 

ou seja, espécies que não existem em nenhum 

outro lugar do Planeta. É a floresta mais rica do 

mundo em diversidade de árvores. No sul da 

Bahia, foram identificadas 454 espécies distintas 

em um só hectare.

Comparada com a Floresta Amazônica, a 

Mata Atlântica apresenta, proporcionalmente, 

maior diversidade biológica. Estima-se que no 

bioma existam 1,6 milhão de espécies de animais, 

incluindo os insetos. No caso dos mamíferos, 

por exemplo, estão catalogadas 261 espécies, 

das quais 73 são endêmicas, contra 353 espécies 

catalogadas na Amazônia, apesar desta ser quatro 

vezes maior do que a área original da Mata Atlân-

tica. Existem 620 espécies de aves, das quais 181 

são endêmicas, os anfíbios somam 280 espécies, 

sendo 253 endêmicas, enquanto os répteis somam 

200 espécies, das quais 60 são endêmicas.

Aproximadamente 120 milhões de pessoas 

vivem na área de domínio da Mata Atlântica. A 

qualidade de vida destes quase 70% da população 

brasileira depende da preservação dos rema-

nescentes, os quais mantêm nascentes e fontes, 

regulando o fluxo dos mananciais d´água que 

abastecem as cidades e comunidades do interior, 

ajudam a regular o clima, a temperatura, a umi-

dade, as chuvas, asseguram a fertilidade do solo 

e protegem escarpas e encostas de morros.

Monte Crista – região de Joinville – SC
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Hotspot de biodiversidade

A situação crítica da Mata Atlântica fez 

com que a organização não-governamental 

Conservação Internacional (CI) incluísse o 

bioma entre os cinco primeiros colocados na 

lista de Hotspots, que identifica 25 biorregiões 

selecionadas em todo o mundo, consideradas 

as mais ricas em biodiversidade e, ao mesmo 

tempo, as mais ameaçadas. Na escolha de 

um Hotspot, considera-se que a biodiversi-

dade não está uniformemente distribuída ao 

redor do planeta, ou seja, 60% das plantas e 

animais estão concentrados em apenas 1,4% 

da superfície terrestre. No Brasil, além da 

Mata Atlântica, também o Cerrado foi incluído 

na relação da CI.

A existência de espécies endêmicas, 

aquelas que são restritas a um ecossiste-

ma específico e, por conseqüência, mais 

vulneráveis à extinção, é o principal critério 

utilizado para escolher um Hotspot. Além 

disso, consideram-se os biomas onde mais 

de 75% da vegetação original já tenha sido 

destruída. Alguns desses biomas possuem 

menos de 8% de remanescentes em relação 

à sua área original, como é o caso da Mata 

Atlântica. Mesmo assim, o bioma contribui 

muito para que o Brasil seja o campeão em 

megadiversidade do mundo, ou seja, com 

maior quantidade de espécies de plantas e 

animais em relação a qualquer outro país.

Segundo a Conservação Internacional, 

a Mata Atlântica tem também diversas “es-

pécies bandeira”, que simbolizam a região 

e podem ser utilizadas em campanhas de 

conscientização da sociedade para a pro-

teção e conservação do bioma. Dentre as 

espécies mais conhecidas estão o mico-leão-

dourado, o mico-leão-da-cara-dourada, o 

mico-leão-preto e o mico-leão-da-cara-preta 

(gênero Leontopithecus) e duas espécies de 

muriquis (gênero Brachyteles), maior macaco 

das Américas e também o maior mamífero 

endêmico do Brasil. Essas espécies têm 

ajudado a população do Brasil e do mundo a 

valorizar e a proteger a floresta. Os muriquis 

sobrevivem hoje em alguns remanescentes 

de Mata Atlântica nos estados da Bahia, Es-

pírito Santo, Minas Gerais e São Paulo e suas 

populações não passam de 2.000 animais.

Micos-leões-dourados 

Flor do 
pau-brasil
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Fitofisionomia

Apesar de originalmente formar uma floresta 

contínua, até recentemente existiam diferentes de-

nominações para a Mata Atlântica. Essas denomi-

nações eram baseadas em diversos pesquisadores 

que agrupavam as formações florestais de acordo 

com seus próprios critérios de considerações fito-

fisionômicas e florísticas. Quando a Constituição 

Federal de 1988 conferiu à Mata Atlântica o status 

de Patrimônio Nacional, a definição de quais áreas 

fazem parte do bioma passou a ser preponderante 

para a política de conservação.

Para tanto, um seminário com pesquisadores 

e especialistas nos diferentes ecossistemas do 

bioma, organizado em 1990, pela Fundação SOS 

Mata Atlântica, além de critérios fitofisionômi-

cos, considerou os processos ecológicos entre os 

diversos ecossistemas, tais como a relação entre 

a restinga e a mata, o trânsito de animais, o fluxo 

de genes de plantas e animais e as áreas de tensão 

ecológica (onde os ecossistemas se encontram e 

vão gradativamente se transformando).

É também da Mata Atlântica a árvore que 

deu origem ao nome do País, o pau-brasil 

(Caesalpinia echinata). Explorado ao extremo 

para uso como corante e construção de na-

vios, o pau-brasil praticamente desapareceu 

das matas nativas. Estima-se que cerca de 

70 milhões de exemplares tenham sido envia-

dos para a Europa. A Mata Atlântica é ainda 

rica em muitas outras espécies de árvores 

nobres e de porte imponente e ímpar, como 

as canelas, o cedro, o jequitibá, a imbuia e o 

pinheiro brasileiro (araucária).

pau-brasil, espécie que deu 
origem ao nome do país

Constatou-se que o bioma era muito maior do 

que se pensava, pois até então se considerava Mata 

Atlântica apenas a floresta ombrófila densa. Como 

resultado do encontro, foi definido o conceito 

de Domínio da Mata Atlântica para as áreas que 

originalmente formavam uma cobertura florestal 

contínua. Após algumas reformulações, essa de-

finição foi reconhecida legalmente pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (Conama), em 1992 

e pelo decreto presidencial nº 750 de 1993.

Além de sua grande extensão territorial, 

outros fatores geográficos, como a variação de 

altitudes, as diferenças de solo e formas de relevo, 

entre outros, proporcionam cenários extrema-

mente variados à Mata Atlântica. Por isso, seu 

domínio é constituído por diversas formações, 

tais como florestas ombrófila densa, ombrófila 

mista, ombrófila aberta, estacional semidecidual, 

estacional decidual, campos de altitude, além 

de ecossistemas associados, como manguezais, 

restingas e brejos interioranos. Diversas ilhas 

oceânicas também se agregam ao Domínio da 

Mata Atlântica.
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Floresta ombrófila densa - Mata perenifólia 

(sempre verde), com dossel (“teto” da floresta) de 

até 15 m, com árvores emergentes de até 40 m de 

altura. Densa vegetação arbustiva, composta por sa-

mambaias arborescentes, bromélias e palmeiras. As 

trepadeiras e epífitas (bromélias, orquídeas), cac-

tos e samambaias também são muito abundantes. 

Nas áreas mais úmidas, às vezes temporariamente 

encharcadas, antes da degradação pelo homem 

ocorriam figueiras, jerivás e palmitos (Euterpe 

edulis). Estende-se do Ceará ao Rio Grande do Sul, 

localizada principalmente nas encostas da Serra do 

Mar, da Serra Geral e em ilhas situadas no litoral 

entre os estados do Paraná e do Rio de Janeiro.

Floresta ombrófila mista - Conhecida como 

Mata de Araucária, pois o pinheiro-do-paraná 

(Araucaria angustifolia) constitui o andar superior 

da floresta, com sub-bosque bastante denso. Antes 

da interferência antrópica, essa formação ocorria 

nas regiões de clima subtropical, principalmente 

nos planaltos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina 

e Paraná, e em maciços descontínuos, nas partes 

mais elevadas de São Paulo, Rio de Janeiro e Sul 

de Minas Gerais (Serras de Paranapiacaba, da 

Mantiqueira e da Bocaina).

Floresta ombrófila aberta - É considerada 

um tipo de transição da floresta ombrófila densa, 

ocorrendo em ambientes com características cli-

máticas mais secas. É encontrada, por exemplo, 

na Bahia, Espírito Santo e Alagoas.

Floresta estacional (decidual e semideci-

dual) - Mata com árvores de 25 a 30 m, com a 

presença de espécies decíduas (derrubam folhas 

durante o inverno, mais frio e seco), com consi-

derável ocorrência de epífitas e samambaias nos 

locais mais úmidos e grande quantidade de cipós 

(trepadeiras). Ocorriam, antes da degradação pelo 

homem, a oeste das florestas ombrófilas da encosta 

atlântica, entrando pelo Planalto Brasileiro até as 

margens do Rio Paraná. O Parque Estadual do 

Morro do Diabo e o Parque Nacional do Iguaçu 

protegem esse tipo de floresta. 

Floresta 
ombrófila 
densa no sul 
da Bahia

Floresta ombrófila mista na estação escológica 
da Mata Preta – SC

Floresta 
estacional 
no Parque 
Nacional do 
Iguaçu – PR

Floresta 
ombrófila 
aberta – BA
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Brejos interioranos – São áreas de clima 

diferenciado no interior do semi-árido, também 

conhecidas regionalmente como “serras úmidas”, 

por ocuparem primitivamente a maior parte dos 

tabuleiros e das encostas orientais do Nordeste.

Campos de altitude - Ocorrem em elevações 

superiores a 1.800 metros e em linhas de cumea-

das localizadas. A vegetação característica é for-

mada por comunidades de gramíneas, em certos 

lugares interrompidas por pequenas charnecas. 

Freqüentemente nas maiores altitudes ocorrem 

topos planos ou picos rochosos, como no Parque 

Nacional de Itatiaia (localizado entre Rio de Ja-

neiro, São Paulo e Minas Gerais).

Manguezais - Formação que ocorre ao longo 

dos estuários, em função da água salobra produ-

zida pelo encontro da água doce dos rios com a 

do mar. É uma vegetação muito característica, 

pois tem apenas sete espécies de árvores – menos 

de 1% das registradas na Mata Atlântica –, mas 

abriga uma diversidade de microalgas pelo menos 

dez vezes maior. Essa floresta invisível, revelam 

pesquisadores da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE), é capaz de ocupar, com 

cerca de 200 mil representantes, um único centí-

metro quadrado de raiz de mangue. 

Serras 
úmidas em 
Guaramiranga 
– CE

Restinga - Ocupa grandes extensões do 

litoral, sobre dunas e planícies costeiras. Inicia-

se junto à praia, com gramíneas e vegetação 

rasteira, e torna-se gradativamente mais variada 

e desenvolvida à medida que avança para o in-

terior, podendo também apresentar brejos com 

densa vegetação aquática. Abriga muitos cactos, 

orquídeas e bromélias. Essa formação encontra-se 

hoje muito devastada pela urbanização. 

Manguezais da região de Itacaré – BA

Campos 
de altitude 
no Parque 
Nacional de 
São Joaquim 
– SC

Restinga 
no Parque 
Estadual 
Paulo César 
Vinhas – ES
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Flora
O conjunto de fitofisionomias que forma a 

Mata Atlântica propiciou uma significativa diver-

sificação ambiental, criando as condições adequa-

das para a evolução de um complexo biótico de 

natureza vegetal e animal altamente rico. É por 

este motivo que a Mata Atlântica é considerada 

atualmente como um dos biomas mais ricos em 

termos de diversidade biológica do Planeta.

Não há dados precisos sobre a diversidade 

total de plantas da Mata Atlântica, contudo con-

siderando-se apenas o grupo das angiospermas 

(vegetais que apresentam suas sementes prote-

gidas dentro de frutos), acredita-se que o Brasil 

possua entre 55.000 e 60.000 espécies, ou seja, 

de 22% a 24% do total que se estima existir no 

mundo. Desse total, as projeções são de que a 

Mata Atlântica possua cerca de 20.000 espécies, 

ou seja, entre 33% e 36% das existentes no País. 

Para se ter uma idéia da grandeza desses números, 

basta compará-los às estimativas de diversidade 

de angiospermas de alguns continentes: 17.000 

espécies na América do Norte, 12.500 na Europa 

e entre 40.000 e 45.000 na África. 

Apenas em São Paulo, estado que possuía 

cerca de 80% de seu território originalmente 

ocupado por Mata Atlântica, estima-se existirem 

9.000 espécies de fanerógamas (plantas com 

sementes, incluindo as gimnospermas e angios-

permas), 16% do total existente no País e cerca 

de 3,6% do que se estima existir em todo o mun-

do. No caso das pteridófitas (plantas vasculares 

sem sementes como samambaias e avencas), as 

estimativas apontam para uma diversidade entre 

800 e 950 espécies, que corresponde a 73% do 

que existe no Brasil e 8% do mundo.

O Museu de Biologia Mello Leitão publicou, 

em 1997, estudos  desenvolvidos na Universidade 

Federal do Espírito Santo e da Universidade de 

São Paulo, dizendo que na Estação Biológica de 

Santa Luzia, município de Santa Teresa (ES), 

foram identificadas 443 espécies arbóreas em 

uma área de 1,02 hectare de floresta ombrófila 

densa. Na seqüência, estudos realizados no Parque 

Estadual da Serra do Conduru, no Sul da Bahia, 

elevaram este número para 454 espécies de árvo-

res por hectare (Jardim Botânico de Nova Iorque 

e CEPLAC). Estas descobertas superam o recorde 

de 300 espécies por hectare registrado na Amazô-

nia Peruana em 1986 e podem significar que de 

fato a Mata Atlântica possui a maior diversidade 

de árvores do mundo.

Vale ressaltar que das plantas vasculares co-

nhecidas da Mata Atlântica 50% são endêmicas, 

ou seja, não ocorrem em nenhum outro lugar 

no planeta. O endemismo se acentua quando as 

espécies da flora são divididas em grupos, che-

gando a índices de 53,5% para árvores, 64% para 

palmeiras e 74,4% para bromélias.

Bromélia

Orquídeas de restinga
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Muitas dessas espécies endêmicas são frutas 

conhecidas, como é o caso da jabuticaba, que cres-

ce grudada ao tronco e aos galhos da jabuticabeira 

(Myrciaria trunciflora), daí seu nome iapoti-kaba, 

que significa frutas em botão em tupi. Outras 

frutas típicas da Mata Atlântica são a goiaba, o 

araçá, a pitanga, o caju e as menos conhecidas 

cambuci, cambucá, cabeludinha e uvaia. Outra 

espécie endêmica do bioma é a erva mate, maté-

ria-prima do chimarrão, bebida bastante popular 

na região Sul.

Muitas dessas espécies, porém, estão  

ameaçadas de extinção. Começando pelo pau-

brasil, espécie cujo nome batizou o País, várias 

espécies foram consumidas à exaustão ou sim-

plesmente eliminadas para limpar terreno para 

culturas e criação de gado. Atualmente, além do 

desmatamento, outros fatores concorrem para o 

desaparecimento de espécies vegetais, como o 

comércio ilegal. Um exemplo é o palmito juçara 

(Euterpe edulis), espécie típica da Mata Atlântica, 

cuja exploração intensa a partir da década de 1970 

quase levou à extinção. Apesar da retirada sem a 

realização e aprovação de plano de manejo ser 

proibida por lei, a exploração clandestina continua 

forte no País. O mesmo vem acontecendo com o 

pinheiro-do-paraná ou araucária (Araucaria an-

gustifolia), espécie que chegou a responder por 

mais de 40% das árvores existentes na floresta 

ombrófila mista, hoje reduzida a 1% de sua área 

original. Orquídeas e bromélias também são extra-

ídas para serem vendidas e utilizadas em decora-

ção. Plantas medicinais são retiradas sem qualquer 

critério de garantia de sustentabilidade.

Em um bioma onde as espécies estão muito 

entrelaçadas em uma rede complexa de interde-

pendência, o desaparecimento de uma planta ou 

animal compromete as condições de vida de várias 

outras espécies. Um exemplo é o jatobá (Hyme-

naea courbarail). A dispersão de suas sementes 

depende que seu fruto seja consumido por roe-

dores 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. Com 

isso, já são raros os indivíduos jovens da espécie. 

À medida que os adultos forem morrendo, faltará 

alimento para os morcegos, que se alimentam do 

néctar das flores de jatobá.

Fruto e semente do baguaçu

Pau d’alho centenário – Maranguape – CE
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Fauna
Dentro da riquíssima fauna existente na 

Mata Atlântica, 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, queixa-

da, alguns papagaios, corujas, gaviões e muitos 

outros. O que mais impressiona, no entanto, é a 

enorme quantidade de espécies endêmicas, ou 

seja, que não podem ser encontradas em nenhum 

outro lugar do Planeta. É o caso das 73 espécies de 

mamíferos, entre elas 21 espécies e subespécies de 

primatas. No total, a Mata Atlântica abriga quase 

mil espécies de aves, 370 espécies de anfíbios, 

200 de répteis, 270 de mamíferos e cerca de 350 

espécies de peixes.

Mas essa grande biodiversidade não faz com 

que a situação deixe de ser extremamente grave. 

A lista das espécies ameaçadas de extinção, pu-

blicada pelo Ibama em 1989, já trazia dados im-

pressionantes: Das 202 espécies de animais con-

sideradas oficialmente ameaçadas de extinção no 

Brasil, 171 eram da Mata Atlântica. A nova lista, 

publicada pelo Ministério do Meio Ambiente 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 extintas na natureza. 

Segundo levantamento 

da Conservação Interna-

cional, a maior parte das 

espécies da nova lista pu-

blicada pelo Ministério do 

Meio Ambiente habita a 

Mata Atlântica. Do total de 

265 espécies de vertebra-

dos ameaçados, 185 ocor-

rem nesse bioma (69,8%), 

sendo 100 (37,7%) deles 

endêmicos. Das 160 aves da 

relação, 118 (73,7%) ocorrem nesse bioma, sendo 

49 endêmicas. Entre os anfíbios, as 16 espécies 

indicadas como ameaçadas são consideradas en-

dêmicas da Mata Atlântica. Das 69 espécies de 

mamíferos ameaçados, 38 ocorrem nesse bioma 

(55%), sendo 25 endêmicas, como o tamanduá-

bandeira (Myrmecophaga tridactyla) e o muriqui, 

também conhecido como mono-carvoeiro (Bra-

chyteles arachnoides), o maior primata do con-

tinente americano e o maior mamífero endêmico 

do território brasileiro. 

Entre as 20 espécies de répteis ameaçadas, 

13 ocorrem na Mata Atlântica (65%), sendo 10 

endêmicas, a maioria com ocorrência restrita aos 

ambientes de restinga, um dos mais pressiona-

dos pela expansão urbana. Estão nessa categoria 

espécies como a lagartixa-da-areia (Liolaemus 

lutzae), a jibóia-de-Cropan (Corallus cropanii) e 

a tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea).

A verdade é que, em um país onde a biodi-

versidade é pouco conhecida como o Brasil, há 

espécies que podem ter sido extintas antes mesmo 

de serem catalogadas pelos cientistas e outras que, 

ao serem descobertas, entram imediatamente para 

a trágica lista das ameaçadas de extinção. São os 

casos, por exemplo, do mico-leão-da-cara-preta 

(Leontopithecus caissara) e do pássaro bicudi-

nho-do-brejo (Stytalopus acutirostris), ambos 

recentemente encontrados por pesquisadores no 

Cambacica
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litoral paranaense, a menos de 200 quilômetros 

da cidade de São Paulo, a maior metrópole da 

América do Sul.

As espécies da Mata Atlântica também são 

lembradas nas análises mundiais de lacunas de 

proteção da biodiversidade. O estudo feito pela 

Conservação Internacional, “Análise Global de 

Lacunas de Conservação”, apresentado no V 

Congresso Mundial de Parques (Durban/África 

– 2003), constatou que, no mundo, pelo menos 

719 espécies de vertebrados vivem fora dos limi-

tes das unidades de conservação existentes e que 

outras 943 espécies estão dentro de reservas tão 

pequenas que seu habitat não pode ser considerado 

efetivamente protegido. Das 719 espécies sem 

proteção, 140 são mamíferos, 233 são aves e 346 

anfíbios. Das 233 espécies de aves consideradas 

sem proteção, boa parte é da Mata Atlântica.

Além da perda de habitat, as espécies da Mata 

Atlântica são grandes vítimas do tráfico de ani-

mais, comércio ilegal que movimenta 10 bilhões 

de dólares no Brasil. Segundo as estimativas, em 

cada 10 animais traficados, apenas um resiste às 

pressões da captura e cativeiro. Existe ainda o pro-

blema de espécies que “invadem” regiões de onde 

não são nativas, prejudicando as espécies locais, 

seja pela destruição de seu próprio habitat, seja por 

solturas mal feitas de animais apreendidos. Um 

exemplo aconteceu no Parque Estadual da Ilha 

Anchieta, em São Paulo, onde foram soltas, pelo 

governo, em 1983, várias espécies de animais, 

entre elas 8 cutias e 5 mico-estrelas, um sagüi 

natural de Minas Gerais. Sem predadores e com 

alimento abundante, essas espécies se multiplica-

ram livremente e hoje contam com populações de 

1.160 e 654 indivíduos, respectivamente. Como 

conseqüência, cerca de 100 espécies de aves, cujos 

ninhos são predados por esses animais, foram 

extintas na ilha.

População
Grande parte da população brasileira vive na 

Mata Atlântica, pois foi na faixa de abrangência 

original desse bioma – 15% do território brasilei-

ro – que se formaram os primeiros aglomerados 

Onça–pintada

Anta, o 
maior 
mamífero do 
Brasil
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urbanos, os pólos industriais e as principais me-

trópoles. São aproximadamente 120 milhões de 

pessoas (70% do total) que moram, trabalham e 

se divertem em lugares antes totalmente cobertos 

com a vegetação da Mata Atlântica.

Embora a relação não seja mais tão evidente, 

pela falta de contato com a floresta no dia-a-dia, 

essas pessoas ainda dependem dos remanescentes 

florestais para preservação dos mananciais e das 

nascentes que os abastecem de água, e para a regula-

ção do clima regional, entre muitas outras coisas.

A Mata Atlântica também abriga grande 

diversidade cultural, constituída por povos indí-

genas, como os Guaranis, e culturas tradicionais 

não-indígenas como o caiçara, o quilombola, o 

roceiro e o caboclo ribeirinho. Apesar do grande 

patrimônio cultural, o processo de desenvolvimen-

do palmito na floresta. Seu modo de vida, apesar 

de eventuais práticas que agridem o ambiente, 

define-se por seu trabalho autônomo, por sua 

relação com a natureza e pelo conhecimento que 

conservam através da tradição.

Conheça um pouco de algumas dessas po-

pulações:

Os índios - Quando os portugueses chegaram 

ao Brasil, em 1500, havia cerca de 5 milhões de 

índios por aqui. Embora não haja um censo indíge-

na, estima-se que a população de origem nativa e 

com identidades específicas definidas some cerca 

de 700.000 indivíduos no País, vivendo em terras 

indígenas ou em núcleos urbanos próximos. Isso 

significa 0,2% da população brasileira. As tribos 

que habitavam o litoral (Tamoios, Temininós, Tu-

piniquins, Caetés, Tabajaras, Potiguares, Pataxós 

e Guaranis) foram as primeiras a sofrerem com a 

chegada dos colonizadores. Os brancos, além de 

espalhar doenças, usaram os índios como soldados 

nas guerras contra os invasores e como escravos. 

Muitas etnias foram extintas e as que sobrevive-

ram sofrem as pressões da civilização. 

Atualmente, na área de Domínio da Mata 

Atlântica, segundo levantamento do Instituto 

Socioambiental (ISA), existem 133 terras indí-

genas, das quais 16 ainda estão em processo de 

identificação. As demais 117 ocupam 1 milhão 

de hectares, porém mais da metade dessa área 

Cidade de Taboquinhas, às margens do Rio de 
Contas – BA

to desenfreado fez com que essas populações ficas-

sem de certa forma marginalizadas e muitas vezes 

fossem expulsas de seus territórios originais.

Essas populações tradicionais têm relação 

profunda com o ambiente em que vivem, porque 

dele são extremamente dependentes. Vivem da 

pesca artesanal, da agricultura de subsistência, 

do artesanato e do extrativismo, como a coleta de 

caranguejos no mangue, ostras no mar e o corte Índios Guarani, região das Missões – RS
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(539 mil hectares) pertence à 

Terra Indígena Kadiwéu, nos 

municípios de Porto Murtinho 

e Corumbá, no Mato Grosso 

do Sul. As demais são áreas 

muito pequenas, a maior parte 

com menos de 2 mil hectares, 

geralmente insuficientes para 

garantir a sobrevivência ou a 

manutenção do estilo de vida 

tradicional indígena. São 27 

terras no Mato Grosso do Sul, 

22 no Rio Grande do Sul, 19 

em Santa Catarina, 18 no Pa-

raná, 14 em São Paulo, 13 na 

Bahia, seis em Minas Gerais, 

quatro em Alagoas e no Espíri-

to Santo, e três na Paraíba e no Rio de Janeiro.

Os caiçaras - O caiçara, que na língua tupi 

quer dizer “armadilha de galhos”, é a herança 

deixada pelo contato entre o colono e o índio. 

Mestiços de índios e portugueses, vivem entre o 

mar e a floresta, sobrevivendo da pesca, do plantio 

da mandioca e do extrativismo. Assim como as 

florestas e os índios que foram sumindo, a popula-

ção caiçara também está perdendo sua identidade 

e sua cultura, principalmente pela exploração do 

turismo e da especulação imobiliária.

Os quilombolas - São comunidades rurais 

negras, muitas delas formadas por descendentes 

de escravos remanescentes dos antigos quilombos 

(fundados por escravos fugidos) e que preservam 

a cultura negra tradicional. Como exemplos da re-

sistência dessa cultura na Mata Atlântica, pode-se 

citar as comunidades do Vale do Ribeira, em São 

Paulo. Descendentes de escravos desgarrados de 

velhas fazendas do século XVIII, os quilombolas 

têm hoje direito legal à terra que ocupam, graças 

à Constituição de 1988.

No Vale do Ribeira, são cerca de 50 comu-

nidades como as de Ivaporunduva, Praia Grande, 

Nhunguara e São Pedro, mas apenas 13 são oficial-

mente reconhecidas pelo Instituto de Terras do Es-

tado de São Paulo (Itesp). Outras estão em processo 

de identificação. Um exemplo vivo dessa história 

é a capela de Ivaporunduva, construída em 1779, 

onde ainda é celebrada a missa afro-católica. 

Nos últimos anos, as populações tradicionais 

têm desempenhado um novo papel no cenário 

sócio-político, sobretudo na área de conservação 

ambiental, em virtude do grande conhecimento 

acumulado sobre a biodiversidade, das práticas 

de manejo e também dos movimentos de defesa 

de seus modos de vida. 

Atualmente cresce o número de projetos 

de desenvolvimento sustentável executados por 

essas comunidades, muitos deles em unidades de 

conservação de uso sustentável como as Reser-

vas Extrativistas, Áreas de Proteção Ambiental e 

Áreas de Relevante Interesse Ecológico.

Água

Já em 1500 a riqueza de água da Mata Atlân-

tica foi objeto de observação. Pero Vaz de Cami-

nha, em sua carta ao Rei D. Manuel, escrevia: 

“A terra em si é de mui bons ares...As águas são 

Caiçaras – sul da Bahia
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muitas, infindas; em tal maneira é graciosa, que, 

querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem 

das águas que tem.”

Atualmente, aproximadamente 120 milhões 

de brasileiros se beneficiam das águas que nascem 

na Mata Atlântica e que formam diversos rios que 

abastecem as cidades e metrópoles brasileiras. 

Além disso, existem milhares de nascentes e pe-

quenos cursos d’água que afloram no interior de 

seus remanescentes.

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 capitais brasileiras 

foram analisadas no estudo, sendo cinco na Mata 

Atlântica: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Hori-

zonte, Salvador e Fortaleza. A tendência mundial 

se confirmou no Brasil pois, com exceção de 

Fortaleza, todas as cidades brasileiras pesquisa-

das dependem em maior ou menor grau de áreas 

protegidas para o abastecimento.

A Mata Atlântica abriga uma intrincada rede 

de bacias hidrográficas formadas por grandes rios 

como o Paraná, o Tietê, o São Francisco, o Doce, 

o Paraíba do Sul, o Paranapanema e o Ribeira 

de Iguape. Essa rede é importantíssima não só 

para o abastecimento humano mas também para 

o desenvolvimento de atividades econômicas, 

como a agricultura, a pecuária, a indústria e todo 

o processo de urbanização do País.

Infelizmente, se Pero Vaz de Caminha vol-

tasse hoje ao Brasil, diria que a quantidade de 

floresta que ele viu já não existe mais e as águas, 

conseqüentemente, deixaram de ser infindas.

Segundo pesquisas realizadas pelo Labo-

ratório de Hidrologia 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 

floresta. Essas pesquisas produziram um dado 

inédito sobre o regime 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 permanente. 

Isso significa uma alta produção de água pura. 

Maior que o aproveitamento da água indicada 

em estudos realizados na Floresta Amazônica, 

por exemplo, que chega a apenas 50%” (Rocha 

& Costa, 1998).

A floresta auxilia no que se chama de regime 

hídrico permanente. Com seus vários componen-

tes (folhas, galhos, troncos, raízes e solo), age 

como uma poderosa esponja que retém a água da 

chuva e a libera aos poucos, ajudando a filtrá-la 

e a infiltrá-la no subsolo, alimentando o lençol 

freático. Com o desmatamento, surgem problemas 

como a escassez, já enfrentada em muitas das 

cidades situadas no Domínio da Mata Atlântica.
Águas límpidas, cada vez mais raras. Itacaré – BA
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Esse também é o principal motivo da neces-

sidade de se preservar 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 consideradas de preservação permanente pelo 

Código Florestal Brasileiro. 

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 pro-

tegendo o solo, deixando-o fofo e permitindo que 

funcione como uma esponja que absorve a água 

das chuvas. 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, com sua sombra e 

frutos, é muito importante também para a proteção 

e preservação da diversidade da flora e fauna e 

para o equilíbrio do ecossistema como um todo. 

Em toda a Mata Atlântica, muitas matas 

ciliares ao longo de rios, lagos e nascentes foram 

desmatadas e indevidamente utilizadas. As con-

seqüências dessa destruição são sentidas diaria-

mente, com o agravamento das secas e também 

das enchentes, o que torna necessária uma urgente 

ação de recuperação.

 As recomendações, apontadas pelo estudo 

do WWF, principalmente para as cidades da Mata 

Atlântica, são a criação de áreas protegidas em 

torno de reservatórios e mananciais e o manejo 

de mananciais que estão fora das áreas protegi-

das. Embora a legislação restrinja a ocupação 

ao redor de áreas de mananciais, em São Paulo, 

por exemplo, há milhares de pessoas habitando a 

beira de reservatórios como as represas Billings 

e Guarapiranga. Com a degradação dessas áreas, 

as companhias de abastecimento são obrigadas a 

buscar água mais longe, a um custo maior.

O estudo do WWF aponta também dados 

econômicos para justificar a adoção dessas reco-

mendações, enfatizando que é muito mais barato 

conservar as florestas nas áreas de mananciais do 

que construir centros de tratamento mais com-

plexos para purificar a água poluída. A cidade de 

Nova Iorque é citada como exemplo: “há décadas 

a administração da cidade optou por purificar a 

água potável filtrando-a naturalmente pelas flo-

restas, a um custo inicial de US$ 1 bilhão a US$ 

1,5 bilhão no período de dez anos. É sete vezes 

mais barato do que os US$ 6 a  US$ 8 bilhões 

que seriam gastos na forma tradicional de tratar e 

distribuir água potável, mais US$ 300 a US$ 500 

milhões anuais em custos operacionais”.

Bibliografia, pág. 312

Quedas do Rio Chapecó – SC
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Os ciclos de

destruição
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destruição e utilização irracional da 

Mata Atlântica começou em 1500 com a 

chegada dos europeus. Nestes 500 anos, 

a relação dos colonizadores e seus sucessores com 

a floresta e seus recursos foi a mais predatória pos-

sível. No entanto, foi no século XX que o desmata-

mento e a exploração madeireira atingiram níveis 

alarmantes. Das florestas primárias, só foi valori-

zada a madeira, mesmo assim apenas de algumas 

poucas espécies. Nenhum valor era atribuído aos 

produtos não-madeireiros e os serviços ambientais 

das florestas eram ignorados ou desconhecidos.

Todos os principais ciclos econômicos desde 

a exploração do pau-brasil, a mineração do ouro 

e diamantes, a criação de gado, as plantações de 

cana-de-açúcar e café, a industrialização, a expor-

tação de madeira e, mais recentemente, o plantio 

de soja e fumo foram, passo-a-passo, desalojando 

a Mata Atlântica.

Historicamente, os setores agropecuário, 

madeireiro, siderúrgico e imobiliário pouco se 

preocuparam com o futuro das florestas ou com 

a conservação da biodiversidade. Pelo contrário, 

sempre agiram objetivando o maior lucro no 

menor tempo possível. O mais grave é que essa 

falta de compromisso com a conservação e, muitas 

vezes, até o estímulo ao desmatamento, partiram 

dos governos.

Em 1850, o Estado de São Paulo tinha 80% 

de seu território coberto por Mata Atlântica, os 

outros 20% eram Cerrado e outros ecossistemas. 

Com a expansão da cultura do café e a indus-

trialização, apenas 100 anos depois, em 1950, 

restavam somente 18% de Mata Atlântica, mas 

isso preocupava pouca gente, pois a “fumaça das 

fábricas era vista e apreciada como paisagem do 

progresso” (Rocha & Costa, 1998).

Exploração incentivada

Segundo Newton Carneiro em “Um Pre-

cursor da Justiça Social – David Carneiro e a 

Economia Paranaense”, em 1873 a Companhia 

Florestal Paranaense, com o objetivo de fazer 

propaganda e atrair os importadores europeus, 

Desmatamento em Atalanta (SC) na década de 1940
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chegou a cortar em pedaços uma araucária de 33 

metros de altura, transportando-a de navio para a 

Europa, onde foi novamente montada em pé, na 

Exposição Internacional de Viena.

Um exemplo da forma como o desmatamento 

era estimulado pode ser encontrado em Relíquias 

Bibliográficas Florestais, que transcreve uma ex-

posição de motivos feita em 1917, pela Comissão 

da Sociedade Nacional de Agricultura, para o 

Ministro da Agricultura, Indústria e Comércio. 

A Comissão solicitava ao governo federal e aos 

governadores dos estados que fizessem ampla 

campanha estimulando o corte de nossas florestas 

para exportação ao mercado europeu, depois que 

terminasse a Primeira Guerra Mundial. 

No documento intitulado “O Córte das 

Mattas e a Exportação das madeiras 

brasileiras”, pode-se encontrar o se-

guinte parágrafo:... “Seria um acto re-

velador de intelligente previsão e muito 

remunerador aproveitarmos o prazo que 

nos separa da data em que se celebrará 

a paz, para darmos a máxima actividade 

à indústria extrativista das madeiras, 

formando por toda a parte, na proxi-

midade dos nossos portos de embarque, 

avultados stocks de madeiras seccas e 

limpas que serão procuradas com em-

penho e promptamente expedidas por 

bom preço, para o exterior, quando a 

guerra cessar. ...por meio de reiteradas 

publicações feitas na imprensa diária de 

todos os municípios, e por outras medi-

das adequadas, estenderia a patriótica 

propaganda para todo o paiz...”.

Já no final da década de 1920, podia-se ver 

o resultado perverso das políticas florestais equi-

vocadas da época. Uma descrição da irracionali-

dade praticada contra a Mata Atlântica pode ser 

encontrada num livro escrito em 1930 por F. C. 

Hoehne. Ao liderar uma expedição, na qualidade 

de assistente-chefe da seção de botânica e agro-

nomia do Instituto Biológico de Defesa Agrícola 

e Animal do Estado de São Paulo, Hoehne per-

correu de trem a região das matas onde ocorria a 

araucária, nos estados do Paraná e Santa Catarina, 

passando pelas regiões de Curitiba, Ponta Grossa, 

Rio Negro, Mafra, São Francisco do Sul, Porto 

União, além de outras cidades menores, chegando 

a Joinville. 

Canário morto em estrada

Registrou em detalhes a beleza da paisagem, 

a diversidade da flora, a presença humana e a 

destruição promovida pela exploração madei-

reira irracional e pela expansão de pastagens e 

agricultura sem nenhum cuidado com o meio 

ambiente. Em Três Barras, a caminho de Porto 

União, Hoehne descreveu com intensa revolta 

a enorme degradação promovida pela empresa 

South Brazilian Lumber and Colonisation Comp. 

Ltda., que , em troca da construção de trechos da 

estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, recebera 

a concessão para explorar milhares de hectares 

de florestas ricas em araucárias e imbuias, numa 

extensão de 15 km em cada lado da ferrovia.
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Hoehne escreveu: “...Alguém disse que 

o nosso caipira é semeador de taperas, 

fabricante de desertos e um inimigo das 

mattas.

...Assim procederam e continuam agin-

do as vanguardas da nossa civilização, 

que denominamos pioneiros e desbra-

vadores do sertão. 

...Urge que os governos opponham um 

dique à onda devastadora de madeiras, 

que ameaça transformar nossa terra em 

um deserto.”

O brasilianista Warren Dean, registra 

que durante uma conferência em Minas 

Gerais, realizada em 1924, um orador 

disse: “Entre nós é nulo o amor por 

nossas florestas, nula a compreensão 

das infelizes conseqüências que derivam 

de seu empobrecimento e do horror que 

resultaria de sua completa destruição. 

Fortalecer o sentimento (de conser-

vação) é uma medida de necessidade 

urgente”.

Acima das reservas

Para entender melhor o processo de destrui-

ção da Mata Atlântica, vejamos alguns dados de 

um estudo feito no Estado do Paraná na década 

de 1960. Em 1963, foi realizado o “Inventário do 

Pinheiro no Paraná” pela Comissão de Estudos 

dos Recursos Naturais Renováveis do Estado do 

Paraná (Cerena), em colaboração com a Escola 

de Florestas da Universidade Federal do Paraná, 

Escola de Agronomia e Veterinária da Universidade 

Federal do Paraná, Departamento de Geografia, 

Terras e Colonização e Organização das Nações 

Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO).

Eis alguns números e conclusões do estudo: em 

1963 a área total de florestas no Paraná era de cerca 

de 6.500.000 hectares (em 1995, restavam somente 

1.730.500 ha de florestas primárias e secundárias, 

segundo o Atlas dos Remanescentes Florestais no 

Domínio da Mata Atlântica – SOS, INPE, ISA); 

naquele mesmo ano, a área total com remanescentes 

de araucária era estimada em 1.500.000 ha. O es-

tudo estimou em 45.000.000 m3 o estoque total de 

Toras de 
araucária 
em Serraria, 
Bituruna 
– PR, 1995
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madeira de araucária no Estado do Paraná naquele 

ano. Concluiu que, a continuar o corte anual de 

3.000.000 m3, a reserva de madeira estaria liqui-

dada em 15 anos a contar do ano de 1963. 

...”De acordo com o que ficou de-

monstrado, o desenvolvimento anual 

das matas remanescentes é muito mais 

baixo do que o corte processado pela 

indústria madeireira no mesmo período 

de tempo. Em razão desse desequilíbrio, 

uma crise se delineia em futuro muito 

próximo. ...A atual indústria madeireira 

está na realidade baseada num corte 

anual de cerca de 10 vezes o incremento 

anual total de madeira, que é de apenas 

460.000 m3.”

Também ficou demonstrado que, além 

da Floresta Ombrófila Mista, que vinha 

sendo dizimada pelos madeireiros, as 

florestas estacionais e densas também 

vinham sofrendo uma intensa destrui-

ção: ...”Pode ser feita uma avaliação 

da área florestal anualmente destruída 

no Estado do Paraná, principalmente 

pelos fazendeiros, baseando-se em 

fotografias aéreas de 1963 e 1953. Os 

cálculos revelaram que anualmente 

são destruídos cerca de 250.000 ha de 

florestas tropicais.” Área equivalente a 

2.500 km2/ano de florestas destruídas.

Em 1965, segundo o Instituto Nacional do 

Pinho, havia no Paraná: 1.395 serrarias de pro-

dução para exportação e consumo local do pinho; 

278 fábricas de laminados e compensados, 926 

fábricas de pinho beneficiado, caixas, cabos de 

vassouras, artefatos de lâminas; 256 fábricas de 

móveis; 188 exportadores de madeira; 932 co-

merciantes de madeira; e 94 fábricas de celulose, 

papel e pasta mecânica.

Esses dados mostram claramente que há 40 

anos já se sabia que a Mata Atlântica vinha sendo 

destruída numa velocidade muito maior do que 

a sua capacidade de auto-regeneração. O estudo 

fez sugestões de medidas que deveriam ter sido 

tomadas naquela época:

 ...”A aplicação do Código Florestal 

(art.16) é uma fórmula justa a ser 

considerada pelos poderes estaduais. 

...Um dos primeiros passos a dar em 

direção à recuperação florestal do Es-

tado é estabelecer reservas florestais, 

a fim de manter a cobertura florestal 

permanente e prover o suprimento ne-

cessário de madeira e matéria-prima 

para a indústria de papel e as demais 

de transformação.... Para o Paraná isto 

significa manter reservas de cerca de  

3 a 4 milhões de hectares.”

Figueira centenária derrubada durante estudo 
para implantação de linha de transmissão de 
energia elétrica, Lontras – SC
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Como nenhuma das medidas sugeridas foi 

levada a sério, os números de serrarias e empre-

gos foram diminuindo juntamente com a floresta. 

Isso mostra que houve não apenas uma insusten-

tabilidade ambiental na exploração da floresta, 

mas também uma completa insustentabilidade 

econômica e social nessa exploração. Segundo 

estudo da Fundação de Pesquisas Florestais do 

Paraná (FUPEF, 2001), restam hoje no Paraná 

apenas 0,8% (66.000 ha) de remanescentes de 

floresta com araucária em estágio avançado de 

regeneração. Ambientes intocados são pratica-

mente inexistentes. 

Cerco final

Warren Dean, no livro “A Ferro e fogo”, 

faz um dos relatos mais impressionan-

tes do processo de destruição da Mata 

Atlântica. As políticas governamentais 

brasileiras tinham como imperativo o 

“desenvolvimento econômico” e, já na 

primeira metade do século XX, havia se 

dado o cerco final à Mata Atlântica. 

“A idéia de desenvolvimento econômico 

penetrava a consciência da cidadania, 

justificando cada ato de governo, e até de 

ditadura, e de extinção da natureza”. 

Durante a primeira Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

realizada em Estocolmo (Suécia), em 1972, os 

representantes do governo brasileiro deram ao 

mundo um dos mais deploráveis exemplos de des-

consideração para com o meio ambiente de todos 

os tempos, ao declararem “que venha a poluição, 

desde que as fábricas venham com ela”. 

Não só os governantes desde a época dos 

portugueses, mas a maioria dos brasileiros tam-

bém sempre foi indiferente à destruição da Mata 

Atlântica, cabendo aos cientistas e algumas figuras 

públicas a defesa de teses conservacionistas, pelo 

menos até a década de 1970. ROCHA & COS-

TA (1998) nos dão uma idéia dessa indiferença: 

“O homem estava de costas para as florestas e 

desprezava o conhecimento indígena sobre ela, 

ainda que tivesse adotado a maioria de suas plan-

tas alimentícias, como a mandioca e o milho, e 

a imensidão de frutas que até hoje são fonte de 

vitamina e alegria para todos os brasileiros.” 

A política do crescimento a qualquer custo 

adotada pelo Brasil após a Segunda Guerra Mun-

dial teve no pólo industrial de Cubatão, no litoral 

de São Paulo, o seu principal ícone. Os resultados 

catastróficos da poluição e da alta concentração 

de gases na atmosfera lançados pelas indústrias 

começaram a aparecer na década de 1970, com 

a população da região sofrendo problemas res-

piratórios e até o nascimento de bebês com má 

formação. Além disso, a chuva ácida desestabi-

lizou todo o ecossistema da Mata Atlântica nas 

encostas da Serra do Mar. Em fevereiro de 1985, 

fortes chuvas provocaram enormes deslizamentos 

nas encostas, causando diversas mortes em bairros 

como a Vila Parisi e também atingindo e levando 

prejuízos econômicos a diversas indústrias.

Mas a destruição da Mata Atlântica não parou 

por aí. Nos tempos modernos outros ciclos surgi-

ram e ainda estão em andamento, continuando a 

colocar o bioma em risco.

Desmatamento em região de araucária – SC, 2005
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Presente em 17 estados brasileiros, a Mata 

Atlântica que conhecemos hoje é o re-

sultado de diferentes paisagens originais, 

forjadas pelos processos naturais, e também de 

diferentes histórias de ocupação, exploração e 

manejo, conforme sua localização. Assim, apre-

sentar o que aconteceu (e ainda está acontecendo) 

com o bioma em cada um desses locais é uma 

forma de entender o todo, a partir da montagem 

de um quebra-cabeça, através da diversidade de 

informações e até de abordagem dos artigos.

Escritos preferencialmente por pessoas do 

próprio estado (ou região, no caso do Nordeste), 

cada um dos textos traz enfoques diferentes, mas 

sempre buscando clarear o entendimento sobre 

como a Mata Atlântica chegou à situação de quase 

extinção em alguns estados, como em Alagoas, 

onde sobraram apenas 6,04% da área original 

do bioma, ou então no Piauí, onde restaram ape-

nas 0,1% da área original. Também é possível 

perceber que a exploração predatória, mesmo 

nos estados de ocupação mais antiga, como São 

Paulo, ocorreu mais intensamente nos últimos 100 

anos. O mesmo processo de desmatamento rápi-

do e descontrolado atingiu estados de ocupação 

mais recente, como o Espírito Santo, que passou 

três séculos e meio de ocupação portuguesa com 

suas florestas praticamente intactas, mas entrou 

no século XXI com índices de cobertura vegetal 

semelhante aos demais estados do bioma.

Além de mostrar as peculiaridades das fitofi-

sionomias da Mata Atlântica nos estados, alguns 

textos analisam as condições de cada uma delas, 

as pressões atuais e o que tem sido feito no sentido 

de inverter o processo de destruição. Em geral, os 

autores ressaltam que, apesar de haver iniciativas 

bem-sucedidas de conservação e alguns bolsões 

de recuperação, os ganhos ainda são frágeis e de-

pendentes de políticas públicas ainda incipientes 

e vigilância constante da sociedade.

Árvores petrificadas no município de Mata – RS
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Localizado no extremo sul do Brasil, na fron-

teira do Uruguai e Argentina, o estado do Rio 

Grande do Sul possui 282.062 km2, população 

de 10.187.798, clima subtropical, relevo com três 

regiões naturais distintas e dois grandes biomas: 

Mata Atlântica (no planalto serrano e região lagu-

nar) e Pampa. Originalmente três grupos indígenas 

ocupavam o território gaúcho: o ge ou tapuia, o 

pampeano (Charrua, minuano) e o guarani. Dois 

fatores diferem a cultura do Rio Grande do Sul 

dos demais estados do Brasil: a ocupação tardia 

do território e a guerras. 

A ocupação deu-se, principalmente, a partir 

de 1824 com a chegada de imigrantes alemães em 

1875 e com os italianos que se instalaram no Vale 

do Rio dos Sinos e na Serra.

Os conflitos entre portugueses e espanhóis 

sobre os limites da fronteira no extremo sul do 

Brasil só se encerraram em 1777 e a definição da 

fronteira definitiva hoje correspondente ao Estado 

só aconteceu em 1801. No período entre 1835 e 

1845, aconteceu a Revolução Farroupilha, que 

tinha por objetivo proclamar a independência do 

Estado que não aceitava a subordinação imposta 

pelo Governo Central. Nessa época, os ideais 

de liberdade chegaram ao extremo sul do Brasil 

vindos da Europa.

Historicamente a base da economia gaú-

cha é a pecuária e a agricultura, mas hoje as 

atividades industriais também têm destaque. 

O Estado é conhecido como celeiro do Brasil 

em razão da grande produção de soja, trigo, 

arroz e milho. Entre as atividades industriais 

destacam-se a coureiro-calçadista, alimentícia, 

metalúrgica e química.

Estima-se que em 1500 havia 11.202.705 km2 

(39,70 hectares) com cobertura de vegetação de 

Mata Atlântica no Estado. Em 1940, a cobertura 

original era de  9.898.536 Km2 (35,08%), mas 

em menos de 20 anos  perdeu-se mais 7 milhões 

de hectares dessa vegetação, restando apenas 

2.700.501 Km2 (9,57%). Estudo da Fundação SOS 

Mata Atlântica e Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE) mostrou que em 1995 havia so-

mente 2,69% do território gaúcho com cobertura 

de remanescentes de Floresta Atlântica. Uma sim-

ples e rápida análise constata que o desmatamento 

ocorrido está estreitamente relacionando com o 

aumento da área agrícola que ocorreu com a mi-

gração de colonos e seus descendentes para novas 

Rio Grande do Sul
Parque Nacional dos Aparados da 
Serra
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Ruínas de São 
Miguel das 
Missões, já no 
limite com o 
Pampa

áreas, assim como a mecanização da agricultura. 

Como em outras regiões, o crescimento popu-

lacional e a conseqüente urbanização também 

influenciaram os altos índices de desmatamento.

O Domínio da Mata Atlântica no Rio Grande 

do Sul é constituído de floresta ombrófila densa, 

floresta ombrófila mista (floresta com araucária), 

floresta estacional semidecidual, campos de alti-

tude, restinga.

Nos últimos anos, percebe-se a recuperação 

florestal em áreas abandonadas pela agricultura. 

A mecanização e a falta de políticas públicas para 

o pequeno agricultor têm levado os produtores 

rurais a abandonar áreas antes usadas para agri-

cultura, principalmente as encostas de morros.

Por outro lado, o desmatamento continua. 

Pequenos produtores continuam a desmatar 

para aumento da área “produtiva” ou para lenha, 

serrarias continuam a explorar florestas nativas, 

empreendimentos de infra-estrutura como es-

tradas e barragens são permitidos em área com 

remanescentes florestais.

Remanescentes atuais

No Litoral Norte, encontra-se o principal 

conjunto de remanescentes da floresta atlântica, 

mais especificamente de floresta ombrófila densa 

e, do lado atlântico, juncais, campo seco, figueiras, 

jerivás, cedros, timbaúvas; no lado continental, re-

manescentes de matas de restinga. Na região, está 

localizada a Reserva Biológica Estadual da Serra 

Geral - na parte alta -, Parque Estadual de Itapeva 

– na planície - e Reserva Ecológica da Ilha dos 

Lobos - no oceano, junto à cidade de Torres.

Nessa região, predomina o minifúndio, onde 

a terra é explorada ao máximo, inclusive em áreas 

de preservação permanente (APPs),  com a cultura 

da banana (nas encostas) e arroz. A urbanização da 

orla marítima para turismo de verão é responsável 

pela degradação ou extinção de áreas com mata 

ou vegetação de restinga, banhados e a remoção 

de dunas.

No planalto gaúcho, encontra-se um dos 

mais ameaçados ecossistemas da Mata Atlântica: 

a floresta com araucária associada aos campos 

de altitude. O pinheiral possui dois andares per-

ceptíveis ao olhar: o andar inferior consiste de 

árvores baixas, geralmente mirtáceas, sendo o 

andar superior  o domínio da araucária (Araucaria 

angustifolia).

Nessa região, também restam alguns poucos 

remanescentes da floresta estacional semideci-

dual, pequenas manchas de um maciço contínuo 

que unia Argentina, Paraguai e Brasil. A região 

abriga uma das mais belas paisagens do Brasil: os 

cânions do Itaimbezinho e Fortaleza, localizados 

nos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra 
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Rio Camaquã 
e seus 
remanescentes 
florestais

Geral na divisa do Rio Grande do Sul com Santa 

Catarina. No planalto, estão localizadas grandes 

áreas com monoculturas de soja, milho e pinus e 

plantios menores de batata, alho e repolho, entre 

outros. Pelas características de relevo, a região tem 

grande potencial de aproveitamento hidrelétrico, 

especialmente na bacia do Rio Uruguai, na divisa 

com Santa Catarina, o que indica mais agressão à 

vegetação nativa. Junto ao Rio Uruguai ocorre a 

floresta estacional semidecidual, formada por es-

pécies como a canafístula, que floresce em janeiro 

e fevereiro, a paineira, o alecrim, a canela, o cedro 

e o louro, sendo os últimos quase extintos pela ação 

de madeireiras. 

Na região serrana, encostas do planalto vol-

tadas para o sul, encontram-se remanescentes de 

floresta estacional semidecidual e, nas partes mais 

altas, floresta com araucárias e campos de altitude 

e, no leste, da floresta estacional semidecidual. É a 

região de colonização alemã e italiana, com áreas 

de minifúndios intensamente exploradas. É dessa 

região que vem a maior pressão para a flexibiliza-

ção e utilização das áreas de preservação perma-

nente. Os vitivinicultores, por exemplo, usam as 

encostas para plantio da uva em grandes parreirais. 

A região também apresenta grande urbanização e 

o principal pólo metal-mecânico do Estado.

Nas regiões do Litoral Médio e Sul e também 

no entorno da Lagoa dos Patos (na verdade uma 

laguna), existem diversos remanescentes da mata 

de restinga e formações de dunas paleolíticas e 

floresta estacional semidecidual. Na região, es-

tão localizados a Estação Ecológica do Banhado 

do Taim, o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, 

ambas com destacado papel na proteção de aves 

migratórias, e o Parque Estadual do Delta do Ca-

maquã (floresta estacional semidecidual). As áreas 

de banhados (alagadas) são tradicionalmente ocu-

padas por grandes plantações de arroz ou drenadas 

para pecuária. O crescimento urbano aumenta nas 

cidades localizadas à beira da Laguna dos Patos 

em razão do turismo de verão. A beleza cênica 

da região é única, com a presença de figueiras 

centenárias às margens das inúmeras lagoas que 

ocorrem nessa área. 

Até 2005, o Rio Grande do Sul era o único 

estado brasileiro onde a caça amadora era permi-

tida. Somente nesse ano, uma sentença judicial 

suspendeu a temporada de caça que ocorria na 

região em razão das aves de banhado, muito vi-

sadas pelos caçadores.

Outra característica do Estado é o trabalho 

conjunto entre diversas instituições visando a pro-

teção e recuperação do bioma Mata Atlântica. O 

Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica tem atuação ativa com a participação de 

Secretarias de Estado, ONGs ambientalistas, repre-

sentantes dos moradores e comunidade científica. 

Desde sua criação, em 1994, esse Comitê mantém 

continuadas ações em prol da floresta atlântica.
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Campos nativos em São José dos Ausentes

Município de São José dos Ausentes

Também o Elo da Rede Mata 

Atlântica tem tido papel relevante 

para congregar e fortalecer as ações 

das ONGs que atuam no bioma. O 

Elo-RS, que atua desde 2002, possui 

coordenação de três entidades, mais 

uma secretaria executiva, uma es-

trutura de trabalho não existente nos 

demais estados brasileiros.

Kathia Vasconcellos Monteiro é 
coordenadora do Núcleo Amigos da 
Terra/Brasil e Nely Blauth é asses-
sora técnica do Núcleo Amigos da 
Terra/Brasil

Mata Cap3 00Abre+RS.indd   42 2/23/06   10:49:09 PM



43

O
s 

es
ta

do
s 

da
 M

at
a 

A
tlâ

nt
ic

a

Ações de proteção na Zona Costeira*

Na região do Rio Grande do Sul, até 

Uruguai adentro, diversos banhados formam 

uma imensa zona úmida latino-americana. A 

Laguna dos Patos, as lagoas Mirim e Man-

gueira são enormes reservatórios de água 

interagindo com banhados e marismas. Uma 

singular diversidade de fauna e flora - algu-

mas raras, endêmicas e/ou ameaçadas de 

extinção - é encontrada nos remanescentes e 

ecossistemas associados de Mata Atlântica, 

que sofrem pelas externalidades oriundas 

das múltiplas atividades urbanas e também 

rurais.

O Centro de Estudos Ambientais (CEA), 

organização ecológica não-governamental, 

com mais de 22 anos de atuação na região, 

tem priorizado suas ações e projetos em edu-

cação ambiental e direito ambiental na região, 

tendo como escopo a sustentabilidade das 

Zonas Úmidas.

Muitos diplomas legais foram conquis-

tados através de processos de participação 

e organização popular em municípios dessa 

zona costeira gaúcha. Em Pelotas, pode-

mos citar: a Lei 3835/94, que reestrutura o 

Conselho Municipal de Proteção Ambiental 

(Compam); a Lei 4125/96 que dispõe sobre a 

criação do Programa Adote Uma Área Verde; 

a Lei 4336/98, que declara de valor paisagís-

tico e ecológico a Mata do Totó, localizada 

no Balneário do Laranjal e Barro Duro; a Lei 

4354/99, que institui o Código Municipal de 

Limpeza Urbana (CLU); a Lei 4392/99, que 

declara como área de interesse ecoturístico 

a orla da Laguna dos Patos, no município 

de Pelotas; Lei 4428/99, que dispõe sobre a 

flora nativa exótica do município de Pelotas; 

a Lei 4753/01, que dispõe sobre o Fundo 

para a Sustentabilidade do Espaço Municipal 

(Fusem) e a Lei Orgânica Municipal, ainda 

que de forma tímida.

Praia da Guarita em Torres
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Através de diversos projetos de educa-

ção ambiental, o envolvimento da coletivida-

de tem ajudado a construir noções teóricas e 

resultados práticos de sustentabilidade, com 

inclusão social. Destacamos o Projeto Mar 

de Água Doce (Promad), desenvolvido em 

1995 e que recebeu prêmios internacionais; 

Projeto Abrace a Lagoa; movimento “Eu 

também Quero a Lagoa Despoluída”; pro-

jetos de educação ambiental desenvolvidos 

juntamente com o Programa Mar de Dentro, 

do governo do estado do Rio Grande do Sul, 

atualmente quase extinto pela proposta políti-

ca governante; apoio ao projeto Coletivos de 

Trabalho e atualmente Construindo a Agenda 

21 de Pelotas, o qual encontra-se numa fase 

de elaboração de projetos para posterior 

execução, caso o governo municipal não 

comprometa ainda mais sua continuidade. 

Entretanto, chegou-se a esse módulo 

depois de várias reuniões públicas com a co-

letividade da orla da laguna dos Patos, cons-

tituída por moradores (muitos pescadores e 

outros cuja sobrevivência também depende 

dos elementos ambientais) e veranistas. A 

comunidade local diagnosticou e apontou 

premissas para projetos e ações, apoiados 

por uma parceria das ONGs e governo lo-

cal, Ministério do Meio Ambiente e o Fundo 

Nacional do Meio Ambiente. Uma pesquisa 

realizada junto à comunidade destacou a 

importância da proteção dos banhados e das 

matas remanescentes da orla, despertando 

uma nova relação para com tais ecossiste-

ma daqueles (agentes socioambientais) que 

formam os Núcleos de Educação Ambiental 

(NEAs).

*Antonio C. P. Soler, advogado ambienta-
lista, mestrando em desenvolvimento susten-
tável (Argentina) e coordenador do Elo-Sul 
Rede Mata Atlântica pelo CEA.

Aves típicas do Rio Grande do Sul

PROJETOS NO RS: págs. 238, 251 e 
264

AMEAÇAS NO RS: págs. 201, 211, 215, 
221 e 223.

A REDE NO ESTADO: pág. 301
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Com uma extensão territorial de 95.985 km2, dos 

quais 85%, ou 81.587 km2, estavam originalmente 

cobertos pela Mata Atlântica, Santa Catarina si-

tua-se hoje como o terceiro Estado brasileiro com 

maior área de remanescentes da Mata Atlântica, 

resguardando cerca de 1.662.000 hectares (16.620 

Km2), ou 17,46% da área original. Registra-se que 

a área do Estado corresponde tão somente a 1,12% 

do território brasileiro. Esses dados bem ilustram 

a crítica situação atual da Mata Atlântica.

De acordo com o Mapa Fitogeográfico do 

Estado de Santa Catarina, a cobertura florestal 

do Estado está subdividida em Floresta Pluvial da 

Encosta Atlântica, Floresta de Araucária ou dos 

Pinhais e Floresta Subtropical da bacia do Rio 

Uruguai. A Floresta Pluvial da Encosta Atlântica, 

também conhecida como floresta ombrófila densa, 

juntamente com seus ecossistemas associados, 

manguezais e restingas, cobria 31.611 km2 ou 

32,9% do território catarinense. A Floresta de 

Araucária, definida como floresta ombrófila mista, 

cobria 40.807 km2, ou seja, 42,5% do território 

do Estado, compondo assim a cobertura florestal 

predominante. A Floresta Subtropical da Bacia 

do Rio Uruguai, ou floresta estacional semideci-

dual, por sua vez, cobria 9.196 km2, perfazendo 

9,6% da cobertura florestal de Santa Catarina. 

Estima-se ainda em 14,4% (13.794 km2 ) a área 

de campos e em 0,6% (575 km2) as porções com 

floresta nebular.

Da área original de floresta ombrófila densa 

restam cerca de 22% (7.000 km2), distribuídos em 

remanescentes florestais primários ou em estágio 

avançado de regeneração. A maior extensão da área 

ainda coberta por florestas no Estado é representada 

por fragmentos de floresta ombrófila densa. 

A floresta ombrófila mista, que se constituía 

na formação florestal predominante do Estado, 

foi alvo de intensa e predatória exploração 

madeireira, estando hoje numa situação extre-

mamente crítica. Vários núcleos de floresta om-

brófila mista são também encontrados na região 

da Floresta Pluvial Atlântica, destacando-se os 

núcleos situados nos municípios de Antônio 

Santa Catarina

Morro Pelado, em Apiuna
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Carlos, São João Batista, Lauro Müller, Sombrio 

e Major Gercino. 

A floresta ombrófila mista compõe uma vegeta-

ção de ocorrência praticamente restrita à região Sul 

do Brasil. Hoje seus remanescentes, extremamente 

fragmentados, não perfazem 5% da área original 

segundo dados do Ministério do Meio Ambiente 

(2000), ou 3% segundo FUPEF (1978), dos quais 

irrisórios 0,7% poderiam ser considerados como 

áreas primitivas, as chamadas matas virgens.

Mata Preta

A floresta ombrófila mista constitui um ecos-

sistema regional complexo e variável, abrigando 

muitas espécies, algumas das quais endêmicas 

dessa tipologia florestal. É uma floresta tipicamen-

te dominada pelo pinheiro araucária (Araucaria 

angustifolia), que responde por mais de 40% dos 

indivíduos arbóreos da formação, apresentando 

valores de abundância, dominância e freqüência 

bem superiores às demais espécies componentes 

dessa associação.

 Mesmo as extensas áreas contínuas de flo-

resta ombrófila mista eram, em alguns pontos, 

interrompidas por manchas de campos naturais, os 

quais se mostram como remanescentes das altera-

ções climáticas ocorridas durante o Quaternário.

As matas virgens ou primitivas que consti-

tuíam as grandes regiões cobertas de araucária 

foram chamadas por Reitz & Klein (1966) de 

matas pretas. Esses autores, referindo-se à distri-

buição dessa conífera em Santa Catarina, assim 

se expressaram:

“Originalmente os pinhais mais extensos se 

situavam, principalmente, no assim chamado pri-

meiro Planalto Catarinense, abrangendo as áreas 

compreendidas desde São Bento do Sul, Mafra, 

Canoinhas e Porto União, avançando em sentido 

sul até a Serra do Espigão e Serra da Taquara Verde, 

continuando em seguida pela Serra do Irani em 

sentido oeste. Em toda essa vasta área, o pinheiro 

emergia como árvore predominante, por sobre as 

densas e largas copas das imbuias, formando uma 

cobertura própria e muito característica. Precisa-

mente em virtude dessa cobertura densa e do verde-

escuro das copas dos pinheiros, esses bosques são 

denominados pelos serranos de mata preta.”

A floresta estacional semidecidual original-

mente ocupava o vale do Rio Uruguai, penetrando 

profundamente pelos vales dos seus afluentes, 

como os rios Canoas, Do Peixe, Rancho Grande, 

Jacutinga, Engano, Irani, Chapecó, São Domin-

gos, Das Antas, Iracema, Macaco Grande e Pepe-

ri-guaçu. Essa tipologia florestal encontra-se hoje 

praticamente extinta. Além dos fatores históricos 

de pressão, como exploração madeireira e agricul-

tura, mais recentemente a bacia do Rio Uruguai/

Pelotas é também ameaçada com os grandes pro-

jetos de aproveitamento hidráulico.  No início de 

2005, estabeleceu-se uma intensa disputa judicial, 

figurando governo e empreendedores de um lado e 

ambientalistas do outro, sendo objeto dessa dispu-

ta nada menos que 8.000 ha de florestas, uma das 

derradeiras manchas de floresta ombrófila mista 

e semidecidual dessa enorme bacia hidrográfica, 

e que foi simplesmente omitida nos estudos exi-

gidos para o licenciamento ambiental da Usina 

Hidrelétrica de Barra Grande. A barragem de 190 
Pinhões: sementes de araucária
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Situação atual

A situação atual da Mata Atlântica no Es-

tado pôde ser verificada através de um vôo de 

reconhecimento, realizado em março e abril de 

2001, e complementada por diversas inspeções 

de campo realizadas posteriormente. O trabalho 

foi realizado com o intuito de verificar o grau de 

conservação de algumas importantes áreas de 

Mata Atlântica situada fora das unidades de con-

servação no Estado e contou com a participação 

de técnicos do Núcleo Assessor de Planejamento 

da Mata Atlântica do Ministério do Meio Am-

biente (NAPMA), do Comitê Estadual da Reser-

va da Biosfera, do Ibama-DF, da Federação de 

Entidades Ecologistas Catarinenses (FEEC) e da 

Associação de Preservação do Meio Ambiente do 

Alto Vale do Itajaí (Apremavi). Na primeira etapa 

do trabalho foram diagnosticadas áreas situadas 

no trajeto entre os municípios de Jaraguá do Sul 

e Abelardo Luz.

De Jaraguá do Sul até as proximidades de 

Ibirama, observa-se uma intensa fragmentação 

da floresta ombrófila densa, predominando for-

mações secundárias nos estágios iniciais e médios 

de regeneração. Em toda extensão verifica-se uma 

acentuada redução nas atividades agrícolas, espe-

cialmente nas áreas mais montanhosas, o que tem 

propiciado a ampliação das áreas de capoeirinhas 

e capoeiras. Provavelmente em decorrência do 

fenômeno de desruralização, constata-se também 

que não mais persistem grandes pressões sobre 

as formações florestais remanescentes. Em toda 

extensão desse primeiro trecho, não foram detec-

tados desmatamentos significativos. 

No aspecto qualitativo, contudo, a situação 

é preocupante, visto que as formações florestais 

secundárias mostram-se relativamente pobres, 

com uma predominância acentuada de algumas 

espécies arbóreas pioneiras. Em grande extensão 

também se percebe uma vertiginosa proliferação 

de algumas espécies de lianas (cipós) e taquaras, 

o que pode estar prejudicando sensivelmente a 

continuidade e o ritmo da sucessão secundária. 

Longos trechos isentos de remanescentes pri-

mários ou em estágio avançado de regeneração, 

seguramente condicionam significativo obstáculo 

à recuperação e à preservação da biodiversidade 

original, acrescentando fatores adicionais de risco 

ao processo natural de sucessão secundária.

Nas proximidades dos contrafortes da Serra 

Geral, entre os municípios de Trombudo Cen-

tral, Atalanta, Agronômica, Agrolândia, Pouso 

Redondo e Mirim Doce, destacam-se os campos 

de cultivo agrícola. Os remanescentes florestais 

igualmente mostram-se fragmentados, na maior 

parte enquadrando-se nos estágios médio e avan-

çado de regeneração, com sinais de acentuada 

pobreza qualitativa. A área em questão era ori-

ginalmente coberta pela floresta tropical do Alto 

da Serra com predominância de canela-amarela 

(Nectandra lanceolata), sapopema (Sloanea 

Detalhe  da flor da Dyckia distachya

m de altura já está edificada, entre os municípios 

de Anita Garibaldi (SC) e Pinhal da Serra (RS). 

Foi emitida a Licença Ambiental de Operação, o 

que viabilizou a formação do lago, inundando os 

referidos fragmentos florestais e, muito possivel-

mente, decretando a extinção de uma espécie da 

flora brasileira ameaçada de extinção, a bromélia 

Dychia distachya.  
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lasiocoma), tanheiro (Alchornea triplinervea), 

taquaras (Merostachys multiramea) e carás (Chus-

quea sp.). Essa situação degradada torna-se menos 

pronunciada apenas nas áreas das encostas mais 

íngremes, onde a vegetação apresenta-se numa 

condição visivelmente melhor.

Adentrando a região do planalto, área coberta 

originalmente pela floresta ombrófila mista, os 

reflexos da excessiva e irracional exploração ma-

deireira das espécies arbóreas dessa tipologia são 

evidentes. A fisionomia florestal predominante foi 

substituída, em sua maior parte, pelas pastagens 

e reflorestamentos homogêneos com espécies 

exóticas. Os raros remanescentes florestais na-

tivos são de reduzida dimensão, encontram-se 

isolados e com evidentes alterações estruturais. 

A predominância de algumas espécies heliófilas 

pioneiras, com aparente proliferação invasiva de 

taquaras (Merostachys multiramea), e o reduzido 

número de indivíduos de Araucaria angustifolia, 

praticamente restritos a exemplares isolados ou 

em pequenos agrupamentos de indivíduos de com-

pleição inferior, caracterizam a vegetação atual. 

Somente na altura dos municípios de Ponte 

Serrada e Passos Maia, ao longo da Serra do Cha-

pecó, encontra-se uma mudança nesse quadro. 

Após percorrer-se uma extensa área dominada por 

plantios homogêneos de Pinus elliottii (espécie 

exótica), encontra-se uma formação de floresta 

ombrófila mista bastante significativa. Apesar de 

não se constituir exatamente num grande fragmen-

to, aproximadamente 9.000 ha, delimitado pelos 

rios Do Mato e Chapecozinho, o aspecto qualita-

tivo dessa floresta é destacável. A área encontra-

se ainda coberta por uma verdadeira floresta de 

araucária, a chamada Mata Preta, com indivíduos 

de acentuado vigor e distribuídos em abundância, 

formando o característico dossel que sombreia um 

rico sub-bosque igualmente denso e diversificado. 

No contexto atual, esse remanescente florestal re-

veste-se de inestimável valor biológico. A crítica 

situação da floresta ombrófila mista, evidenciada 

em toda a sua área de ocorrência natural e, desta-

cadamente, a gravíssima condição da araucária são 

elementos que destacam a importância de se prover 

uma proteção legal efetiva para esses derradeiros 

remanescentes, traduzida com a criação do Parque 

Nacional das Araucárias. Avaliações da estrutura 

genética das populações de Araucaria angustifolia 

nesses fragmentos têm mostrado elevados índices 

de endogamia e a ocorrência de alelos exclusivos 

em todos os fragmentos florestais analisados.

Borboleta: um 
dos indicativos 
de biodiversidade
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O grau de fragmentação e degradação florestal 

na maior parte da região oeste do estado de Santa 

Catarina é alarmante. A dimensão dos fragmentos 

remanescentes e o acentuado grau de isolamento a 

que ficam submetidos conduzem, inexoravelmente, 

a um processo de empobrecimento e degradação 

biológica iminente. A busca de estratégias que pos-

sam estimular os proprietários rurais ao engajamen-

to num processo de recrutamento, enriquecimento 

e conexão dos fragmentos remanescentes é medida 

que poderia ainda alimentar uma expectativa de mi-

tigação do grande impacto já perpetrado sobre essas 

comunidades florestais. Urgente também se faz a 

adoção de medidas visando a recomposição das 

matas ciliares, formações de relevante importância 

e que igualmente foram literalmente dizimadas. 

Na porção norte do município de Abelardo 

Luz, observa-se a ocorrência de outra área coberta 

por floresta de araucária, contudo o sub-bosque 

nessa formação já mostra sinais de intensa ativi-

dade antrópica. Outros fragmentos próximos são 

igualmente relevantes, ainda que a extração de 

árvores de araucária praticamente tenha eliminado 

essa espécie da floresta. Persiste o sub-bosque, 

sobre o qual são claros os sinais da continuidade 

do processo de exploração madeireira. Este con-

junto de fragmentos passou a compor a Estação 

Ecológica da Mata Preta. Até meados de 2004, essa 

exploração não poupou sequer as espécies amea-

çadas de extinção. Mais de 1.000.000 de árvores 

de Araucaria angustifolia foram derrubadas, com 

a prosaica notificação de corte de árvore plantada 

protocolada nos escritórios do Ibama. A edição da 

Instrução Normativa MMA Nº 8, de 24 de agosto 

de 2004, revogando a Instrução Normativa MMA 

nº 1/2001, foi comemorada pela comunidade 

ambientalista de Santa Catarina. Essa medida foi 

decisiva para estancar um escandaloso processo de 

depredação das florestas catarinenses, promovido 

por madeireiros inescrupulosos e devidamente 

acomodado no atraso da burocracia estatal. Um 

dos motivos da revisão na citada Instrução Nor-

mativa: uma operação do Ibama-SC detectou que 

100% das áreas notificadas para corte de árvores 

plantadas não apresentavam qualquer indício de 

plantio florestal. 

De um modo geral, pode-se afirmar que na 

maior parte do terreno situado a oeste da Serra 

Geral predomina uma cobertura florestal exces-

sivamente fragmentada. Constata-se, por outro 

lado, algum avanço nos processos de regeneração 

natural, com expansão das capoeiras, tipificando 

estágios iniciais e médios de regeneração. Des-

tacam-se na paisagem as extensas áreas cobertas 

pelos plantios homogêneos de essências exóticas, 

notadamente Pinus sp., plantios esses que também 

se alastram de forma vertiginosa por sobre as áreas 

de campos naturais. Recentemente um projeto 

de lei foi apresentado na Assembléia Legislativa 

procurando regulamentar o plantio de florestas 

com espécies exóticas no Estado. O PL foi barrado 

na Comissão de Constituição e Justiça e, “provi-

dencialmente”, arquivado. Por outro lado, o órgão 

ambiental do Estado (Fatma) vem implementando 

a expedição de “autorizações de corte”, invaria-

velmente caracterizando as áreas como detentoras 

de vegetação em “estágio inicial de regeneração”. 

Em muitas dessas áreas autorizadas, a ação de 

Floresta com 
araucárias 
em Ponte 
Serrada
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fiscalização do Ibama-SC tem redundado na emis-

são de autuações, justamente pela caracterização 

distinta feita pelo órgão federal. Não são poucos 

os casos em que as evidências mostram de forma 

inequívoca que a vegetação representa estágios 

médios e/ou avançados de regeneração. Por conta 

desses conflitos, o próprio presidente da Fatma, 

em junho de 2005, determinou a suspensão das 

autorizações de desmatamento.   

Serra Geral

A segunda etapa do trabalho compreendeu 

os deslocamentos entre São Domingos e Videira, 

e posteriormente Videira e Jaraguá do Sul. Nesse 

trecho, destacam-se as formações florestais junto 

às encostas da Serra Geral. Nas imediações dos 

municípios de Mirim Doce e Pouso Redondo, se 

encontra uma vegetação mais densa, com sinais 

menores de degradação florestal. A topografia 

da área é bastante acidentada, onde o Morro do 

Funil, com seus 1.062 m, destaca-se na paisagem 

da Serra dos Ilhéus. Não obstante a desfavorá-

vel condição topográfica, cicatrizes deixadas 

pelas incursões para exploração madeireira são 

ainda visíveis por toda área. Em alguns locais 

da Serra são destacados sinais de deslizamen-

tos recentes. Apesar dos sinais de interferência 

antrópica descritos, a área denota grande valor 

biológico e, associando-se à condição adversa 

do relevo, destaca-se como de alta prioridade 

para conservação. 

Seguindo-se na direção do município de 

Rio do Campo, surgem estreitas planícies alu-

viares no fundo dos vales, quase todas cobertas 

por cultivos de arroz. Nessa área, nem mesmo a 

faixa de mata ciliar foi preservada. Nas encostas 

íngremes adjacentes, existem áreas em processo 

de regeneração recente, alguns poucos sinais de 

derrubadas e queimadas, porém em quantidade 

relativamente pequena. 

Na divisa entre os municípios de Santa Te-

rezinha, Vitor Meirelles e Itaiópolis, encontra-se 

uma área significativa de remanescentes florestais. 

São aproximadamente 40.000 ha onde ocorre 

a transição entre a floresta ombrófila densa e a 

floresta ombrófila mista. Trata-se de um dos mais 

significativos remanescentes florestais da região 

central de Santa Catarina. Parte da área está co-

berta com florestas pouco alteradas e a maior parte 

é de florestas em estágio médio e avançado de 

regeneração, nas quais houve intensa exploração 

madeireira no passado. Nessa região, estão loca-

lizadas as nascentes do Rio Itajaí do Norte, um 

dos principais tributários do Rio Itajaí-Açu. Esses 

remanescentes florestais continuam sob amea-

ça de madeireiros e da expansão de atividades 

agrícolas, porém a maior ameaça à manutenção 

desses remanescentes é a crescente expansão dos 

reflorestamentos com Pinus sp. Extensas áreas de 

remanescentes florestais estão sendo eliminadas 

para abrir espaço à expansão dos plantios de Pinus 

sp. na maioria dos casos com autorizações de corte 

emitidas pelo órgão estadual (Fatma).

Contígua à área descrita anteriormente, en-

contra-se a Área de Relevante Interesse Ecológico 

(Arie) da Serra da Abelha, onde são evidenciadas 

duas situações: uma onde há uma predominância 

de indivíduos de araucária de grande porte e um 

sub-bosque bastante alterado, em certos pontos 

dominado por densas aglomerações de braca-

tinga (Mimosa scabrella). Outra que mostra-se 

praticamente isenta de pinheiros, porém com uma 

vegetação de sub-bosque muito bem conservada, Serra do Rio 
do Rastro
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com vários indivíduos de importância econômica, 

como cedros, canelas e perobas.

Um importante remanescente florestal no 

município de Vitor Meirelles foi vistoriado, 

detectando-se atividade de extração de madeira 

nos termos de plano de manejo aprovado pelo 

Ibama-SC. Esse remanescente mostra-se como 

uma das únicas áreas da região onde a cobertura 

florestal apresenta poucos sinais de perturbação 

antrópica, estando, portanto, muito próxima de 

uma condição original.

Na região da Serra da Moema, numa área 

que abriga a Reserva Indígena Duque de Ca-

xias, no município de José Boiteux, e a Reserva 

Biológica Estadual do Sassafrás, situada nos 

municípios de Doutor Pedrinho e Benedito Novo, 

destaca-se uma topografia bastante acidentada e 

uma cobertura vegetal significativa, com peque-

nas porções em estágio inicial de regeneração. 

Não há indícios de atividade agrícola nessa área. 

No contexto regional, os 5.043 ha da Reserva 

Biológica Estadual do Sassafrás figuram como 

importante refúgio para proteção da fauna e da 

flora, constituindo-se em valiosa reserva gené-

tica. Essa é uma outra região onde os riscos à 

conservação da biodiversi-

dade são imensos. O conflito 

gerado entre comunidades 

indígenas e posseiros, bem 

como a proposta de ampliação 

da área da Reserva Indígena, 

configuram-se como forte 

ameaça à manutenção dos 

fragmentos florestais rema-

nescentes na área.

Serra do Mar

O trecho percorrido en-

tre Jaraguá do Sul e Itapoá, 

passando pelos municípios 

de Schroeder, Joinville e São Francisco do Sul, 

revela uma paisagem exuberante e diversificada, 

destacando-se as escarpas da Serra do Mar que, 

ao norte de Jaraguá do Sul, mostra-se coberta 

Cachoeira na 
RPPN Batistella, 
Corupá

Canário-da-terra
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por uma vegetação primária bastante exuberante, 

com raros sinais de interferência antrópica. Essa 

região, pela qualidade e extensão do remanescente 

florestal, pela irregularidade do relevo, bem como 

pela beleza paisagística, reveste-se de relevante 

importância para fins de conservação. Mais ao 

norte, atinge-se o Morro do Quiriri, com seus 

1.430,6 m de altitude, localizado no município de 

Garuva. O Morro do Quiriri abriga uma extensa 

mancha de campo de altitude. As formações de 

campos naturais, a despeito de sua considerá-

vel abrangência, já que ocupavam 13.794 km2, 

predominantemente no planalto catarinense, são 

praticamente desconhecidas e, em função de suas 

peculiaridades, abrigo certo de espécies endêmi-

cas. No caso dos Campos do Quiriri, em virtude 

de sua inserção na floresta ombrófila densa e da 

presença conjunta de manchas de floresta nebular, 

condicionam a essas cristas da Serra do Mar ex-

cepcional valor biológico, não podendo também 

se negligenciar o singular patrimônio paisagístico 

que representam.

 A região em questão é ainda ricamente dre-

nada por cursos d’água, que contribuem para a sua 

grande beleza cênica, acentuada pelo grau de pre-

servação das florestas adjacentes. Percorrendo-se a 

calha do Rio Cubatão percebe-se atributos como a 

Cachoeira do Cubatão, com 369 metros de queda 

d’água, e a importância da área na conservação dos 

recursos hídricos, hoje tão disputados nos aglo-

merados urbanos. Um projeto de aproveitamento 

hidrelétrico ameaçou a integridade de todo esse 

patrimônio, desencadeando um intenso e exitoso 

processo de mobilização da sociedade civil em 

prol da defesa da Cachoeira do Cubatão.

Litoral

Na costa litorânea do norte de Santa Catarina, 

destaca-se a formação de floresta quaternária nas 

planícies do município de Itapoá. São áreas com 

florestas ainda bastante densas e ricas biologica-

mente, porém com vários indícios de perturbação 

nas suas bordas, decorrentes de inúmeros pequenos 

desmatamentos que são promovidos para a poste-

Ilha do Campeche – Florianópolis – SC
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rior ocupação imobiliária. Itapoá, São Francisco do 

Sul e Joinville abrigam a Baía da Babitonga, em 

cujas margens desenvolvem-se grandes áreas de 

manguezais e florestas quaternárias. Desnecessário 

discorrer sobre a importância e valor biológico 

dessas áreas, contudo vale ressaltar a boa condi-

ção de preservação atual de vários remanescentes 

dessas formações e o elevado grau de pressão a 

que estão sujeitas, notadamente pela proximidade a 

grandes núcleos urbanos. Uma área com restingas 

bem preservadas no município de São Francisco 

do Sul, recentemente recebeu proteção legal com 

a criação do Parque Estadual do Acaraí.

Em todo o litoral catarinense, a pressão exer-

cida sobre os ecossistemas associados da Mata 

Atlântica é enorme, notadamente aquela decor-

rente da especulação imobiliária e da expansão 

do tecido urbano. Essa pressão é sensivelmente 

superior àquela relativa à expansão de atividades 

agropecuárias, não podendo ser subestimada 

quando da adoção de políticas públicas voltadas 

à conservação da Mata Atlântica. Infelizmente, no 

plano legislativo, arrasta-se há anos a discussão do 

projeto de lei referente ao Plano Estadual de Ge-

renciamento Costeiro. A morosidade na adoção de 

um regramento legal, que possibilitasse uma efe-

tiva orientação na ocupação das áreas litorâneas, 

reflete a carência de motivação dos legisladores 

catarinenses na busca do aprimoramento de uma 

política estadual de meio ambiente condizente 

com os rumos da modernidade.

Ao sul de Blumenau e nos municípios de 

Gaspar e Brusque, encontramos a Serra do Itajaí, 

uma das áreas de floresta ombrófila densa mais 

bem conservadas do Estado. Trata-se de uma 

área com grande importância biológica e refúgio 

da fauna e da flora. A área abriga centenas de 

nascentes e um dos seus destaques é o morro 

do Spitskopf. Na região, quase não se pratica 

agricultura e as principais formas de pressão 

sobre a floresta são a especulação imobiliária e 

expansão urbana. Desde 4 de junho de 2004, data 

de publicação do decreto presidencial que criou 

o Parque Nacional da Serra do Itajaí, 57.374 ha 

desse importante fragmento de Mata Atlântica 

recebe proteção legal, inserindo-se no Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (Snuc). O 

Parque Nacional da Serra do Itajaí protege porções 

do território dos municípios de Ascurra, Apiúna, 

Blumenau, Botuverá, Gaspar, Guabiruba, Indaial, 

Presidente Nereu e Vidal Ramos. 

Nessa mesma região, mais precisamente no 

município de Apiúna, registra-se uma emblemá-

tica e séria ameaça à biodiversidade brasileira. 

Trata-se da proposta de construção da Usina 

Hidrelétrica Salto Pilão. Os estudos relativos 

ao processo de licenciamento ambiental da obra 

simplesmente omitiram a ocorrência de um gênero 

mono-específico endêmico, um arbusto que se 

desenvolve nas margens do Rio Itajaí-açu, desig-

nado cientificamente como Raulinoa echinata e 

popularmente conhecido como cutia-de-espinho 

ou sarandi. Não obstante as inúmeras manifesta-

ções das entidades ambientalistas, e até mesmo 

do Comitê Estadual e do Presidente do Conselho 

Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlân-

tica, o órgão executivo do Sistema Nacional de 

Meio Ambiente (Sisnama) no Estado (Fatma), 

sem qualquer estudo que avaliasse o impacto da 

obra sobre a população dessa espécie, emitiu a 

Licença Ambiental de Instalação.      Não obstante 

ser o Estado brasileiro signatário da Convenção 

da Diversidade Biológica e a clara caracterização 

da supressão do princípio da precaução, além 

Área de 
restinga em 
Navegantes
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do licenciamento ambiental, os empreendedo-

res conseguiram ainda a aprovação junto ao 

BNDES do financiamento de cerca de 50% do 

valor necessário para a execução das obras de 

implantação da usina de Salto Pilão. 

Na região de Florianópolis, destaca-se o 

Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Maior 

parque do Estado, com 86 mil hectares, conserva 

diversificadas formações florestais e ecossistemas 

associados da Mata Atlântica. Na Ilha de Santa 

Catarina, o declínio das atividades agrícolas pro-

piciou a regeneração natural de amplas áreas de 

encostas, contudo o turismo desordenado e a es-

peculação imobiliária condicionam forte pressão 

sobre os ecossistemas de restingas e manguezais.  

A deficiência na fiscalização ambiental é tama-

nha que até mesmo no interior das unidades de 

conservação são registrados casos de depredação 

da natureza. O Parque Municipal da Lagoa do 

Peri já perdeu praticamente toda a população 

de palmiteiros (Euterpe edulis) em decorrência 

da extração clandestina. O Parque das Dunas da 

Lagoa da Conceição, um dos cartões postais da 

Ilha de Santa Catarina, foi seriamente comprome-

tido  pela contaminação 

do Pinus elliottii. Até 

mesmo projeto de lei 

transformando parte de 

unidade de conservação 

(Parque Estadual da Serra 

do Tabuleiro) em áreas 

residenciais foi apresen-

tado na egrégia Câmara 

de Vereadores de Floria-

nópolis. Após denúncia 

de entidades ambientalis-

tas, a intervenção do Mi-

nistério Público Estadual 

garantiu o arquivamento 

do anômalo PL.

No extremo sul de Santa Catarina, junto aos 

Aparados da Serra Geral, observa-se ainda uma ve-

getação característica, denominada floresta nebular. 

Junto das encostas da Serra Geral, a floresta ombró-

fila densa ainda persiste com destacável exuberância, 

pelo menos até a altura do Rio Mãe Luzia. Nas áreas 

originalmente cobertas pela Floresta Tropical das 

Planícies Quaternárias e vegetação litorânea, con-

tudo, a devastação é quase total. A histórica pressão 

ambiental decorrente da atividade carbonífera, res-

ponsável por um dos maiores passivos ambientais da 

América Latina, é ainda uma constante. Minúsculos 

fragmentos da vegetação original mesclam uma 

matriz altamente antropizada, caracterizada por uma 

extensiva área com cultivos de arroz e, em menor 

escala, de bananeiras.  Registra-se que praticamente 

todo o litoral sul de Santa Catarina encontra-se in-

serido nos limites da Área de Proteção Ambiental 

(APA) da Baleia-Franca, o que, por outro lado, não 

alterou o grave quadro de degradação  decorrente 

da especulação imobiliária, do turismo desregrado, 

da pesca predatória, da rizicultura, mineração, entre 

tantas outras atividades erguidas em bases ecológicas 

sabidamente insustentáveis.

Lagoa da Conceição, em Florianópolis
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Remanescentes 
comprometidos

Das análises realizadas, destaca-se por um 

lado redução dos processos de desmatamento. Os 

casos detectados se referem a áreas de reduzida 

extensão e cobertas por vegetação secundária em 

estágio médio de regeneração. Constata-se tam-

bém que, excetuando-se as áreas do planalto, oeste 

e planícies do extremo sul, nas demais regiões visi-

tadas existe um claro sinal de redução das ativida-

des agrícolas. A associação desses fenômenos por 

certo estará condicionando uma possível evolução 

positiva na recuperação da cobertura florestal do 

Estado. Por outro lado, destaca-se uma acentuada 

perda qualitativa nas florestas catarinenses. A 

riqueza de espécies está seriamente comprome-

tida, o que denota a urgência na revisão da lista 

oficial de espécies da flora brasileira ameaçadas 

de extinção. Muitas espécies, outrora abundantes 

nas matas catarinenses, 

já figuram como espécies 

raras e algumas tantas 

sequer são encontradas 

em muitas dessas áreas 

em regeneração. Adi-

cionalmente, ressalta-se 

que mesmo o processo de 

regeneração natural das 

florestas pode ficar se-

riamente comprometido, 

em função do reduzido 

número de fragmentos 

florestais primários e/ou 

em estágios avançados de 

regeneração e o compro-

metedor isolamento dos 

mesmos. 

Nesse contexto, a 

exploração de espécies 

madeireiras de elevado 

valor comercial, como 

é o caso da araucária, canela preta, sassafrás, 

imbuía, peroba, cedro e angico, por exemplo, 

deflagra uma incomensurável ameaça à integri-

dade desses últimos remanescentes, bem como 

pode estar, sob vários aspectos, inviabilizando 

as dinâmicas envolvidas no processo de suces-

são e regeneração natural das florestas degrada-

das nos seus arredores. Não obstante a situação 

crítica dessas espécies florestais, notadamen-

te aquelas oficialmente reconhecidas como  

ameaçadas de extinção, o processo de extração 

seletiva de madeiras nobres continua em curso 

no Estado, como foi possível observar nas flo-

restas dos municípios de Vitor Meirelles, Água 

Doce, Ponte Serrada, Passos Maia, Abelardo 

Luz, Lebon Régis, Matos Costa, Canoinhas, 

Calmon, entre outros. 

Mesmo com a edição da Resolução Conama 

278/2001, restringindo a exploração madeireira 

Aspecto dos remanescentes florestais às margens do Rio Uruguai, no sudeste de SC, na 
divisa com o RS
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de espécies ameaçadas de extinção nos rema-

nescentes florestais da Mata Atlântica, em Santa 

Catarina foram detectados diversos estratagemas 

para viabilizar a continuidade desse processo: 

exploração de árvores mortas ou caídas, corte de 

árvores “plantadas”, autorizações de corte sob 

pretexto de tratar-se de áreas com vegetação em 

estágio inicial são alguns exemplos. É também 

notório no Estado a carência estrutural dos órgãos 

executivos do Sisnama, comprometendo significa-

tivamente as ações de fiscalização. Nesse quadro, 

o grau de ações clandestinas, desmatando-se áreas 

sem a devida licença ou extrapolando em muito os 

limites licenciados, é quase a regra no Estado. A 

enorme pressão relativa à abertura de novas áreas 

para expansão dos cultivos de Pinus sp., em muito 

tem impulsionado tais práticas. Em alguns casos 

nem mesmo o aproveitamento do material lenhoso 

é feito. Possivelmente como uma estratégia para 

reduzir riscos de flagrante de crime ambiental, 

não raro, mesmo madeiras valiosas como as da 

araucária e da imbuia são simplesmente queima-

das após o corte.

Historicamente, a extração seletiva de 

espécies florestais nobres no Estado de Santa 

Catarina foi realizada de forma predatória, 

muito acima da capacidade de auto-regeneração 

Agricultura familiar no Vale do Itajaí

Bugio
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dessas espécies. Como resultado dessa explo-

ração, está em curso um processo acentuado de 

erosão genética, principalmente daquelas que já 

constam da lista de espécies da flora ameaçadas 

de extinção.

Torna-se urgente a realização de um levan-

tamento preciso da situação atual das florestas 

naturais e a adoção de efetiva proteção das áreas 

prioritárias para conservação florestal, associan-

do uma revisão na política agrícola, visando não 

apenas fixar o homem no campo, mas fundamen-

talmente difundir tecnologias menos agressivas, 

inserir atividades agroflorestais sustentáveis, com-

patíveis com uma política de preservação florestal. 

Faz-se urgente também a adoção de medidas para 

resgatar e resguardar o patrimônio genético das 

espécies madeireiras que hoje se encontram sob 

forte ameaça de extinção. 

Sabe-se que várias populações geneticamente 

diversas são necessárias para assegurar a persistên-

cia de uma espécie e, no contexto atual, é oportuno 

mencionar a observação do professor Paul Ehrlich: 

“A causa básica da decomposição da diversidade 

orgânica não é a exploração ou a maldade hu-

mana, mas a destruição de habitats que resulta 

da expansão das populações humanas e de suas 

atividades. No momento em que se reconhece que 

um organismo está em perigo de extinção, geral-

mente já é tarde demais para salvá-lo.” 

 João de Deus Medeiros é biólogo, doutor em 
Botânica, professor adjunto no Departamento 
de Botânica da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).

Araucária na região serrana

PROJETOS EM SC: págs. 252 e 268

BIBLIOGRAFIA: pág. 315

AMEAÇAS EM SC: págs. 199, 201, 209, 
211, 214, 215, 219 e 224

A REDE NO ESTADO: pág. 302
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Paraná

Oficialmente o Paraná possui hoje uma extensão 

de 199.729 km2, dos quais 84,7%, ou 169.197 

km2, estavam originalmente cobertos pela Mata 

Atlântica. O restante do território era composto 

originalmente por formações campestres, man-

chas de Cerrado e algumas tipologias de vege-

tação da faixa litorânea. 

A primeira cobertura vegetal do Estado cons-

tava das seguintes formações florísticas: mata 

pluvial tropical-subtropical; mata de araucária 

nos planaltos e na região da mata subtropical 

acima de 500 m, campos limpos e campos cer-

rados (estepes de gramíneas baixas); vegetação 

das várzeas e pântanos; vegetação das praias, 

ilhas, restinga e vegetações altas da serra; e 

áreas de baías com faixas de mangue. Da super-

fície aproximada de 201.203 km2, a mata cobria 

168.482 km2, incluindo-se as orlas de mangue 

das baías, as matas subxerófitas de restinga da 

zona litorânea e as faixas de mata de neblina da 

Serra do Mar, além da mata pluvial-subtropical 

e da mata de araucária nos planaltos e na região 

da mata subtropical acima de 500 m de altitude. 

Portanto, nesse levantamento as florestas, leia-se 

Mata Atlântica propriamente dita, cobriam cerca 

de 83,74% do território do Estado. Nota-se uma 

diferença em relação aos dados oficiais atuais, 

gerada por diferenças metodológicas de mapea-

mento. Porém, o importante a se destacar é que 

cerca de 84% do território do Paraná era origi-

nalmente coberto por formações florestais, todas 

elas enquadradas no que se chama de Domínio 

da Mata Atlântica.

No sistema de classificação fisionômico-

ecológico desenvolvido pelo projeto  RADAM-

BRASIL, que é o sistema oficial de classificação 

da vegetação brasileira, essas formações vegetais 

encontradas no Paraná foram denominadas de es-

tepe (Campos Gerais), savana (Cerrados), floresta 

ombrófila mista (Floresta com Araucária), floresta 

ombrófila densa e a floresta estacional semideci-

dual (Floresta Pluvial Tropical-Subtropical). 

Do litoral do Estado em direção a oeste, são 

definidas três grandes unidades fitogeográficas, 

Araucária, árvore 
símbolo do Paraná

Mata Cap3 02PR.indd   58 2/23/06   10:51:50 PM



59

O
s 

es
ta

do
s 

da
 M

at
a 

A
tâ

nt
ic

a

conforme as seguintes características ambientais: 

a leste, ocorre, a Serra do Mar, que constitui uma 

barreira natural para os ventos que sopram do 

Oceano Atlântico, carregando umidade e nutrien-

tes. A umidade dos ventos do mar se condensa na 

vertente da serra, que atinge altitudes entre 1.000 

e 1.400 metros em média, formando uma neblina 

alta e conseqüentemente acúmulo de umidade, 

proporcionando a existência de chuvas bem distri-

buídas ao longo do ano. Estão incluídas nessa re-

gião as formações vegetais da planície litorânea e 

da encosta da Serra do Mar, constituindo a floresta 

ombrófila densa e ecossistemas associados.

Ao ultrapassar a serra na direção oeste, no 

planalto do Estado (altitudes variando entre 600 

e 1.200 m), situa-se a região de ocorrência da 

floresta com araucária. Nessa região, as chuvas 

também são bem distribuídas ao longo do ano, 

mas com médias de temperatura mais baixa e 

ocorrência regular de geadas, o que permite uma 

série de modificações tanto na composição das 

florestas como no seu funcionamento. 

Nas regiões norte e oeste do Estado e nos vales 

dos rios formadores da bacia do Rio Paraná, abaixo 

de 600 m de altitude, localiza-se a região da floresta 

estacional semidecidual, onde as médias de tem-

peratura são mais altas e com um período de baixa 

precipitação pluviométrica, o que proporciona em 

certos períodos uma queda acentuada de folhas de 

algumas espécies arbóreas. Nessa região, a presen-

ça de solos mais férteis influencia sobremaneira a 

composição e estrutura das florestas.

Cabe salientar que essas três situações carac-

terizam formações fitogeográficas distintas. A va-

riação local do tipo de solo proporciona diferenças 

expressivas na estrutura e composição florística de 

uma determinada floresta em uma mesma região 

fitogeográfica. Por exemplo, em uma determinada 

região da floresta com araucária, em local com 

solo profundo e fértil, têm-se uma floresta com 

altura atingindo até 25 metros, com predomínio 

de determinadas espécies, e a 5 km de distância, 

uma floresta de até 15 metros com outras espécies 

predominantes e de menor porte, sendo essas dife-

renças não relacionadas à intervenção do homem 

e sim às condições do solo.

Processos de retirada da 
cobertura vegetal

O processo de degradação dos ambientes na-

turais ocorreu na direção do litoral para o oeste do 

Estado. No litoral, a primeira ação que impactou 

Fazenda Capão 
Alto, em Castro
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os ambientes naturais foi a mineração, realizada 

na maior parte dos rios da região nos séculos 

XVII e XVIII. Em paralelo e depois do término 

dessa atividade, iniciou-se nos rios navegáveis 

uma segunda fase de degradação. Esses rios, 

além de proporcionar o escoamento da produção, 

possuíam planícies com solos mais férteis, aptas 

à implantação de áreas agrícolas. Concomitante 

a essas atividades, ocorreu a intensa extração 

de madeira. Esse processo foi se intensificando, 

com o aumento da população desde o período da 

mineração, fazendo com que atualmente as áreas 

de planície próximas aos grandes rios e o início 

das encostas sejam as áreas mais degradadas.

A evolução da degradação no litoral se deparou 

com duas barreiras. A primeira foi o solo arenoso 

da planície sedimentado no período Quaternário, 

próximo ao Oceano, que não é apto à agricultura. 

A segunda foi a Serra do Mar, devido à sua encosta 

íngreme de difícil acesso e manuseio da terra. 

Ao ultrapassar a Serra do Mar com a cons-

trução de acessos do planalto ao litoral, principal-

mente depois da construção da estrada de ferro 

(1885) e da estrada da Graciosa (1873), iniciou-se 

a exploração madeireira, culminando com a inten-

sa atividade agropecuária 

e mais tarde com o reflo-

restamento de exóticas, 

passando por diferentes 

ciclos econômicos. Esse 

processo primeiro ocorreu 

na porção leste do planalto, 

próximo a Curitiba, alcan-

çando gradativamente as 

porções centrais do Estado 

e sucessivamente o norte, 

noroeste e oeste, resultando 

em uma intensa degradação 

ambiental, maior do que a 

ocorrida no litoral. As re-

giões de solos mais férteis 

e planas foram as mais intensamente degradadas 

e que primitivamente possuíam as florestas mais 

exuberantes e de maior diversidade, não exis-

tindo mais remanescentes significativos dessas 

florestas.

As avaliações do processo da retirada da 

cobertura florestal, até 1960, são todas baseadas 

nas estimativas realizadas por Maack, a partir de 

1930. Segundo suas palavras “nossos levantamen-

tos, desde o início da colonização do Paraná até o 

ano de 1930, isto é, num espaço aproximado de 

35 anos, foram desmatados apenas 38.800 km2 

através de queima e aproveitamento de madeira. 

Até 1955, portanto, num período de 25 anos, fo-

ram destruídos 98.688 km2 e, de 1955 até 1960, 

mais 13.500 km2. Os dados para o quinquênio de 

1961 a 1965 são incertos, em virtude da falta de 

novos levantamentos exatos e do grande incêndio 

florestal de 1963. Dos primitivos 167.824 km2 de 

mata virgem foram derrubados 119.688 km2 de 

mata pluvial tropical-subtropical até 1965, sendo 

79.888 km2 destruídos nos últimos 30 anos”. Em 

uma avaliação do IBGE (1984), em 1980 resta-

vam 34.134 km2 de florestas nativas incluindo 

capoeiras e capoeirões.
Pico do 
Paraná
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Gubert Filho (1988), com base nos dados 

de Maack (1968) e Dillewijn (1966), fez alguns 

mapas hipotéticos sobre a evolução dos rema-

nescentes florestais no Paraná. Iniciando pela 

cobertura primitiva a partir de 1890, seguido dos 

de 1930 (cobertura de 64,1% da área primitiva), 

1937 (58,7%), 1950 (39,7%), 1965 (23,9%), 1980 

(11,9%) e 1990 (5,2%). Esse último valor baseado 

em estimativas do autor.

Em levantamento realizado pela SOS Mata 

Atlântica & INPE (2001), restavam no ano 2000, 

no Paraná, 15.943 km2 (7,98%) de cobertura 

florestal, mapeando florestas em bom estado de 

conservação e florestas secundárias. Esses mapea-

mentos foram muito importantes na quantificação 

da retirada da cobertura florestal do Estado, sendo 

uma ferramenta que o poder público poderia ter 

utilizado para gerir o uso do solo adequadamente, 

levando em consideração a conservação ambien-

tal. Infelizmente tal ação não foi concretizada.

Com o desenvolvimento das novas tecnologias 

de mapeamento, foi possível incorporar a avaliação 

da qualidade ambiental dessas florestas, através da 

definição de estágios sucessionais, correspondentes ao 

nível de degradação, ou mesmo da definição do que é 

considerada formação florestal ou não. Essas informa-

ções são de extrema importância para a conservação 

da biodiversidade, já que possibilitam uma visão mais 

detalhada da matriz florestal distribuída na paisagem, 

sendo uma ferramenta a ser utilizada para que a gestão 

de uma determinada área resulte em conservação da 

biodiversidade e mesmo para uma maior produtivida-

de dos sistemas agropecuários e florestais.

A ausência de informações mais precisas sobre 

o estado de conservação dos diferentes biomas inse-

ridos em território paranaense historicamente serviu 

para a manutenção de sua exploração desregrada e 

inconseqüente. Mesmo que ainda estejamos vivendo 

um período de pressões fortes em todas as regiões 

do Estado, incluindo o litoral e a encosta da Serra do 

Mar, degradadas pela caça e pela retirada seletiva de 

espécies da flora, hoje dispõem-se de ferramentas 

bastante precisas para se monitorar a condição de 

manutenção de áreas naturais ainda remanescentes. 

Cachoeira em Prudentópolis
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Um exemplo de esforço nesse sentido foi o 

estudo  realizado com apoio do Ministério do Meio 

Ambiente e da Fundação de Pesquisa e Estudos 

Florestais ligada à Universidade Federal do Para-

ná (UFPr). Completado em 2001, esse trabalho, 

pela primeira vez, indicou com detalhes a discri-

minação dos ambientes de floresta com araucária 

ainda remanescentes no Paraná, ressaltando-se a 

constatação de que não mais do que 0,8% de áreas 

da floresta ombrófila mista, originalmente formado 

por oito milhões de hectares, ainda perduravam no 

estágio avançado de conservação. Essa informação 

foi fundamental para incentivar esforços para que 

medidas concretas fossem tomadas pela sociedade 

para que essas áreas, já muito pouco representati-

vas, não fossem completamente destruídas.

Tipologias florestais e sua 
situação atual

Essas novas ferramentas de mapeamento, no 

Paraná, foram utilizadas para mapear a floresta 

ombrófila mista e a floresta ombrófila densa. O 

governo lançou o Atlas da Vegetação do Paraná e 

o Sistema de Informações Ambientais (SIA) em 

2002, contando também com o mapeamento da 

floresta estacional. Esse material foi divulgado via 

internet no site da Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente (Sema) por um pequeno período, mas 

atualmente não está disponível.

A seguir será descrita a situação dessas dife-

rentes formações fitogeográficas, com base nesses 

mapeamentos.

Floresta ombrófila densa

Essa região é a de ocorrência fitogeográfi-

ca da floresta ombrófila densa (FOD) e de seus 

ecossistemas associados, contemplando mais 

especificamente a Serra do Mar, toda a planície 

litorânea (incluindo as ilhas interiores) e parte 

do Vale do Rio Ribeira. Na porção ocidental da 

Serra do Mar, encontra-se a área de transição 

(ecótono) com a floresta ombrófila mista. Nes-

sa região, estão localizados os remanescentes 

mais bem conservados e contínuos da Mata 

Atlântica no Brasil.

Do oceano em direção ao planalto temos a 

planície litorânea. Os antigos vales e enseadas 

foram preenchidos por sedimentação marinha e 

terrestre, formando terraços em diversos níveis. 

O relevo é suave, com pequenas ondulações e 

altitudes a alguns metros acima do nível do mar, 

correspondendo a cerca de 2.299 km2, ou cerca 

de 1,15 % da área total do Estado.

A Serra do Mar é constituída por um 

conjunto de blocos altos e baixos em maciços 

diversos, os quais recebem diferentes deno-

minações locais. Ela se encontra na borda do 

planalto, com um desnível mais acentuado do 

lado do oceano do que para o lado continen-

tal. O relevo é bastante acidentado, com vales 

profundos, estreitos e vertentes rochosas muito 

íngremes. Os cursos d’água principais estão 

encaixados em linhas de falha e de fraturas, 

desembocando no Oceano Atlântico. Sua área 

total é de 6.558 km2, ou cerca de 3,28 % da 

área do Estado.Quaresmeiras na Serra do Mar
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Na planície litorânea, com 

solos arenosos de origem marinha, 

a formação vegetal é a floresta om-

brófila densa das terras baixas, que 

apresenta duas fisionomias distintas 

conforme o nível do lençol freático. 

As áreas com solos de drenagem de-

ficiente, nas fases mais evoluídas, são 

caracterizadas pelo predomínio do 

guanandi (Callophyllum brasiliense) 

- madeira com troncos grossos e retos 

bastante utilizada na construção do 

porto de Paranaguá - formando o 

estrato arbóreo superior contínuo com 25 metros 

de altura. Mesclada a essa floresta mais alta, nos 

solos com melhor drenagem (mais secos) ocorre 

uma floresta menos desenvolvida com alturas que 

podem atingir de 8 a 15 metros, onde são típicas a 

cupiúva (Tapirira guianensis), a canelinha (Ocotea 

pulchella), dentre outras.

Essas duas tipologias florestais apresentam 

uma área total no Estado de 277 e 395 km2, res-

pectivamente.

 De forma geral, essas formações estão bem 

conservadas, sofrendo forte pressão nas áreas em 

contato com os centros urbanos, principalmente 

os da região sul do Estado, na extensão corres-

pondente aos municípios de Pontal do Paraná a 

Guaratuba, onde a especulação imobiliária exerce 

forte pressão a remanescentes florestais significa-

tivos e importantes, degradando essas áreas con-

tinuamente. Nas outras regiões, ocorrem algumas 

alterações pontuais em função da agropecuária. 

Essas florestas são protegidas por algumas unida-

des de conservação importantes como o Parque 

Nacional do Superagui, a Estação Ecológica da 

Ilha do Mel, a Estação Ecológica do Guaraguaçu 

e a Floresta Estadual do Palmito. 

Ainda na planície, no mesmo substrato da 

formação anterior, com solos mais bem drenados, 

tem-se as áreas da formação pioneira com influên-

cia marinha. Da mesma forma que a FOD de terras 

baixas, sofre intensa pressão antrópica relativa 

à especulação imobiliária, haja vista que ela vai 

ocorrer em uma área de 107 km2 em toda orla do 

litoral paranaense. Essa tipologia vegetal também 

é denominada restinga. Esse termo é originalmente 

utilizado pela geomorfologia para referir-se aos 

depósitos praiais relativamente recentes e cordões 

arenosos subseqüentes. Essa pode ser subdividida 

em duas fitofisionomias: a arbórea e a herbáceo-

arbustiva. A primeira é composta por formações 

que atingem de 3 a 10 metros de altura, ocorrendo 

preferencialmente nas partes altas dos cordões 

litorâneos, com solos de drenagem rápida e lençol 

freático mais profundo. Uma espécie característica 

desta formação é o araçá (Psidium cattleyanum).

A formação herbácea arbustiva pode ser fa-

cilmente reconhecida na região próxima à praia, 

onde a vegetação desempenha papel importante 

no processo de estabilização da areia contra a 

ação do vento, espalhando-se sobre o chão (esto-

loníferas). Já nas dunas mais antigas, mais acima 

da praia, ocorrem  arbustos baixos e ramificados 

atingindo alturas de até 3 metros, recebendo uma 

forte influência do impacto da areia carregada pelo 

vento, o que proporciona uma forma característica 

à vegetação, dando a impressão de que os arbustos 

foram penteados pelo vento. 

Imbuias em Turvo

Mata Cap3 02PR.indd   63 2/24/06   12:45:36 AM



64

O
s 

es
ta

do
s 

da
 M

at
a 

A
tâ

nt
ic

a

Em muitas situações, algumas característi-

cas peculiares podem ser visualizadas tanto na 

formação arbórea como na herbácea arbustiva, 

dentre elas, a existência de epífitas (plantas que 

utilizam as árvores como substrato), que com 

freqüência cobrem quase inteiramente alguns 

indivíduos, e o recobrimento total do solo por 

uma variedade de plantas herbáceas. Nos dois 

casos, espécies de bromeliáceas, orquídeas, 

pteridófitas (samambaias) e outras, devido a suas 

formas, flores e tipo de agrupamentos, propor-

cionam uma variedade de composições cênicas 

muito belas.

Com influência direta das marés, ocorrem 

as formações pioneiras com influência fluvio-

marinha, também subdividida em duas fitofi-

sionomias: os campos salinos e os manguezais, 

ocupando respectivamente 58 e 235 km2 do 

litoral paranaense. O primeiro corresponde 

à vegetação encontrada na orla das baías e 

margens dos rios, de porte herbácea/arbustivo, 

também denominada de marismas ou praturás. 

É caracterizada pela cobertura quase contínua 

de gramíneas que atingem aproximadamente 1 

metro de altura. Já os manguezais são caracte-

rizados por uma vegetação arbórea que pode 

atingir até 8 metros de altura com apenas três 

espécies arbóreas dominantes: mangue-ver-

melho (Rhyzophora mangle), mangue-branco 

(Laguncularia racemosa) e mangue-siriúba 

(Avicennia schaueriana). 

Os marismas e manguezais exportam bio-

massa para o estuário e o ambiente marinho próxi-

mo à costa, incrementando a produção pesqueira. 

Servem de abrigo para uma variedade de espécies 

da fauna, inclusive espécies de alto valor comer-

cial. É local de reprodução e refúgio para as crias 

de espécies migratórias oceânicas e marinhas que 

necessitam de habitat pouco profundo e protegido, 

além de estabilizar as margens costeiras e estua-

rinas, protegendo-as contra a erosão.

Os manguezais não apresentam supressão de 

vegetação significativa, ocorrendo impacto ainda 

não mensurado quando da extração seletiva de 

madeira e da fauna, ou ainda quando da modifi-

cação de correntes ou processos de sedimentação 

marinha oriundos de alguma obra realizada pelo 

homem (como dragagens, construção de barreiras 

de contenção e outros). 

As formações pioneiras com influência 

fluvial são comunidades vegetais ocorrentes em 

locais que refletem processos de “cheias” de rios 

em épocas chuvosas ou então em depressões ala-

gáveis. Essa formação não é exclusiva da planície 

litorânea, ocorre em todas as áreas do Estado que 

apresentem essas condições. Também é subdivi-

dida em tipologias com predomínio de espécies 

herbáceas até 1 metro de altura e arbóreas até 6 

metros de altura. 

Nas formações herbáceas é facilmente reco-

nhecida a taboa (Typha domingensis), cosmopolita 

das regiões tropicais e subtropicais. Já nas forma-

ções mais desenvolvidas de porte arbóreo, geral-

mente densas, há o predomínio de poucas espécies 

arbóreas. Nessas situações são comuns os caxetais 

da planície litorânea, onde domina a caxeta (Tabe-

buia cassinoides). A caxeta é uma árvore utilizada 

para diversos fins, inclusive fabricação de lápis e 

artesanato, por ser bastante leve. A espécie já foi 

bastante explorada no litoral paranaense.

Manguezal
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Na planície litorânea, considera-se como 

ambientes relativamente bem conservados apenas 

aqueles ocupados por formações pioneiras (man-

guezais, restingas e várzeas) e floresta ombrófila 

densa de terras baixas com alteração mais drástica 

de aproximadamente 18% da formação original. 

Desse percentual, a maior parte está concentrada 

nas áreas urbanas (7,4%), representadas princi-

palmente pelos balneários que margeiam o litoral 

desde Paranaguá até o sul do Estado.

Outra importante formação ocorrente nas 

planícies já margeando as encostas é a floresta om-

brófila densa aluvial, que compreende as formações 

florestais distribuídas sobre as planícies aluviais dos 

grandes rios que deságuam no litoral paranaense, 

estando, portanto, sujeitas a um determinado grau 

de hidromorfia. Predominam florestas secundárias 

que podem atingir 20 metros de altura com intenso 

epifitismo, tendo como espécies arbóreas caracte-

rísticas o leiteiro (Sapium glandulatum), os tapiás 

(Alchornea triplinervia e Alchornea sidifolia), a 

figueira-mata-pau (Coussapoa microcarpa) e o 

jacataúva (Citharexylum mirianthum).

Historicamente, a ocupação da região litorâ-

nea deu-se nas proximidades dos rios, resultando 

na quase total transformação desses ambientes, 

onde atualmente predominam atividades agro-

pecuárias. Restam atualmente apenas 7,8 km2 

de florestas de uma área original de 30,4 km2. 

Isso representa apenas 26% da formação origi-

nal, existindo muito poucos remanescentes de 

floresta primária, a maior parte já com um nível 

elevado de degradação. É a formação vegetal 

mais degradada do litoral paranaense e a que tem 

menos representatividade em termos de unidades 

de conservação.

Serra do Mar 

As formações florestais distribuídas sobre 

o início das encostas da Serra do Mar recebem a 

denominação de floresta ombrófila densa submon-

tana, sendo delimitada pelas porções da encosta 

a partir de 10 m, até altitudes em torno de 600 m. 

É a formação que apresenta maior diversidade 

vegetal, resultante da melhor drenagem de seus 

solos e do regime climático predominante, com 

chuvas abundantes e distribuídas ao longo do ano, 

e da ausência de baixas térmicas invernais (gea-

das). Essas características, contudo, associadas a 

declividades menos acentuadas, favoreceram a 

antropização, resultando em um denso mosaico de 

fases secundárias da sucessão vegetal, entremeado 

a atividades agropecuárias, notadamente cultivos 

de subsistência (roças).

São dominantes nas formações ainda bem 

conservadas árvores de grande porte (até 30 m 

de altura), como bocuva (Virola bicuhyba), cedro 

(Cedrela fissilis), canjerana (Cabralea canjerana), 

dentre muitas outras. Abaixo dessas, o destaque é 

a presença de queima-casa (Bathysa meridiona-

lis), com suas grandes folhas de mais de 1 metro 

de comprimento, que chama a  atenção para quem 

adentra no interior da floresta submontana, junta-

mente com palmiteiro (Euterpe edulis). 

Tatu
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O palmiteiro na condição natural e em deter-

minados locais representava mais de 50% do total 

de indivíduos arbóreos da floresta. Para a fauna, 

seus frutos são de extrema importância servindo de 

alimento para uma variedade de espécies, muitas 

dependendo deles para sua sobrevivência. Enquan-

to existiam estoques na floresta ele foi um produto 

de exportação, após a extração desordenada deixou 

de ser economicamente viável, visto que acabaram 

os estoques. A extração irracional foi tão drástica 

que não se deixam indivíduos que possam produzir 

frutos para sua reprodução natural. Técnicas de 

manejo de forma que possa se conciliar a extração 

para fins econômicos e com insignificante impacto 

ambiental foram desenvolvidas, mas por uma va-

riedade de razões na esfera das políticas públicas 

estaduais, não podem ser aplicadas.

A FOD submontana corresponde à formação 

mais extensa da porção litorânea, com 3.567 Km2 

, com cerca de 50% correspondendo a áreas já 

alteradas, sendo 24% com floresta em estágio mé-

dio de sucessão e 26% em uso com agropecuária, 

reflorestamento ou em áreas urbanas.

A floresta ombrófila densa montana compre-

ende as formações florestais distribuídas sobre 

as encostas da Serra do Mar, em altitudes que 

variam entre 600 e 1200 m, e no vale do Rio Ri-

beira em altitudes acima de 600 m. Na sua porção 

ocidental, apresenta altas declividades, sendo 

comum os afloramentos de rocha, além das altas 

pluviosidades, proporcionando escorrimentos 

de massa constantes. Dessa forma, desenvolve-

se uma floresta de altura que varia de 5 a 20 

metros, conforme a declividade do terreno. Sua 

extensão original é de aproximadamente 2.917 

Km2. Apresenta 53% de suas florestas alteradas, 

a maior parte na porção ocidental da encosta, de-

vido à facilidade de acesso pelo planalto, sendo 

que 26% apresentam um nível de recuperação 

adiantado (estágio médio de sucessão). Uma das 

porções mais degradadas localiza-se na região 

montanhosa do Açungui e no vale do Rio Ribeira, 

na região norte da Serra do Mar, onde também os 

reflorestamentos com exóticas contribuem com 

um percentual de 6,5% da retirada da cobertura 

original.

Palmito-juçara na floresta ombrófila densa
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Dando continuidade a esse gradiente vegeta-

cional, nas porções mais elevadas da Serra do Mar, 

em média acima de 1.200 m, ocorre a floresta om-

brófila densa altomontana, confrontando com as 

formações campestres e rupestres das cimeiras das 

serras (refúgios vegetacionais). São constituídas 

por associações arbóreas de porte reduzido (3 a 7 

metros de altura), devido a condicionantes climá-

ticas (baixas temperaturas, ventos fortes e cons-

tantes, elevada nebulosidade) e de solos (rasos ou 

com acúmulo de matéria orgânica), denominadas 

regionalmente de “matinhas nebulares”.

Nessas situações, são típicas espécies arbóreas 

de pequeno porte bastante retorcidas, em muitos 

casos com folhas de pequeno tamanho, como a 

caúna-da-serra (Ilex microdonta), guamirim (Si-

phoneugenia reitzii) e a gramimunha (Weinmannia 

humilis). Nesse ambiente, reduz-se o epifitismo 

com bromélias e orquídeas, aumentando a ocorrên-

cia de musgos e hepáticas. Essa formação apresenta 

uma extensão aproximada de 58 Km2. As alterações 

atualmente encontradas são relativas ao uso do 

fogo e pastoreio, o que indica uma extensão da área 

original um pouco maior que a atual.

Situadas acima do limite da floresta ombrófila 

densa altomontana ou a ela entremeada ocorrem 

formações campestres (campos de altitude) denomi-

nados de áreas de refúgios vegetacionais. Constitui a 

vegetação das serras mais altas, geralmente acima de 

1.200 m, e ainda a vegetação dos afloramentos rocho-

sos (vegetação rupestre) dos topos das montanhas. 

Ao longo da borda do primeiro planalto em 

contato com a vertente oeste da Serra do Mar (entre 

850 e 1.000 m) e no vale do Rio Ribeira (porção 

norte da serra), no contato com a área montanhosa 

da série Assungui, no mesmo patamar altimétrico, 

encontra-se a região de transição (ecótono) entre a 

floresta ombrófila mista e floresta ombrófila densa. 

Embora muito descaracterizada por antropismos, 

a presença do pinheiro-do-paraná associado a 

espécies típicas da floresta atlântica, mesmo que 

secundárias, caracteriza uma zona ecotonal.

Bromélia
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Algumas espécies são indicadoras dessa re-

gião transicional, como a queima-casa (Bathysa 

meridionalis) e guapeva (Pouteria torta), indi-

cando a influência da floresta ombrófila densa, e 

pinho-bravo (Podocarpus lambertii), vassourão-

preto (Vernonia discolor), bracatinga (Mimosa 

scabrella) e a própria Araucaria angustifolia, 

indicando a influência da flora da floresta om-

brófila mista.

Floresta ombrófila mista

Define-se como área de abrangência da flo-

resta com araucária as áreas de ocorrência natural 

do pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia). 

Essa espécie ocorre em uma região de clima plu-

vial subtropical, em altitudes que vão de 500 a  

1.200 m, principalmente nos 

estados do Paraná, Santa Ca-

tarina e Rio Grande do Sul. O 

termo floresta ombrófila mista 

vem da mistura de duas floras 

distintas. Essa mistura ocorre 

devido a condições peculiares 

observadas no Planalto Meri-

dional Brasileiro, associados 

à latitude e às altitudes pla-

nálticas.

No Paraná, a região das 

araucárias principia no pri-

meiro planalto, imediatamen-

te a oeste da Serra do Mar, 

distribuindo-se no primeiro, 

segundo e terceiro planaltos. 

Ela também ocorre na região 

dos campos na forma de 

capões ou no vale dos rios. 

A característica básica da fi-

tofisionomia da floresta com 

araucária é o fato de o pinhei-

ro formar o andar superior da 

floresta. Em alguns casos, a 

cobertura é tão densa que, observando-se de cima, 

parece que a floresta é constituída só de pinheiros. 

Porém, essas florestas não são uniformes, junto 

da araucária estão associadas uma série de outras 

espécies, variando de acordo com as diferentes 

condições de solo e microclimáticas locais.

Os levantamentos realizados pela equipe do 

Radam-Brasil dividem a floresta ombrófila mista 

em três formações. A primeira relacionada ao 

substrato onde ocorre a presença de solos aluviais 

– a floresta ombrófila mista aluvial – e, as demais, 

em função das altitudes: a floresta ombrófila mista 

montana, com altitudes de 400 a 1.000 metros 

e a alto-montana, com altitudes acima de 1.000 

metros. Destacam-se ainda os contatos entre a 

floresta ombrófila mista, a floresta ombrófila 
Região 
de 
Palmas

Foto: João de Deus Medeiros
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densa e floresta estacional semidecidual. A flora 

arbórea da floresta ombrófila mista é composta por 

aproximadamente 352 espécies, das quais 13,3% 

são exclusivas, 45,7% ocorrem preferencialmente, 

enquanto 41,0% são preferenciais e características 

de outras regiões fitoecológicas.

Floresta ombrófila mista 
aluvial

A floresta ombrófila mista aluvial (FOM), 

também chamada “florestas ciliares” ou “flo-

restas de galeria”, se desenvolve às margens 

de rios em terrenos planos. Estas suportam as 

freqüentes inundações do rio e podem chegar até 

15 metros de altura. Em áreas com solos muito 

úmidos, ocorrem comunidades homogêneas, 

sem o pinheiro estar presente, onde Sebastiania 

commersoniana (branquilho) é a espécie predo-

minante. À medida que a influência da água vai 

diminuindo, o pinheiro vai tendo participação 

mais expressiva. 

Há situações na floresta ombrófila densa 

(FOD), onde já não é mais área de ocorrência 

do pinheiro, em que surgem agrupamentos dessa 

espécie, em áreas alagadas à margem de rios. Tal 

fato pode ser observado na margem da BR-116 

na divisa com o Estado de São Paulo ou mes-

mo no Parque Estadual das Lauráceas. Nesse 

caso, a araucária se refugiou nos solos úmidos, 

caso contrário não sobreviveria à imponência 

da FOD. Nesses solos mais úmidos, o pinheiro 

apresenta menor porte com alturas que variam 

de 6 a 15 metros.

A FOM aluvial está associada a ambientes 

campestres importantes em termos de composi-

ção florística, que são os campos de inundação 

(várzeas) e lagoas, muitas vezes originadas de 

meandros abandonados dos rios. Essa importân-

cia está relacionada à alta diversidade florística e 

à ocorrência de muitas espécies que só ocorrem 

nesses ambientes, faltando estudos mais porme-

norizados para avaliar espécies em extinção que 

possam ocorrer nessa situação. Alia-se o fato que 

muitas dessas áreas já tenham sido degradadas, 

restando muito poucos remanescentes, que estão 

sob forte ameaça. São formações importantes para 

a conservação das florestas e várzeas das bacias 

dos rios Iguaçu e Tibagi.

Aranha colorida encontrada nos campos de Palmas
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Em Fupef (2004), a área de ocorrência da 

Araucaria angustifolia foi subdividida em quatro 

regiões: o ecótono com a floresta estacional semi-

decidual, a região dos campos, o ecótono com a 

floresta atlântica e a floresta com araucária (core). 

Divisão baseada principalmente em aspectos flo-

rísticos, mas também relacionada à fitofisionomia, 

estrutura da floresta, clima e geologia.

Ecótono com a floresta 
estacional semidecidual

Essa região da FOM caracteriza-se por uma 

flora onde a maior parte das espécies são da flo-

resta estacional, na presença do pinheiro-do-pa-

raná, bem como por uma divisão climática onde a 

floresta com araucária (core) ocorre pelo sistema 

de classificação de Koeppen na zona temperada 

sempre úmida e o ecótono com a floresta estacio-

nal semidecidual, na zona subtropical úmida.

Na faixa que vai de Sengés a Tibagi, a região 

dos campos delimita essas duas unidades. De for-

ma similar, mas menos acentuada, ocorre com os 

campos de Guarapuava. Nessas duas situações, as 

serras atingem altitudes superiores a 1.100 metros, 

servindo como barreira. Os vales dos grandes rios, 

Iguaçu, Tibagi, Ivaí e Piquiri também permitem 

que a Floresta Estacional Semidecidual adentre 

para o interior da floresta com araucária.

Dentro da região de ecótono existe uma grada-

ção em termos de composição florística e estrutura 

da floresta, da floresta estacional semidecidual em 

direção ao core da araucária. Na porção mais próxi-

ma da floresta estacional semidecidual, a presença do 

pinheiro é atualmente esporádica, também não ocor-

rendo sua regeneração. Isso vai de encontro ao que 

salienta Klein (1960) que, no clima atual, a floresta 

estacional está se ampliando em direção à floresta 

com araucária. Antes da intensa extração do pinheiro 

e dos desmatamentos ocorridos nessa região, nos 

últimos 50 anos, provavelmente o pinheiro aparecia 

acompanhando as espécies emergentes da floresta 

estacional semidecidual, como perobas e angicos, 

atingindo alturas de 30 a 40 metros. Atualmente 

não existe nenhum remanescente que retrate essa 

situação, apenas relatos de pessoas que descrevem 

saudosamente a exuberância dessas florestas.

Em relatos da população que vive na região, a 

ocorrência natural dos pinheiros em maior densidade 

era em solos mais pobres, provavelmente em função 

de não poder competir com as espécies da floresta 

estacional semidecidual nos solos mais férteis.

À medida que se aproxima da região cen-

tral de ocorrência da floresta com araucária, a 

composição florística (estrutura e densidade de 

pinheiros) vai se modificando gradativamente, 

com cada vez menos influência das espécies da 

floresta estacional semidecidual e um aumento do 

predomínio do pinheiro.

Essa região ecotonal apresenta a menor co-

bertura florestal no Estado, devido a uma intensa 

atividade agropecuária, conseqüência de solos mais 

férteis e menor incidência de geadas. Quando o rele-

vo é plano ou levemente ondulado, permite-se uma 

intensa mecanização agravando essa situação. Mas 

mesmo em terrenos mais ondulados, como na bacia 

de alguns rios, a cobertura florestal é exígua.

Nessa região, ocorrem alguns remanescentes 

representativos em termos de área, dentre eles, no 

município de Tuneiras do Oeste, noroeste do Esta-

do, a porção norte do Parque Nacional do Iguaçu, 

o Parque Estadual do Rio Guarani, alguns rema-

nescentes no município de Roncador e as reservas 

indígenas do Rio das Cobras e Mangueirinha. Um 

dos remanescentes, há poucos anos considerado 

um dos dois mais representativos em termos de 

floresta com araucária, ocorria na área da empresa 

Araupel, no município de Rio Bonito do Iguaçu, 

mas devido a um assentamento do Movimento 

dos Trabalhadores Sem Terra (MST), a floresta 

foi retirada.
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Campos

 Já nas demais regiões, a floresta ombrófila 

mista ocupa o campo em pequenos fragmentos 

de floresta de forma circular, chamados de ca-

pões. Em termos estruturais, normalmente não 

apresentam alturas elevadas, com os pinheiros 

maiores atingindo no máximo 15 a 18 metros, em 

função das condições pedológicas (solos rasos). A 

formação florestal acompanhante vem logo abai-

xo, atingindo alturas de, em média, até 8 metros, 

com árvores bastante ramificadas. A composição 

florística é semelhante à da floresta com araucária, 

mas com densidade maior de algumas espécies, 

principalmente da família das mirtáceas, tendo 

uma diversidade florística mais baixa em relação 

às demais em solos mais férteis.

Ecótono com a floresta 
atlântica 

A região de ecótono com a floresta atlântica 

é bem menos extensa, tendo como limite ao leste 

o contraforte da Serra do Mar até a cota entre 

900 e 1.000 metros de altitude, ao norte a bacia 

do Rio Ribeira e a oeste uma pequena faixa onde 

podem ser encontrados elementos florísticos da 

floresta atlântica. A porção maior desse ecótono é 

representada pela entrada da bacia do Rio Ribeira, 

mas que ocorre em uma região onde a cobertura 

florestal em sua maior parte já foi retirada e o 

que resta está bastante degradada, além da pre-

sença de grandes maciços de reflorestamentos 

com pinus.

Situações particulares ocorrem no contato 

com a floresta atlântica nas altitudes mais eleva-

das, onde em solos orgânicos o pinheiro apresenta 

pequeno porte, associado a espécies característi-

cas de formações alto montanas, com predomínio 

das caúnas (Ilex spp.) e mirtáceas. 

Floresta com araucária (core)

A região da floresta com araucária (core) 

é bem delimitada por um clima temperado em 

função das altitudes mais elevadas. O clima mais 

frio, com ocorrência de geadas, influencia no fun-

cionamento dessas florestas e reflete, por exemplo, 

na queda total de folhas de boa parte das espécies 

após o período mais frio. Esse e outros fenômenos 

são seletivos para algumas espécies nessa floresta, 

que se adaptaram a essas condições.

É nessa região que se concentra a maior 

cobertura florestal da floresta com araucária, 

principalmente na porção centro sul do Estado, 

Região 
litorânea
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onde se encontram os municípios de Bituruna, 

General Carneiro, Coronel Domingos Soares, 

Porto Vitória, União da Vitória, Cruz Machado, 

Inácio Martins, parte de Pinhão, Guarapuava e 

Turvo, esses últimos acompanhando a Serra da 

Esperança. Outra região com uma cobertura flo-

restal significativa é a que acompanha a Escarpa 

Devoniana no Primeiro Planalto, sendo que nessa 

predominam as formações em estágio inicial. A 

concentração de remanescentes de maior extensão 

nessa região tem como fator principal a presença 

de solos rasos de baixa fertilidade, portanto não 

propensos à agricultura, o que permitiu maior 

concentração de fragmentos de maior extensão. 

Da mesma forma que as florestas que ocorrem 

próximas aos Campos de Palmas, em solos com 

esta característica, a floresta possui uma estrutura 

menos desenvolvida e menor número de espécies. 

Por outro lado, a existência de um contínuo flo-

restal permite maior diversidade da fauna.

Nessa região, é comum observar-se floresta 

com a presença quase exclusiva do pinheiro, com 

poucas espécies regenerando em seu interior, devi-

do à presença de taquarais. Isso se deve ao fato do 

pinheiro ocorrer em grande quantidade na regenera-

ção das áreas que foram alteradas, ou por extração 

seletiva de madeira ou pelo fogo. Nas manchas de 

solo mais profundo, os poucos remanescentes que 

restaram apresentam a araucária em associação 

com a imbuia (Ocotea porosa), com uma estrutura 

e composição de espécies mais desenvolvidas.

Floresta estacional 
semidecidual

A Floresta Estacional Semidecidual está 

restrita às porções oeste, noroeste e norte do Pa-

raná, correspondendo ao Baixo Iguaçu e parte da 

bacia do Rio Paraná, ao sul do divisor de águas 

Ivaí-Piquiri. Essa formação vegetal sul-brasileira 

estende-se ainda até o Rio Grande do Sul, na Bacia 

do Rio Uruguai, chegando a atingir a Argentina 

e o Paraguai.

Essa formação relaciona-se em toda a sua 

área de ocorrência a um clima com duas esta-

ções definidas, uma chuvosa e outra seca. Tal 

característica climática é um dos fatores deter-

minantes de uma forte estacionalidade foliar dos 

elementos arbóreos dominantes,  como resposta 

ao período de deficiência hídrica. É uma floresta 

constituída por árvores emergentes que atingem 

entre 25 a 30 m de altura, sem formar cobertura 

superior contínua. Seus troncos são grossos e 

alongados, encimados por copa larga. As espécies 

mais importantes desse estrato da floresta são a 

peroba (Aspidosperma   polyneuron), a maria-

preta (Diatenopterix sorbifolia), a grápia (Apuleia 

leiocarpa), o alecrim (Holocalyx balansae) e o  

pau-marfim (Balfourodendron riedelianum). 

Algumas dessas espécies perdem  totalmente 

suas folhas durante o inverno, quando se torna 

visível um segundo estrato arbóreo, mais denso 

e perenifólio, com altura entre 15 e 20 m, forma-

do principalmente por lauráceas, dentre as quais 

destacam-se a canela-preta (Nectandra megapo-

tamica), a canela-imbuia (Ocotea dyospirifolia), 

dentre outras. 

A cobertura florestal da floresta estacional 

semidecidual foi praticamente dizimada, restando 

como remanescente significativo apenas o Parque 

Nacional do Iguaçu, com 185.262 ha, mesclado 

com um pequeno trecho de floresta com araucária. 

As florestas estão extremamente fragmentadas 

com remanescentes de tamanhos exíguos e ex-

tremamente degradados.

Conclusões

A situação da Mata Atlântica no Paraná é 

crítica principalmente nas regiões de ocorrência 

da floresta com araucária e floresta estacional 

semidecidual.

Outro agravante é a inexistência de unidades 

de conservação que preservem remanescentes flo-
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Situação da floresta com araucária

restais importantes, com áreas representativas nas 

diferentes situações ambientais que ocorrem no 

Estado. Embora o estabelecimento de unidades de 

conservação seja uma ferramenta importante para 

a conservação ambiental, não é totalmente efeti-

va. Ilhas isoladas com unidades de conservação 

não são ideais. Enquanto não for implementada 

uma política regional coordenada pelo governo, 

em conjunto com instituições governamentais e 

não-governamentais, setor produtivo e principal-

mente a população local, a conservação desses 

ecossistemas não vai ser eficaz. É necessário o 

planejamento da paisagem, estabelecendo um 

zoneamento contemplando áreas de preservação 

e outras com diferentes níveis de manejo, além 

da restauração de florestas e estabelecimento de 

corredores de ligação entre fragmentos.

Em função da pulverização dessas últimas 

áreas remanescentes por boa parte de sua área 

de distribuição original, não será apenas com a 

criação de pontos de conservação com base no 

poder público que se terá uma estratégia de su-

cesso para a manutenção e restauração de áreas 

representativas do bioma.

A criação de instrumentos inovadores nos 

quais a iniciativa privada possa ser diretamente 

envolvida é uma demanda agregada à criação 

de unidades de conservação públicas. Tanto a 

ampliação do número de Reservas Particulares 

do Patrimônio Natural (RPPNs) como a reali-

zação de acordos entre empresas e proprietários 

de áreas em estágio avançado de conservação, 

idealmente apoiados pelos governos na forma 

de incentivos ou instrumentos similares, refle-

tem necessidade de estratégias ágeis, de curto 

prazo, que promovam o início de uma cultura 

conservacionista entre os últimos proprietários e 

o restante da sociedade paranaense. Não há mais 

tempo disponível para ações de menor efeito e 

fora de uma estratégia tecnicamente balizada de 

conservação da biodiversidade.

Portanto, uma ação coordenada entre o 

Estado e a sociedade visando a conservação dos 

últimos ambientes bem conservados se faz pre-

mente. Várias reuniões técnicas, mobilizações de 

setores da sociedade civil e de governo foram rea-

lizadas na última década, sem resultado. Medidas 

imediatas devem ser implementadas com a tutela 

das estâncias dos governos municipal, estadual e 

federal. Esse é um desafio para a sociedade, a qual, 

ainda que tenha destruído a natureza sob bandeira 

de abrir as frentes do desenvolvimento, é capaz 

de apresentar resultados concretos que assegurem 

uma porção ainda significativa desse patrimônio, 

que é de todos nós.

Parque 
Nacional do 
Iguaçu
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Situação da floresta com araucária

 Ao considerar-se a floresta com arau-

cária em todas as suas situações, além do 

desaparecimento de pinheirais, com a impo-

nência de pinheiros e canelas que atingiam 

de 30 a 40 metros de altura, associados a 

uma rica flora e fauna, outro aspecto de gran-

de impacto é a fragmentação do habitat, ou 

seja, ambientes naturais que eram contínuos 

tornaram-se paisagens semelhantes a um 

mosaico, composto por manchas isoladas de 

sua área original. Tal situação traz como con-

seqüência, além da perda de habitat, redução 

e isolamento de populações de espécies sel-

vagens, dificultando o fluxo gênico, podendo 

causar perda da biodiversidade e a extinção 

de espécies, além de muitas outras conse- 

qüências negativas, como o distúrbio do re-

gime dos rios das bacias hidrográficas.

Um trabalho de mapeamento da flores-

ta com araucária levantou a situação atual 

dessas florestas tanto em termos de área 

como de qualidade. Nesse estudo, com base 

em imagens de satélite de 1998, foram con-

siderados além das florestas ocorrentes na 

área exclusiva da araucária (8.295.750 ha), 

também as florestas localizadas na região 

dos campos (3.293.389 ha), totalizando uma 

área estudada de cerca de 11.589.138 ha, ou 

seja, 58% da área total do Estado.

Em termos de remanescentes florestais 

nativos, foram detectados 2.506.485 ha, ou 

seja, 30.22% da área do bioma e 12,54% da 

área do Estado. Na região de ocorrência dos 

campos, as florestas nativas ocupam uma 

área de 234.748 ha (7,12% da área total 

dos campos). A  área de reflorestamento foi 

quantificada em 552.973 ha, 2,77% da área 

do Estado.

Foram classificadas cinco tipologias flores-

tais, ou seja: florestas em estágio inicial, médio e 

avançado de sucessão, representando, respec-

tivamente, as florestas nativas de menor para 

maior biodiversidade, e reflorestamentos. 

As florestas em estágio inicial de su-

cessão, que compreendem, por exemplo, os 

bracatingais mais desenvolvidos, capoeirões 

e florestas que foram intensamente explora-

Muda de araucária
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das, totalizaram na floresta com araucária 

1.164.425 ha (14,04% da área do bioma), e 

nos campos, 140.392 ha (4,26%).

Embora de menor diversidade florística, 

a composição de espécies arbóreas, com 

diâmetros a altura do peito maior que 5 cm, 

pode variar de 20 a 60 espécies/ha, muitas 

vezes com predomínio expressivo de meia 

dúzia de espécies, mas com uma regenera-

ção intensa de outras espécies.

As florestas em estágio médio de su-

cessão apresentam uma série de situações 

distintas, desde áreas abandonadas e não 

degradadas durante um período de mais de 

40 anos, em franco processo de recupera-

ção, ou florestas bem desenvolvidas, onde 

houve uma degradação intensa, mas ainda 

guardando uma certa diversidade florística e 

de formas de vida, ou ainda, locais onde as 

florestas são bosqueadas para criação de 

gado ou produção de erva-mate, que natu-

ralmente possuíam uma diversidade maior, 

mas com o manejo ocorreu a seleção de 

algumas espécies.

Essas totalizaram 1.200.168 ha na 

floresta com araucária (14,47% da área do 

bioma), e nos campos, 84.057 ha (2,55%). 

Apresentam uma estrutura mais desenvolvi-

da que as florestas em estágio inicial, com ár-

vores de maior porte, um aumento do número 

de formas de vida (herbáceas, arbustivas e 

epífitas) e um número de espécies arbóreas 

entre 40 a 90 por hectare. 

As florestas em estágio avançado, que 

representam as florestas de maior diversida-

de, correspondem a apenas 0,8% da área 

Mata do Uru, Lapa. Floresta preservada com o apoio do Grupo Positivo
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total da floresta com araucária (66.109 ha) 

e, nos campos a 0,24% (7.888 ha). Nessas 

florestas, além da presença de espécies 

dos outros estágios sucessionais, ocorrem 

espécies exclusivas e uma maior diversida-

de de formas de vida. O sub-bosque é mais 

desenvolvido e apresenta um número mais 

elevado de espécies herbáceas, arbustivas e 

arvoretas. O porte das árvores é maior, com 

uma estratificação da floresta mais visível, e 

possui diferenças em níveis de degradação, 

visto que grande parte já sofreu algum tipo de 

intervenção antrópica, ou ainda, está sujeita a 

intempéries naturais, como o vento, ou áreas 

declivosas, onde o substrato é instável. Infeliz-

mente, essas florestas de extrema importân-

cia são as que vêm sendo mais impactadas 

com a retirada seletiva de madeira ou mesmo 

com a retirada total da floresta.

No inventário florestal nacional, há 

mais de 20 anos atrás, em 1984, o Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 

(IBDF) detectou que existia apenas 0,66% 

de floresta com araucária intocada ou em 

estágio primário. Comparando-se essa in-

formação com os mapeamentos da Fupef 

(2001 e 2004), que detectou apenas 0,8% 

das florestas em estágio avançado, pode-se 

fazer uma avaliação histórica da redução da 

cobertura florestal no Paraná e inferir que, 

certamente, não há mais remanescentes de 

Floresta com Araucária primária. Os poucos 

e dispersos fragmentos de floresta em es-

tágio avançado de regeneração estão em 

franco processo de desaparecimento.

As principais ameaças aos remanes-

centes florestais são: a extração de madeira, 

a supressão da floresta via queimadas, a 

substituição da cobertura florestal nativa por 

reflorestamento de exóticas, pressão urbana e 

ocupação de terras por movimento sociais.

As instituições nacionais e internacio-

nais, pesquisadores e ambientalistas alertam 

há décadas sobre a descaracterização – para 

não dizer a quase destruição – da floresta 

com araucária no Brasil. Até o momento, 

nada de efetivo foi realizado para reverter 

essa drástica situação, de modo que continua 

ocorrendo impunemente a degradação de um 

recurso natural que impulsionou a economia 

paranaense durante décadas.

PROJETOS NO PR: págs. 236, 250 e 
261

BIBLIOGRAFIA: pág. 315

AMEAÇAS NO PR: págs. 199, 201, 211, 
219 e 224

A REDE NO ESTADO: pág. 296
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Britez são da Sociedade de Pesquisa em Vida 
Selvagem e Educação Ambiental (SPVS)
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São Paulo

Com mais de 80% de seu território coberto por 

florestas em 1500, o Estado de São Paulo tem 

sua história ambiental marcada por diferentes 

níveis de ameaça aos ecossistemas originais da 

Mata Atlântica. Em quatro séculos de exploração 

econômica, o Estado teve sua cobertura flores-

tal reduzida drasticamente para a ocupação por 

monoculturas agrícolas, principalmente com o 

desmatamento para implantação do café. Ainda 

assim, até 1920 mais da metade do território es-

tava coberto por florestas nativas. Foi em meio 

século de industrialização que a devastação da 

Mata Atlântica atingiu os níveis mais alarmantes, 

quando, em 1973, a floresta primitiva reduziu-se 

a 8,75% do seu território, ou cerca de 2 milhões 

de hectares, concentrados quase exclusivamente 

na Serra do Mar. 

Em 2002, levantamento do Instituto Florestal, 

órgão de pesquisa e administração das unidades 

de conservação do Estado, realizado com base 

em imagens de satélite, que detectam fragmentos 

superiores a quatro hectares, revelou uma reversão 

sutil na perda de vegetação. Os dados mostraram 

que em uma década houve aumento de 2% na 

área de vegetação em São Paulo. Mesmo assim, o 

aumento não foi global e ocorreu principalmente 

em regiões de Mata Atlântica do Vale do Paraíba 

e do Litoral, onde o projeto de recuperação da 

mata incrementou a fiscalização e a infra-estrutu-

ra em unidades de conservação. O estudo levou 

à publicação, em 2005, do Inventário Florestal 

da Vegetação Natural do Estado de São Paulo, 

mostrando que a superfície coberta por florestas 

naturais passaram a representar 13,94% do terri-

tório do Estado, o equivalente a 3.457.301 hecta-

res. O levantamento das florestas naturais – cuja 

conceituação inclui os diferentes tipos de florestas 

tropicais, matas de araucária e matas de galeria 

– foi feito com base nas 11 regiões administrativas 

que cobrem os 645 municípios do Estado. Nessa 

análise, as maiores concentrações de vegetação 

natural ocorreram na região de Sorocaba e Litoral. 

Já a comparação com dados do levantamento an-

terior (1990-92), mostrou acréscimo de vegetação 

Campos do Jordão
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nas seguintes regiões: Vale do Paraíba, Litoral, São 

Paulo, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. De 

outro lado, a diminuição da área natural continua 

mais significativa nas regiões de Araçatuba, São 

José do Rio Preto, Bauru, Marília e Campinas.

Ao contrário das perspectivas de regeneração 

da mata em áreas localizadas, os desmatamentos, 

incêndios, caça e tráfico de espécies permanecem 

como os grandes problemas não resolvidos do 

Estado que implicam na redução direta da bio-

diversidade da Mata Atlântica. Mesmo os dados 

apresentados pelo Instituto Florestal estão sendo 

questionados pela Fundação SOS Mata Atlântica, 

que realiza desde 1985 o Atlas dos Remanescentes 

Florestais da Mata Atlântica. Segundo a ONG, o 

levantamento do IF leva em consideração apenas 

os acréscimos, deixando de lado os desmatamen-

tos, que aconteceram praticamente na mesma pro-

porção no período analisado. Os atuais fragmentos 

mostram-se insuficientes para a manutenção da 

biodiversidade, conforme o grau de fragmentação 

da paisagem conduz a situações limites relativas 

ao isolamento das últimas populações de fauna 

e flora, empobrecimento genético e crescentes 

efeitos de borda sobre os remanescentes.

História de exploração 

As atividades humanas que levaram a Mata 

Atlântica paulista a tal situação de ameaça dizem 

respeito à exploração madeireira, ao crescimento 

urbano desordenado, aos avanços agrícolas e à 

industrialização. A história do importante papel 

do Estado no cenário nacional começa a ser con-

tada com a introdução da cultura cafeeira em São 

Paulo, em fins do século XVIII. Inicialmente a 

monocultura do café se desloca do Rio de Janeiro 

para o Vale do Paraíba e posteriormente para o 

oeste paulista. E a produção paulista que corres-

pondia a 16% do total nacional em 1870, sobe 

para 40% já em fins do mesmo século. A própria 

população da capital dá uma idéia desse cresci-

mento: dos 70 mil habitantes de 1890, passou-se 

a 239 mil em 1900, 587 mil em 1920 e 1 milhão 

e 300 mil em 1940. 

Bromélia
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Outro fator que marca a expansão econômi-

ca no Estado relaciona-se ao desenvolvimento  

ferroviário, com a construção da primeira estrada 

de ferro entre Rio de Janeiro e Cachoeira ainda em 

1855. A partir da segunda linha, a Santos-Jundiaí, 

que ligava o porto ao planalto, inaugurada em 

1867, a rede se expande para várias direções depois 

de Jundiaí e passa à conquista efetiva do interior 

paulista. As linhas mais representativas do Estado 

foram a Estrada de Ferro Paulista, inaugurada em 

1872, e as estradas de ferro Mogiana e Sorocabana, 

de 1875.

Ao mesmo tempo em que expandiram as 

fronteiras econômicas, essas vias de desbrava-

mento promoveram intensa destruição da floresta, 

em função da abertura de lavouras e do abasteci-

mento das fornalhas das locomotivas. Uma única 

ferrovia consumia 500 metros cúbicos de madeira 

por dia, o equivalente à destruição de dois hectares 

de mata. Às estradas de ferro estiveram ligados 

ainda os fluxos de migração, fazendo com que 

café, população, ferrovias e devastação ambiental 

passassem a caminhar juntos.

Já no final do século XIX, o Estado tenta bar-

rar a devastação por meio dos primeiros estímulos 

ao reflorestamento, quando as espécies exóticas, 

por suas características rústicas e precoces, passam 

a ocupar o lugar das árvores nativas. O desenvol-

vimento do setor não deixa de representar, assim, 

os mesmos inconvenientes que qualquer outra 

monocultura. Até 1958, o plantio realizado por par-

ticulares e empresas como a Companhia Paulista 

de Estradas de Ferro, recebe assistência técnica do 

Estado mas, a partir desse ano, o governo assume 

então a atividade de reflorestamento extensivo e 

passa a funcionar como pólo irradiador da ativi-

dade. Em comum com a agricultura e a pecuária, 

grandes maciços florestais contínuos implicam 

na eliminação da diversidade biológica e na ho-

mogeneização do meio. Um Decreto-lei de 1974, 

que condicionava o módulo mínimo de plantio 

a 1 mil hectares, estimula ainda mais o modelo 

concentrador da economia florestal no Estado. Por 

fim, a expansão do plantio de exóticas ocorre entre 

as décadas de 1970 e 1980, com a introdução de 

incentivos fiscais ao reflorestamento. 

A ausência de preocupação com os impactos 

ambientais começou a promover a interiorização 

industrial, atraindo as fábricas para onde havia 

estoque de matéria-prima. Como contribuição 

para o desenvolvimento econômico do interior, 

o Programa Nacional do Álcool (Pró-Álcool), 

lançado pelo governo federal na década de 1970, 

também aumenta a velocidade da mudança dos 

Borboleta 
em flor-de-
cera
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usos tradicionais da terra em estados como São 

Paulo, onde se concentravam as tecnologias mais 

avançadas para o cultivo da cana, os principais 

complexos da indústria alcooleira e um dos maio-

res mercados consumidores dos veículos produ-

zidos pelas multinacionais instaladas no País. O 

avanço da fronteira agrícola coloca-se mais uma 

vez como causa dos graves impactos ecológicos 

aos remanescentes de Mata Atlântica. 

Políticas de proteção ambiental

Em contraponto às atividades econômicas 

que não consideram a conservação do meio 

ambiente, o Estado já havia iniciado algumas 

ações para a preservação de seus recursos na-

turais em 1896. O ano marcou a desapropriação 

do Engenho da Pedra Branca para a instalação 

do Horto Botânico (hoje Parque Estadual Al-

berto Löfgren, nome dado em homenagem ao 

seu primeiro diretor), localizado no município 

de São Paulo, que foi a base para a criação do 

Serviço Florestal do Estado em 1911, atual 

Instituto Florestal. 

As décadas de 1950 e 1960 trouxeram ex-

pressivo incremento para a proteção do patrimô-

nio natural de São Paulo, com a incorporação de 

vários parques e reservas florestais. Em 1977, o 

Instituto Florestal, aliado a ambientalistas, con-

seguiu a decretação do Parque Estadual da Serra 

do Mar, maior unidade de conservação do Estado, 

com 315 mil hectares protegendo as matas úmidas 

de encosta, ou seja, a floresta ombrófila densa. Em 

oposição à conservação do litoral, as áreas de mata 

de interior, ou floresta estacional semidecidual, 

surgem como as mais fragmentadas e ameaçadas 

do Estado, estando protegidas essencialmente pelo 

Parque Estadual do Morro do Diabo, com 36 mil 

hectares no Pontal do Paranapanema, no extremo 

oeste de São Paulo. 

Nos últimos 25 anos, São Paulo conseguiu 

significativo avanço no incremento da preserva-

ção dos diferentes ecossistemas do seu território, 

protegendo cerca de 10% da natureza paulista 

na forma de unidades de conservação. Entre as 

fitofisionomias da Mata Atlântica do Estado, en-

contram-se desde a floresta densa e as capoeiras, 

até as áreas de restinga, de vegetação de várzea 

e manguezais, onde as águas dos rios e do mar 

se misturam.  

O perfil dessas fitofisionomias pode ser 

melhor conhecido por suas próprias peculiari-

dades ecológicas. Dominada inteiramente por 

árvores, de estrutura complexa e grande rique-

za de espécies, as matas costumam apresentar 

três estados distintos: o estrato superior pouco 

denso, formado por indivíduos de 15 a 20 me-

tros de altura; o estrato intermediário, com alta 

densidade, constituído por indivíduos de 10 a 

15 metros com copas mais fechadas; e o estrato 

inferior composto por ervas e arbustos de até três 

metros de altura. 

Já a capoeira, caracteriza-se como a vegetação 

secundária que sucede a derrubada das florestas, 

contendo indivíduos lenhosos de segundo cresci-

mento da floresta anterior e espécies espontâneas 

que invadem as áreas devastadas, apresentando de 

porte arbustivo até arbóreo, porém com árvores 

finas e compactamente dispostas.

Quilombo de 
Ivaporunduva, 
em Eldorado
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A vegetação de várzea, em geral, é a for-

mação ribeirinha ou ‘floresta ciliar’ que ocorre 

ao longo dos cursos d’água, apresentando um 

dossel emergente uniforme, estrato dominado e 

submata. Também próximo aos cursos d’água, o 

mangue é a fitofisionomia de ambiente salobre, 

situado na desembocadura de rios e regatos de 

mar, onde nos solos limosos cresce uma ve-

getação especializada e adaptada à salinidade 

das águas. Por fim, tem destaque a restinga, 

como vegetação de primeira ocupação que 

ocupa terrenos rejuvenescidos pelas seguidas 

disposições de areias marinhas nas praias, com 

plantas adaptadas aos parâmetros ecológicos do 

ambiente pioneiro.

A ameaça do tráfico

Algoz da destruição florestal, o ser humano é 

o maior responsável pelo extermínio das espécies 

de fauna e flora da Mata Atlântica. Calcula-se, por 

exemplo, que a taxa de extermínio de espécies 

pela ação humana chega a ser de 50 a 100 vezes 

superior aos índices determinados por causas 

naturais. A fauna da Mata Atlântica, com mais 

de 2,1 mil espécies de vertebrados, dos quais 

800 endêmicos, tem suas populações reduzidas 

devido, principalmente, à destruição de hábitats, 

caça e captura para a obtenção de lucro com o 

comércio ilegal. 

Ameaçada e maltratada, essa fauna conta 

com 383 animais da Mata Atlântica sob algum 

grau de ameaça de extinção, segundo a última 

Lista Oficial do Ibama, o que equivale a algo 

em torno de 7% a 10% da fauna total de ver-

tebrados com ocorrência no bioma. Em São 

Paulo, a perereca Phrynomedusa fimbriata, que 

ocorria ao longo de todo o litoral e em parte 

do Paraná e do Rio de Janeiro, teve seu último 

registro em 1966, nunca mais sendo encontrada 

na natureza. Os últimos remanescentes de São 

Paulo também são refúgios para várias popu-

lações criticamente ameaçadas ou em perigo 

de extinção, com ocorrência principalmente 

neste Estado. Como exemplos, destacam-se o 

mico-leão-preto, o rato-da-árvore (Phyllomys 

Thomasi), a jibóia de Cropan (típica da região 

do Vale do Ribeira) e a borboleta Euselasia 

eberti, segundo informações da Lista da Fauna 

Brasileira Ameaçada de Extinção, da Fundação 

Biodiversitas. 

Caverna 
do Diabo

Vale do 
Ribeira
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Grande responsável pela extinção de espé-

cies, o tráfico de animais silvestres pode represen-

tar a retirada ilegal de 38 milhões de animais dos 

ecossistemas brasileiros e a Mata Atlântica, por 

sua diversidade e grau de endemismo, torna-se um 

dos principais alvos dos contrabandistas. Numa 

rede de muitos fios, que envolvem fornecedores, 

intermediários e consumidores, o tráfico passa por 

rotas de diferentes origens. Em geral, os animais 

provêm do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e 

são escoados para as regiões Sul e Sudeste pelas 

rodovias federais. Junto com Rio de Janeiro, o 

Estado de São Paulo é o principal ponto de destino 

da fauna ilegal, vendida em feiras ou exportada 

pelos portos e aeroportos paulistas para a América 

do Norte, Europa e Ásia.

Na busca por cercear a ação de traficantes e 

ampliar a rede de áreas protegidas da Mata Atlân-

tica, entidades como a Rede Nacional de Combate 

ao Tráfico de Animais Silvestres (Renctas) e a 

Fundação SOS Mata Atlântica propuseram recen-

temente a indicação das chamadas ‘áreas insubs-

tituíveis’. Elas passariam a ser identificadas por 

meio de uma base de dados unificada para cada 

uma das espécies ameaçadas e/ou endêmicas junto 

com dados do Atlas dos Remanescentes Florestais 

da Mata Atlântica.

Caminhos para a recuperação

Iniciativas pioneiras para a garantia da sus-

tentabilidade ambiental integrada às comunidades 

locais da Mata Atlântica têm merecido destaque 

no esforço de recuperação da floresta no Estado de 

São Paulo. Na região do Pontal do Paranapanema, 

onde pequenos fragmentos de mata de interior, 

vizinhos à reserva do Morro do Diabo, compõem 

os últimos refúgios da floresta estacional semide-

cidual, o Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ) 

vem obtendo sucesso em projetos de conservação 

da paisagem. Ali, a ONG desenvolveu um modelo 

de associação entre assentamentos da reforma 

agrária e conservação, estabelecendo corredores 

florestais entre os fragmentos, uma faixa de flo-

restas no entorno do Parque – no projeto Abraço 

Verde -, e ilhas de biodiversidade que funcionam 

como trampolins para a fauna e flora locais. Mais 

de 1 milhão de árvores nativas já foram plantadas 

em espaços antes devastados pela monocultura da 

cana e pela pecuária extensiva, representando a 

recuperação de uma área equivalente a 350 cam-

pos de futebol de Mata Atlântica.

Manguezal 
na região 
litorânea

Jequitibá milenar, a maior árvore viva 
da Mata Atlântica, no Parque Estadual 
de Vassununga
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O conceito de corredor de biodiversidade 

vem servindo também para a criação de estra-

tégias de gestão da paisagem macro-regional do 

bioma. O Corredor da Serra do Mar, que interli-

ga os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e 

São Paulo por meio da cadeia de montanhas que 

acompanha o litoral do sudeste brasileiro e a Serra 

da Mantiqueira, coloca-se como ferramenta para 

a criação de políticas públicas de conservação 

da mata para esse trecho. Os limites do corredor, 

estabelecidos pelo Fundo de Parceria para Ecos-

sistemas Críticos (CEPF), englobam o maior 

remanescente de floresta ombrófila densa, a maior 

diversidade de mamíferos de pequeno e médio 

porte e a maior concentração de aves ameaçadas 

e/ou endêmicas. O CEPF é fruto de uma aliança 

entre a Conservação Internacional (CI), o Fundo 

Mundial para o Meio Ambiente (GEF), o Banco 

Mundial, a Fundação MacArthur e o governo do 

Japão para financiar ONGs e entidades do setor 

privado em projetos direcionados à conservação 

da biodiversidade nos hotspots (ver pág. xxx). 

Recursos do fundo internacional vêm sendo 

direcionados para programas como o de criação 

de reservas particulares (RPPN) no Corredor da 

Serra do Mar. Só em São Paulo e Rio de Janeiro 

já são mais de 80 RPPNs oficializadas. 

Espaço crítico nas estratégias de proteção 

da Mata Atlântica, o Vale do Ribeira destaca-se 

também como pólo de projetos socioambientais 

que permitem a recuperação da paisagem com a 

inserção econômica de populações tradicionais. 

Ali, com a elaboração do Diagnóstico Socioam-

biental da Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de 

Iguape – que compreende área de 28.306 Km2 de 

2,1 milhões de hectares de florestas preservadas, 

150 mil hectares de restingas, 17 mil hectares de 

manguezais, além de um dos mais importantes 

patrimônios espeleológicos do país – o Vale do Ri-

beira foi incorporado à estrutura do Programa Mata 

Atlântica, transformado em programa regional em 

2002, que na forma de uma agenda positiva visa à 

construção de políticas públicas com interface em 

recursos naturais e comunidades tradicionais.  

Ipê-roxo
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Indígenas, caiçaras, remanescentes de qui-

lombos e pequenos agricultores familiares com-

põem a diversidade cultural do Vale do Ribeira, 

que inspira projetos como o do Quilombo Ivapo-

runduva – considerada a mais antiga comunidade 

remanescente de quilombos da região. Com o 

objetivo de gerar meios alternativos de uso sus-

tentável dos recursos naturais da comunidade, o 

Instituto Socioambiental (ISA), em conjunto com 

a Associação de Ivaporunduva, conseguiu agregar 

valor à cultura da banana, melhorar as práticas de 

produção, certificação orgânica, aprimorar o ar-

tesanato de palha de bananeira e comercialização 

do produto, permitir o repovoamento do palmito 

juçara e outras culturas nativas da região. Em 

meados de 2003, 27 produtores já haviam obtido 

o certificado do Instituto Biodinâmico (IBD).

Já no Vale do Paraíba, o turismo rural tem 

se colocado como alternativa para a valorização 

do patrimônio cultural, preservação do meio 

ambiente e revitalização dos espaços das anti-

gas fazendas do período do café. Ao contrário 

da simples visitação, a valorização do turismo 

regional inclui passeios de perfil ecológico, co-

nhecimento de parques e museus, degustação da 

culinária tradicional, eventos artísticos, entre ou-

tras iniciativas que permitem uma compreensão 

mais aprofundada do produto turístico cultural. 

Mais de cinco teses acadêmicas sobre o modelo 

do Vale do Paraíba, disseminado em municípios 

como Cunha, Bananal, Queluz, Areias e São 

Luis do Paraitinga, foram publicadas nos últi-

mos anos. Recentemente, a Embratur também 

lançou o livro “Vale a Pena Preservar: Turismo 

Cultural e Desenvolvimento Sustentável”, sobre 

as experiências de valorização da exuberância 

natural do Vale com a manutenção da identidade 

cultural. 

Ainda assim, é nesse mesmo cenário que 

o paulista aprende com o processo de compro-

metimento da paisagem após longas décadas de 

exaustivas e intensas atividades de exploração 

econômica. O modelo de monocultura agrícola 

implantado ao longo do Vale do Paraíba coloca-

se como responsável por uma série de problemas 

ambientais e sociais. A maioria decorrente da 

poluição de rios e do ar, da destruição da cobertura 

natural das florestas e do descontrole da migração 

humana. Numa das regiões mais urbanizadas e 

densamente povoadas do Sudeste, o eixo Rio–São 

Paulo é exemplo de como a destruição ecológica 

implica diretamente na decadência ambiental de 

toda uma região. 

Pau-ferro
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Contradições no símbolo da preservação no Estado

Motivo de uma das primeiras grandes 

movimentações de ambientalistas pela Mata 

Atlântica, a Estação Ecológica Juréia-Itatins, 

localizada nos municípios de Peruíbe e Igua-

pe, no Vale do Ribeira, foi criada pelo governo 

estadual em 1987 para ser um modelo de 

unidade de conservação em São Paulo. Sua 

implantação salvou uma das mais importan-

tes e bonitas porções do litoral paulista de se 

transformar em loteamento de luxo para 70 

mil pessoas ou em usina nuclear.  Os quase 

800 Km2 da reserva representam um dos úl-

timos remanescentes de Mata Atlântica bem 

preservados em todo o Estado e abrigam 

uma das maiores diversidades de ecossiste-

mas associados que compõem o bioma, com 

restingas, manguezais, florestas de planície 

e mata densa e úmida de encosta.

Parte do Complexo Estuarino-Lagunar 

de Iguape e Cananéia, a Estação Ecoló-

gica representa quase 10% das unidades 

de conservação estaduais e é o principal 

destino para pesquisadores de fauna e flora 

da Mata Atlântica. Apesar disso, nunca se 

efetivou integralmente como estação ecoló-

gica (com uso exclusivo para preservação 

e pesquisa). O principal problema foi uma 

premissa errada em sua origem: criou-se 

uma unidade de conservação de restrição 

máxima em uma região com várias comu-

nidades, tradicionais ou não, e grande fluxo 

de peregrinos e turistas.

Sem conseguir resolver os problemas 

fundiários da área, o Estado administra 

uma reserva de uso restrito, sem ter como 

retirar os moradores - a maior parte deles 

reconhecidos, pelo próprio Estado, como 

tendo direito legítimo de permanecer no 

local. Não podem, porém, praticar suas 

atividades tradicionais nem reformar suas 

casas (oficialmente, é claro). 

Também proibido legalmente, o turis-

mo é parcamente controlado, já que, como 

Estação Ecológica, não é possível destinar 

Estação Ecológica Juréia – Itatins
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224 e 226
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recursos para tanto. Para complicar, a Fu-

nai colocou índios morando no local, com 

permissão de fazer tudo que os demais 

moradores não podem: plantar e retirar da 

floresta palmitos e bromélias para subsis-

tência, o que tem significado, na prática, 

abastecer as feiras e as fábricas clandes-

tinas da região. A questão fundiária é um 

dos maiores problemas da unidade, já que 

menos de 15% da área pertence definitiva-

mente ao Estado. 

Quanto aos moradores, existem mais de 

350 famílias, com diferentes situações: morado-

res tradicionais, moradores antigos, moradores 

recentes (que estavam na área há pouco tempo 

quando foi criada a Estação) e caseiros. Impe-

dida de expandir agricultura, edificar ou abrir 

novas áreas para visitação, essa população em-

pobreceu e se descaracterizou. Com tudo isso, 

é difícil evitar que, volta e meia, se tenha notícias 

de desmatamentos criminosos no local.

Embora complexos, os problemas na 

Juréia acontecem em pontos determinados 

e em uma porcentagem pequena de área. 

Apenas 5% da Estação possui população. 

Mas as pressões sobre a reserva são di-

versas e vão de mudar sua categoria, para 

permitir moradores e turistas, a criar um 

mosaico com vários tipos de unidades de 

conservação. 

Detalhe de 
bromélia

Consultora: Maria Cecília Wey de Brito, 
diretora do Instituto Florestal de São Paulo.
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Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro se insere integralmente no bioma 

Mata Atlântica que, como um todo, é bastante antigo, 

acreditando-se que já estava configurado no início 

do Terciário. Contudo, as flutuações climáticas mais 

recentes ao longo do Quaternário, ocasionaram 

processos de expansão e de retração espacial da 

Mata Atlântica, a partir de regiões mais restritas que 

funcionaram como refúgios de fauna e flora. 

Essa hipótese admite que existem algumas 

regiões da Mata Atlântica que são zonas de alta 

diversidade, a partir das quais ocorreu a irradiação 

de muitas espécies, conforme a mata se expandia. 

Essas zonas, que constituem os antigos refúgios 

pleistocênicos são as seguintes: sul da Bahia; 

região dos tabuleiros do Espírito Santo e região 

do litoral do Rio de Janeiro e norte de São Pau-

lo. Nessas zonas, é encontrado um considerável 

número de espécies endêmicas, associadas a uma 

elevada diversidade específica. O estado do Rio 

de Janeiro ocupa uma posição bastante peculiar, 

pois sua localização coincide com uma das áreas 

de maior diversidade do bioma.

Estimativas dão conta que o Rio de Janeiro 

por volta do Séc. XVI, possuía cobertura florestal 

em 97% de seu território. O mapa de vegetação 

na escala de 1:1.000.000 do Projeto RADAM-

BRASIL indica que o Rio de Janeiro abrangia 

parcelas das regiões fitoecológicas originais do 

bioma Mata Atlântica.

As regiões fitoecológicas compreendem 

formações florestais e não florestais (savana e 

estepe). As florestas são formadas por espécies 

arbóreas dispostas, segundo a altura, em até 

quatro estratos definidos. As savanas e estepes 

caracterizam-se por apresentarem dois estratos de 

vegetação, um arbustivo e outro herbáceo. Dados 

recentemente publicados pela Fundação SOS 

Mata Atlântica mostram que em 1995 restavam 

cerca de 928.858 ha de florestas, correspondendo 

a 21,07% da superfície do Estado. 

Esses estudos também conduzidos para o 

período de 1995 a 2000, revelam ainda que, 

entre 1990 e 1995, as florestas fluminenses 

perderam 140.372 ha, o equivalente a 170 mil 

Baía da Guanabara
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campos de futebol, uma redução de 13,3% no 

total de florestas registrado em 1990. Entre 1995 

a 2000, as florestas fluminenses perderam 3.773 

ha, que representa uma redução de 0,51% da 

cobertura existente em 1995. Embora a taxa de 

desmatamento tenha caído significativamente 

nos últimos 5 anos, o estado de conservação 

da cobertura vegetal nativa do Rio de Janeiro 

é crítico. As florestas raramente alcançam as 

margens dos rios nos trechos planos e suaves 

ondulados. Os principais remanescentes encon-

tram-se apenas em locais de maior declividade 

das elevações que compõem a Serra do Mar e 

os maciços litorâneos. Há também milhares de 

pequenos fragmentos de Mata Atlântica espa-

lhados nas propriedades particulares das áreas 

rurais e mesmo em grandes glebas urbanas, que 

estão precariamente protegidos e sujeitos a toda 

a sorte de perturbações.

As maiores extensões de florestas contí-

nuas e conservadas encontram-se nas regiões 

de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba e, no 

interior do Estado, na região serrana, indo desde 

a Reserva Biológica de Tinguá, passando pelo 

Parque Nacional de Serra dos Órgãos, Parque 

Estadual dos Três Picos indo de forma descon-

tínua até o Parque Estadual do Desengano.  As 

áreas mais críticas encontram-se nas regiões 

norte e noroeste do Estado, com grande perda de 

cobertura florestal no período de 1995 a 2000, 

alto grau de degradação e manchas de erosão. De 

forma geral, a redução, degradação e a fragmen-

tação da cobertura vegetal no Estado têm como 

causas diversos fatores, sendo os principais os 

seguintes:

- unidades de conservação criadas mas não 

implantadas;

- expansão de áreas de criação de gado e de 

cabras em encostas íngremes e topos de morros;

- expansão de áreas urbanas e de condomí-

nios e loteamentos rurais e litorâneos; 

- queimadas causadas por criadores de gado, 

loteadores, balões e agricultores;

- pedreiras e saibreiras;

- bananais;

- extrativismo de recursos vegetais (palmito 

e plantas ornamentais e medicinais);

- linhas de transmissão de energia elétrica e 

dutos de gás e petróleo; 

- ausência de zoneamento ecológico-eco-

nômico.

Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica no Estado 

O reconhecimento da Reserva da Biosfera da 

Mata Atlântica no Rio de Janeiro se deu em duas 

fases.  Em meados de 1991, três áreas protegidas 

de relevância nacional foram consideradas: os 

Parques Nacionais da Tijuca e Serra dos Órgãos 

e a Reserva Biológica do Tinguá.

Notadamente, o Estado abriga porções exube-

rantes da Mata Atlântica, que além de extraordinária 

Semente de 
palmito-juçara

Centro histórico 
do Rio de Janeiro
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biodiversidade, concentra monumentos e sítios na-

turais únicos na sua paisagem, beleza  e relevância 

cultural. Com objetivo de assegurar a essas parcelas 

inigualáveis do ecossistema atlântico o mesmo trata-

mento e status daquelas inicialmente consideradas, o 

Instituto Estadual de Florestas propôs a ampliação da 

área abrangida pela Reserva da Biosfera para 29,92% 

do território fluminense, com uma área aproximada 

de 14.820 Km2 (1,48 milhões de hectares).

Em novembro de 1992, na segunda fase da 

Reserva da Biosfera, o reconhecimento foi esten-

dido a toda área pleiteada, abrangendo quase dois 

terços da totalidade dos municípios fluminenses. 

Estão inseridos na Reserva da Biosfera no Estado 

do Rio de Janeiro, quatro parques nacionais, seis 

parques estaduais, seis reservas biológicas, três 

estações ecológicas, doze áreas de proteção am-

biental, uma área de relevante interesse ecológico 

e 29 reservas particulares do patrimônio natural. 

A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica é 

constituída por zonas núcleo destinadas à proteção 

integral da natureza, como as áreas de Preserva-

ção Permanente, Reservas Legais e Unidades de 

Conservação. Nas zonas de amortecimento, que 

envolvem as zonas núcleo, as atividades econômi-

cas e o uso da terra devem estar em equilíbrio para 

preservar a integridade dos ecossistemas das zonas 

núcleo, bem como o desenvolvimento sustentável 

local. Finalmente, as zonas de transição, que envol-

vem as zonas de amortecimento, onde o processo 

de ocupação e o manejo dos recursos naturais são 

planejados e conduzidos de modo participativo e em 

bases sustentáveis, com ênfase no controle, fiscali-

zação, monitoramento e educação ambiental.

Devido à grande extensão, diversidade 

biológica e pluralidade cultural envolvidas, é 

imperioso que a sua gestão seja participativa e 

descentralizada, feita por meio de seus comitês 

estaduais. Dessa forma, o Governo do Estado, 

através de Decreto Estadual 26.057, criou em 

14 de março de 2000, o Comitê Estadual da Re-

serva da Biosfera da Mata Atlântica/RJ, que tem 

como função precípua implementar a Reserva 

no Estado, promovendo a conservação da biodi-

versidade no Domínio da Mata Atlântica e seus 

ecossistemas associados.  

Foto 3
cap3-1-RJ

Cidade do Rio 
de Janeiro
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Áreas naturais tombadas 

A proteção efetivada através do tombamento 

de áreas naturais é considerada um importante ins-

trumento para preservação de sítios com relevante 

valor histórico, artístico, paisagístico, arqueológico, 

cultural ou científico de uma determinada região.

O tombamento é um instituto jurídico, ins-

tituído pela União, através do Decreto-Lei nº 25, 

de 30 de novembro de 1937, que visa a proteção do 

patrimônio cultural e natural, implicando restrições 

de uso que garantam a proteção e manutenção de 

suas características, não necessitando serem ex-

propriadas, permanecendo sob o domínio de seu 

titular.

Representa, então, uma forma de intervenção 

ordenadora do Estado, que restringe o exercício 

sobre bens de seu domínio  e sobre direitos de uti-

lização por parte do proprietário, não impedindo 

o uso do bem, mas impondo algumas restrições às 

eventuais alterações que nele possam ser feitas, fi-

cando a execução de qualquer obra na dependência 

de autorização do órgão responsável. O tombamen-

to pode ser federal, estadual ou municipal, desde 

que o ente da federação tenha lei própria. 

Dedo de Deus, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos
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O Decreto-Lei nº 25/37, em seu artigo 2º, pa-

rágrafo 1º, equiparou os monumentos naturais aos 

bens de valor histórico e cultural: “equiparam-se 

aos bens a que se referem ao presente artigo, e são 

também sujeitos a tombamento, os monumentos 

naturais e os sítios e paisagens que importem con-

servar e proteger pela feição notável que tenham 

sido dotados pela natureza ou agenciados pela 

indústria humana”. 

O estado do Rio de Janeiro foi o que criou o 

primeiro órgão de preservação do patrimônio cul-

tural de todo o País. Em 31 de dezembro de 1964, o 

Decreto “N” nº 346/64 criou a Divisão de Patrimô-

nio Histórico e Artístico do Estado da Guanabara 

- DPHA, do qual o Instituto Estadual do Patrimônio 

Cultural (INEPAC) é o sucessor legal.

O primeiro tombamento estadual do Brasil 

foi feito em 1965, no Rio de Janeiro, preservando 

o Parque Henrique Lage, onde ao mesmo tempo 

que preservava a construção eclética do início do 

século XX, protegia o amplo parque, importante 

área verde da cidade.

A legislação atual pela qual é regulado o tom-

bamento do patrimônio fluminense no nível estadual 

é composta pelo citado Decreto “N” nº 346/64, a Lei 

nº 509, de 13 de julho de 1981, que criou o Conselho 

Estadual de Tombamento e o Decreto nº 5808, de 

13 de julho de 1982, que a regulamentou.

Seguem-se a listagem das áreas naturais tom-

badas pela União e pelo Estado, nem todas elas 

incluídas em unidades de conservação. Pode-se 

observar a inclusão nessa lista dos jardins históri-

cos, que comumente foram protegidos pelo tom-

bamento, seja por seu valor como jardim ou por 

constituírem uma área envoltória ou integrada a 

uma edificação histórica ou sítio arqueológico. 

Esses jardins, assim como várias áreas natu-

rais tombadas, embora protegidos pela legislação 

cultural, não foram consideradas unidades de con-

servação, contudo não os priva do reconhecimento 

público de seu elevado valor, que exprimem es-

treitas relações entre o espaço urbano construído 

e o ambiente natural. 

Cactus

Mata Cap3 04RJ.indd   91 2/23/06   11:01:32 PM



92

O
s 

es
ta

do
s 

da
 M

at
a 

A
tlâ

nt
ic

a

Angra dos Reis

Área Indígena Guarani-Bracuí, localiza-

da no Parque da Bocaina

Ilha Grande, na Baía de Angra dos 

Reis

Cabo Frio

Dunas de Cabo Frio – orla oceânicas 

desde a Praia de Cabo Frio ou do Forte até 

a praia do Pontal, junto ao Morro do Forno 

em Arraial do Cabo

Niterói

Pedra do Índio, Pedra de Itapuca, na 

Praia de Icaraí

Ilha dos Cardos, na Praia das Flexas

Canto Sul da Praia de Itaipu e Ilhas da 

Menina, da Mãe e do Pai

Paraíba do Sul

Caminhos de Minas – Trecho compreen-

dido entre a Estrada das Pedras e a Fazenda 

Fagundes em Araras

Parati

Costa de Trindade

Enseada do Sono e Praia da Ponta do 

Caju

Enseada do Pouso e Ilha de Itaoca

Saco e Manguezal de Mananguá

Enseada de Paraty Mirim e Ilha das 

Palmas

Praia Grande

Ilha do Araújo

Praia de Tarituba

Áreas Naturais Tombadas Estaduais

Petrópolis

Caminhos de Minas – Trecho da Estrada 

Normal da Estrela

Trechos da Calçada da Pedra ou Cami-

nho de Inhomirim

Trecho da Estrada Taquara

Trecho da Estrada do Imperador

Rio de Janeiro

Sistema Orográfico Serra do Mar/Mata 

Atlântica, englobando no Estado do Rio de 

Janeiro trechos do território de 38 municípios: 

Angra dos Reis, Barra do Piraí, Bom Jardim, 

Cachoeiras de Macacu, Campos, Casimiro 

de Abreu, Conceição de Macabu, Duas Bar-

ras, Duque de Caxias, Engenheiro Paulo de 

Frontin, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, 

Macaé, Magé, Mangaratiba, Maricá, Mendes, 

Miguel Pereira, Niterói, Nova Friburgo, Nova 

Iguaçu, Paracambi, Parati, Petrópolis, Piraí, 

Rio Bonito, Rio Claro, Rio de Janeiro, Santa 

Maria Madalena, São Fidelis, Saquarema, 

São Gonçalo, Silva Jardim, Sumidouro, Te-

resópolis e Trajano de Morais

Pontas de Copacabana e Arpoador 

Parque Henrique Lage

Parque da Gávea ou Parque da Cida-

de 

Morro Dois Irmãos

Recanto do Trovador antigo Jardim 

Zoológico 

Parque Ary Barroso

Pedra da Panela 

Ilha de Brocoió 

Pedra da Moreninha 

Reserva Biológica de Jacarepaguá 
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Cabo Frio

Conjunto Paisagístico de Cabo Frio, mo-

numentos e paisagem- Morro do Telégrafo/ 

Morro de Guia / Praia do Forte

Niterói

Ilha da Boa Viagem – Conjunto Arquite-

tônico e Paisagístico

Nova Friburgo

Casa e Parque da Cidade – Jardim e 

Parque São Clemente

Parati

Município de Parati

Rio de Janeiro

Horto Florestal –Jardim Botânico 

Pedra de Itapuã 

Morro do Rangel na Estrada do Pontal 

no Recreio dos Bandeirantes

Morro do Urubu na Estrada do Pontal no 

Recreio dos Bandeirantess

Pedra de Itaúna, na BR – 101 

Morro Dois Irmãos, Pontal de Sernam-

betiba . Morro do Cantagalo, Pedra da Ba-

leia, Morro do Amorim , Morro do Portela na 

baixada de Jacarepaguá 

Praia de Grumari 

Extensão do Tombamento da Praia de 

Grumari.

São João da Barra

Litoral Fluminense – Foz do Rio Paraíba 

do Sul, incluindo-se o manguezal, bem como 

a Ilha da Convivência e as outras vizinhas.

Áreas Naturais Tombadas Federais

Jardim Botânico

Morro da Babilônia , Morro da Urca, 

Morro Dois Irmãos

Jardim e Palácio das Laranjeiras

Jardim e Palácio do Catete

Jardim e Palácio Guanabara

Jardim e Palácio Itamarati

Pão de Açúcar

Parque do Flamengo

Jardim e Parque Henrique Lage – Con-

junto Paisagístico

Parque Nacional da Tijuca e Florestas

Passeio Público

Pedra da Gávea – Penhasco da Pedra 

da Gávea

Praias de Paquetá

Quinta da Boa Vista

Jardim e Museu da Chácara do Céu 
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Geomorfologia e paisagens 

O Estado do Rio de Janeiro é um dos mais 

ricos de todo o Brasil em termos de monumentos 

geológicos notáveis. De fato, algumas montanhas 

fluminenses, pelas suas silhuetas formosas e  

situação privilegiada, tais como o Pão de Açúcar 

e o Corcovado, ambas na capital, adquiriram 

renome internacional. Inúmeras outras, contudo, 

merecem igual destaque; tantas, na realidade, que 

apresentaremos aqui apenas as mais expressivas 

de cada um dos principais maciços fluminenses.

Na Serra da Mantiqueira, o maciço do Ita-

tiaia, em boa parte protegido pelo parque nacional 

homônimo, tem no Pico das Agulhas Negras, 

com 2.797 m, o seu ponto culminante, sendo 

também o ponto mais elevado de todo o Estado. 

Outras montanhas significativas do Itatiaia são as 

Prateleiras, a Pedra do Altar e a Pedra Assenta-

da, valendo ainda a menção às pequenas, porém 

curiosas, Pedra da Maçã, Pedra da Tartaruga e 

Asa de Hermes. Fora do parque, mas na mesma 

região, merecem destaque os dois cumes da Pedra 

Selada, no município de Resende.

Na região sul do Estado elevam-se os íngre-

mes contrafortes da Serra da Bocaina, que atingem 

grande altitude e formam diversos picos de inegável 

beleza, dos quais a Pedra do Frade reina absoluta em 

Angra dos Reis, enquanto o Pico das Três Orelhas é 

uma das atrações do município de Mangaratiba.

Na Reserva Ecológica Estadual da Juatinga, 

em Parati, as escarpas saem diretamente do mar 

para atingir altitudes um pouco superiores aos mil 

metros no Pico do Cairuçu, em cujas cercanias 

encontram-se, provavelmente, alguns remanes-

centes de mata primária e muitas espécies amea-

çadas de extinção, entre elas um pequeno grupo 

de muriquis (Brachyteles arachnoides), o maior 

primata das Américas. Não muito distante dali, 

na Ilha Grande, temos outra serra com montanhas 

de grande beleza, dentre as quais reina o Pico do 

Papagaio, com seu curioso formato.

A cidade do Rio de Janeiro é uma das áreas 

mais pródigas em montanhas do Estado. Além 

dos já mencionados Pão de Açúcar e Corcovado, 

que dispensam maiores comentários, temos, no 

Parque Estadual da Pedra Branca os Dois Irmãos 

de Jacarepaguá, a Pedra Grande e a própria Pedra 

Branca, ponto culminante do município do Rio de 

Janeiro com seus 1.024 m. No Parque Nacional da 

Tijuca, que compreende as quotas mais elevadas 

da Serra da Carioca, o Bico do Papagaio, a Pedra 

da Gávea e o Pico da Tijuca (1.021 m) são os 

destaques; finalmente, na Reserva Florestal do 

Grajaú, sob administração estadual, a pirâmide 

quase perfeita do Perdido do Andaraí é verdadei-

ramente admirável.

Nas vizinhas Niterói e Maricá, a Serra da 

Tiririca se eleva em relativo isolamento, sendo que 

o conjunto formado pelos Alto Mourão, Morro do 

Telégrafo e Agulha Guarischi formam um cenário 

de cartão postal.

É na apropriadamente chamada região ser-

rana do Estado, contudo, que se encontra a maior 

concentração de formações rochosas de tirar o fô-

lego. Como pano de fundo da Baixada Fluminense 

ergue-se a Serra do Tinguá, imensa escarpa que 

abriga uma das maiores extensões contínuas de 

floresta ombrófila densa de todo o Estado e cujo 

ponto culminante é a Pedra da Congonha, em 

Xerém. Já Petrópolis ostenta uma impressionante 

coleção de gigantescos morros arredondados, dos 

quais se destacam a Maria Comprida, em Araras; o 

Litoral fluminense
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Alcobaça e o Mãe D’Água, em Correas; e o grupo 

de montanhas em torno dos morros do Taquaril e 

da Jacuba, na Posse.

É também em Petrópolis que começa a Serra 

dos Órgãos, que muitos consideram o mais belo ma-

ciço de montanhas do Brasil. Ela ganhou esse nome 

porque os portugueses quando aqui chegaram, ao 

ver à distância os colossais pontões graníticos que 

compõem, acharam que eles se assemelhavam aos 

tubos de um gigantesco órgão divino, o que talvez 

explique por que tantas de suas montanhas possuam 

nomes de santos ou de temas litúrgicos. Em sua 

maior parte protegida por um parque nacional, que 

tem uma longa tradição de bom relacionamento 

com os muitos montanhistas que o freqüentam, a 

Serra dos Órgãos em geral, e o Dedo de Deus em 

particular, são ótimos exemplos de como uma pai-

sagem natural bem preservada pode ser um trunfo 

econômico para uma cidade – no caso, Teresópolis, 

embora suas principais montanhas estejam em terras 

do município de Guapimirim.

São inúmeros os picos de grande beleza e 

elegância na Serra dos Órgãos. A vista clássica, na 

saída da cidade, inclui o Escalavrado, que conta 

com uma longa aresta livre de vegetação que pare-

ce o dorso de um gigantesco animal pré-histórico 

voltado para a estrada; o Dedo de Nossa Senhora, 

grande pontão que se situa um pouco mais longe; e 

o já citado Dedo de Deus, um pontão ainda maior 

e mais afilado, que tem ao seu redor os Dedinhos, 

elevações secundárias que ajudam no entanto a 

compor a grande mão divina da região serrana. 

Acima desses, erguem-se picos cada vez maiores, 

como Cabeça de Peixe, Santo Antônio, São João, 

São Pedro... Mas a montanha mais impressionante 

da Serra dos Órgãos é, sem dúvida, a Agulha do 

Diabo, imenso punhal de granito apontado para 

o ar e apoiado em um pedestal cuja base fica a 

quase 1 km do topo da montanha. Ela se encontra 

rodeada de paredes igualmente altas nos vizinhos 

Garrafão, Coroa do Frade e na Pedra do Sino, 

ponto culminante do parque com 2.263 m.

Borboletas
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A vizinha Friburgo também é repleta de 

monumentos geológicos únicos. Na localidade 

conhecida como Furnas, o Cão Sentado é uma 

pedra que guarda extraordinária semelhança com 

o objeto do seu nome e a Pedra do Cônego é um 

grande morro arredondado no perímetro urbano 

da cidade. Mas é na fronteira entre Friburgo 

e Teresópolis que se encontram as montanhas 

mais espetaculares da região, em lugares como 

Salinas, Vale dos Frades e Bonsucesso. Em Sa-

linas, temos os Três Picos de Friburgo, inseridos 

no Parque Estadual dos Três Picos,sendo o Pico 

Maior o ponto culminante de toda a Serra do Mar, 

e o Capacete, impressionante conjunto de picos 

graníticos muito procurado pelos escaladores de 

todo o Brasil e mesmo do exterior. Além deles, a 

Caixa de Fósforos é um bloco solto de formato 

mais ou menos cúbico, com cerca de 20 metros de 

altura, precariamente equilibrado em um pedestal 

bem menor do que ele. 

Abaixo da Caixa de Fósforos estende-se o 

Vale dos Frades, onde se destacam a gigantesca 

parede nua do Morro dos Cabritos e, do outro lado 

do rio, uma seqüência de montanhas apenas um 

pouco menores. Mais adiante, a Pedra D’Anta e 

os Dois Bicos do Vale das Sebastianas completam 

um cenário que é um dos mais belos, e também um 

dos menos conhecidos, de todo o Estado. Outras 

elevações notáveis nos arredores, ambas no perí-

metro de Teresópolis, são os morros que formam 

a Mulher de Pedra e as Torres de Bonsucesso, na 

localidade homônima.

Seguindo em direção ao norte uma ou 

outra montanha se destaca na paisagem, como 

por exemplo a Pedra Manoel de Moraes, em 

Trajano de Moraes, mas chegando em Santa 

Maria Madalena é que tem início o último 

grande maciço do Estado, a Serra do Desen-

gano, cujo ponto culminante é o Pico do De-

sengano. Incluída no primeiro e maior parque 

estadual do Rio de Janeiro, ela no entanto 

encontra-se inacessível à população, pois a 

quase totalidade de suas terras ainda são de 

domínio privado.

Outras montanhas notáveis, que não pode-

riam deixar de ser mencionadas devido à sua 

imponência, são a Pedra Lisa, em Morro do Côco, 

Campos, espetacular agulha rochosa isolada; o 

Morro de São João, em Casimiro de Abreu, quase 

totalmente transformado em Reserva Particular 

do Patrimônio Natural; a 

Pedra do Frade, em Macaé; 

e a Agulha de Itacolomi, em 

Santo Aleixo, Magé.

Ecossistemas 

A tipificação das cober-

turas florestais que compõem 

a Mata Atlântica no Rio de 

Janeiro foi detalhada no 

Projeto RADAMBRASIL, 

de 1982. Pode-se, com base 

nelas, identificar os tipos 

florestais do Estado, per-

tencentes a quatro regiões 

fitoecológicas:

Região 
serrana

Mata Cap3 04RJ.indd   96 2/23/06   11:01:52 PM



97

O
s 

es
ta

do
s 

da
 M

at
a 

A
tlâ

nt
ic

a

Região fitoecológica estepe - Corresponde a 

uma caatinga, devido às condições predominantes 

de clima e precipitações semelhantes às do Nor-

deste brasileiro. Essa caatinga fluminense ocorre, 

como uma formação aberta, apenas nos municí-

pios de Arraial do Cabo e de Cabo Frio, sempre 

sobre os maciços adjacentes ao mar. A vegetação 

é especial nessas localidades, ostentando raridades 

da flora estadual, como as Bromeliaceae Tillan-

dsia gardneri var. rupicola, Tillandsia neglecta, 

Nidularium atalaiensis, Cryptanthus sinuosus 

e Cryptanthus maritimus, que são endêmicas 

da região, além de outras espécies da mesma 

família, menos raras, como Bilbergia amoena, 

Quesnelia quesneliana, Neoregelia cruenta e Al-

cantarea gigantea. Outro endemismo regional é 

o Pilosocereus ulei, que aparece acompanhado de 

outras Cactaceae, como Pilosocereus arrabidae, 

Cereus fernanbucensis e Austrocephalocereus 

fluminensis, em meio a várias espécies de Eu-

phorbiaceae.

De grande fragilidade e de caráter exclusivo 

no Estado, esse tipo de cobertura florestal está 

sob a intensa pressão antrópica representada pela 

especulação imobiliária e ocupação desordenada 

do solo.

Região fitoecológica floresta ombrófila densa 

- Os ambientes fluminenses onde se instala a flo-

resta ombrófila densa possuem precipitações bem 

distribuídas ao longo do ano, em torno de 1.500 

mm, sem período seco. Essa região apresenta 

cinco formações em todo o Brasil, mas, no Rio de 

Janeiro, estão representadas apenas quatro:

 - Floresta das terras baixas - Está estabelecida 

nas baixas altitudes, até 50 m, com remanescentes 

ao longo do Estado, nas áreas alagadas ou muito 

úmidas.  A vegetação apresenta composição florís-

tica variada, com a presença constante do pau-de-

tamanco (Tabebuia cassinoides - Bignoniaceae) 

e do coco-de-tucum (Bactris setosa - Arecaceae). 

Um sub-bosque pode estar presente com várias 

Piperaceae e Costus spiralis (Zingiberaceae). Ou-

tras espécies arbóreas freqüentes são as figueiras 

(Ficus organensis, Ficus insipida - Moraceae) e 

os ingás (Inga laurina - Leguminosae). No litoral 

Sul, pode ocorrer a palmeira Raphia ruffia e nas 

bacias dos rios São João e Macaé aparecem o 

guanandi (Symphonia globulifera - Clusiaceae) e 

o uanani (Callophyllum brasiliense - Clusiaceae). 

A umidade desses ambientes favorece a alta inci-

dência de epífitas representadas por Bromeliaceae, 

Araceae, Cactaceae e Orchidaceae. A abertura 

da BR-101 representou um drástico aumento das 

pressões antrópicas sobre os remanescentes desse 

tipo de mata.

floresta submontana - Essa formação florestal 

compreende as matas que ocorrem na faixa de 

altitude entre os 50 e os 500 metros, no relevo 

montanhoso da Serra do Mar, nos contrafortes 

litorâneos e nas ilhas. Seus principais remanes-

centes constituem, quase sempre, áreas de preser-

vação permanente, pois estão situados na escarpa 

frontal da Serra do Mar, com declividades geral-

mente muito acentuadas, ou fazem parte de algum 

tipo de unidade de conservação, como o Parque 

Nacional da Bocaina, a APA de Cairuçu, a APA 

de Tamoios, o Parque Estadual da Ilha Grande, a 

Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul, a APA 

de Mangaratiba, a Reserva Biológica do Tinguá, 

a APA de Petrópolis, o Parque Nacional da Serra 

dos Órgãos, a Estação Ecológica do Paraíso e o 

Parque Estadual do Desengano. A composição 

florística é rica e variada, sendo alguns elemen-

tos bastante comuns, como o tapiá (Alchornea 

Teresópolis, região serrana
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iricurana - Euphorbiaceae); as freqüentíssimas 

embaúbas (Cecropiaceae) e quaresmeiras (Tibou-

china granulosa - Melastomataceae); as grossas 

figueiras (Ficus spp. - Moraceae), que muitas 

vezes,são árvores estranguladoras de outras 

árvores, crescendo sobre elas como parasitas; a 

carrapeta (Guarea guidonia - Meliaceae), sempre 

presente às margens dos riachos; o açoita-cavalo 

(Luehea grandiflora - Tiliaceae) e a gregária pin-

daíba (Xylopia brasiliensis - Annonaceae). Essas 

espécies, juntamente com dezenas de outras, for-

mam um dossel contínuo, sombreando o interior 

das matas. Sob esse dossel que pode estar a 25-30 

m do solo e do qual sobressaem as copas do jaca-

tirão (Miconia fairchildiana - Melastomataceae) 

e da canela-santa (Vochysia laurifolia - Vochysia-

ceae), um sem número de plantas forma um sub-

bosque adaptado à luminosidade diminuída pelas 

árvores mais altas. As folhas, para otimização da 

fotossíntese, possuem maiores concentrações de 

clorofila e, por isso, têm coloração verde-escura, 

como as Piperaceae dos gêneros Piper, Poto-

morphe e Ottonia e os sonhos-d’ouro (Psycho-

tria nuda - Rubiaceae) ou expandem as lâminas 

foliares, exibindo macrofilia acentuada, como a 

Rudgea macrophylla (Rubiaceae) e as inúmeras 

Marantaceae (Maranta, Ctenanthe, Stromanthe) 

e Heliconiaceae (Heliconia). Esse sub-bosque é 

o habitat do palmito (Euterpe edulis - Arecaceae), 

cujos estoques naturais sofrem contínua depleção 

por cortadores clandestinos.

- Floresta montana - Os remanescentes desse 

tipo de mata localizam-se no rebordo dissecado da 

Serra do Mar e na Serra de Itatiaia, em altitudes 

compreendidas entre os 500 e os 1500 m. As par-

tes altas de algumas das unidades de conservação 

do Estado contêm trechos da formação montana 

da floresta ombrófila densa, como o Parque Na-

cional da Bocaina, o Parque Nacional de Itatiaia, 

a Reserva Biológica do Tinguá, o Parque Nacional 

da Serra dos Órgãos, a APA de Petrópolis, a APA 

do Jacarandá e o Parque Estadual do Desengano. 

Também algumas iniciativas municipais preser-

vam esse tipo de formação florestal, como a APA 

da Serrinha, em Resende, as APAs de São José do 

Vale do Rio Preto e a Reserva de Macaé de Cima, 

em Friburgo. A flora dessa formação apresenta 

muitas das espécies da formação submontana. 

Surge, entretanto, o gigante da Mata Atlântica, o 

jequitibá-rosa (Cariniana estrellensis - Lecythi-

daceae), que, sobressaindo do dossel contínuo das 

copas, pode superar os 30 m de altura. Bastante 

alto é também o ouriceiro (Sloanea sp. - Elaeo-

carpaceae).

A dominância em espécies fica por conta 

das Lauraceae, que estão representadas por inú-

meros gêneros (Aiouea, Aniba, Cryptocarya, 

Endlicheria, Licaria, Nectandra, Ocotea, Persea, 

Phyllostemodaphne, Urbanodendron) e espécies, 

destacando-se, entre elas, o raríssimo tapinhoã 

(Mezilaurus navalium), de especial importância 

histórica: considerado o carvalho brasileiro, foi 

intensamente utilizado na construção de caravelas, 

urcas, fragatas, escunas e sumacas, bem como nos 

reparos das frotas que aportavam avariadas ao 

Rio de Janeiro. Sua intensa utilização no período 

colonial foi regulamentada por Carta Régia de 

1799. Outras espécies que fazem parte da flo-

resta montana são o cedro (Cedrela angustifolia 

- Meliaceae), o louro-pardo (Cordia trichotoma 

- Boraginaceae), o vinhático (Plathymenia fo-

liolosa - Leguminosae) e o guaperê (Lamanonia 

ternata - Cunoniaceae). No sub-bosque, aparecem 

a guaricanga (Geonoma sp. - Arecaceae) e os fetos 

arborescentes ou samambaias-gigantes: Trichop-

teris sp. (Cyatheacae) e Dicksonia sellowiana 

(Dicksoniaceae). O interior dessas matas, sempre 

sombrio, é ocupado por plantas herbáceas de pe-

queno porte, como Besleria spp. (Gesneriaceae), 

Coccocypselum spp. (Rubiaceae), Dichorisandra 

spp. (Commelinaceae), Dorstenia spp. (Morace-

ae), Pilea spp. (Urticaceae) e uma infinidade de 
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gêneros de Pteridophyta (Blechnum, Didymochla-

ena, Dryopteris, Lygodium, Marattia, Polybotria, 

Sellaginella). Cipós e escandentes são, também, 

numerosos: Bauhinia spp (Leguminosae), Cissus 

spp. (Vitaceae), Davilla rugosa (Dilleniaceae), 

Pithecoctenium spp. (Bignoniaceae), Serjania 

spp. (Sapindaceae) e Smilax spp. (Smilacaceae), 

entre outros. Troncos e galhos das árvores são 

literalmente cobertos de epífitos, que vão desde 

líquens, hepáticas e musgos, passando por várias 

Pteridophyta (Hymenophyllum, Microgramma, 

Trichomanes); Dicotyledoneae, como Begonia-

ceae (Begonia), Cactaceae (Hariota, Ripsalis, 

Schlumbergera), Gesneriaceae (Codonanthe, 

Nematanthus), Marcgraviaceae (Marcgravia), 

Peperomiaceae (Peperomia) e Monocotyledo-

neae, como Bromeliaceae (Vriesia, Tillandsia), 

Cyclanthaceae (Carludovica) e Orchidaceae 

(Bifrenaria, Catasetum, Cattleya, Miltonia, On-

cidium, Pleurothalis).

- Floresta alto-montana - Ocupa os ambientes 

situados acima dos 1500 m. É nela que existe a 

maior ocorrência de endemismos, sendo o Itatiaia 

um dos locais notáveis nesse sentido. Tais matas 

são chamadas nebulares por estarem freqüen-

temente encobertas por nuvens que saturam o 

ar de umidade. As árvores são de altura apenas 

mediana, retorcidas e exibem um certo grau de 

xeromorfismo, devido às baixas temperaturas. 

Entre elas, encontram-se espécies que pertencem 

a famílias pouco representadas no Brasil ou a gê-

neros escassos no Estado do Rio de Janeiro: Aqui-

foliaceae, com o único gênero, Ilex, mais comum 

e melhor representado no Sul do Brasil, incluindo 

Ilex paraguariensis, a erva-mate; Celastraceae, 

com o único gênero, Maytenus, um dos poucos 

brasileiros e o único da família que ocorre no Esta-

do; Clethraceae, com o único gênero Clethra, que 

possui, apenas, duas espécies brasileiras; Cuno-

niaceae, com o gênero Weinmannia, um dos três 

que ocorrem no País; Winteraceae, com Drymis 

brasiliensis, única espécie brasileira; Myrsinace-

ae, com o gênero Myrsine, um dos quatro brasi-

leiros; Proteaceae, com o gênero Roupala, um dos 

três representados no Brasil, e Saxifragaceae, com 

o gênero Escallonia, o único brasileiro. Dos ar-

bustos, cita-se Berberis laurina (Berberidaceae), 

também a única espécie brasileira. Algumas aves 

nativas da Mata Atlântica vivem nessas florestas 

ou próximas a elas, sempre em áreas de altitude. 

Entre elas estão os endêmicos assobiador (Tijuca 

atra), beija-flor-de-topete (Stephanoxis lalandi) 

e entufado (Merulaxis ater), além da borralhara 

(Mackenziaena leachii), da garrincha-chorona 

(Schizoeaca moreirae), do bacurau-da-telha (Ca-

primulgus longirostris) e do tapaculo (Scytalopus 

speluncae). Por essas singularidades, a floresta 

alto-montana é de suma importância científica. 

Nessas matas praticamente não existe sub-bosque, 

mas há adensados de Bromeliaceae representadas 

por Vriesia, Aechmea e Nidularium. O epifitismo 

é desempenhado por Orchidaceae, dentre as quais 

a belíssima Sophronites grandiflora.

- Região fitoecológica floresta estacional 

semidecidual - O grau de caducifoliedade do con-

Bromélia 
imperial

Detalhe da 
bromélia imperial
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junto florestal a que se refere a sua denominação 

está entre 20 e 50% e é dependente do clima, 

que tem uma estação chuvosa e outra seca. São 

quatro as formações dessa região fitoecológica, 

mas apenas três estão parcamente representadas 

no Rio de Janeiro:

 - Floresta das terras baixas - Os pequenos 

remanescentes dessa formação localizam-se no 

Município de Quissamã, entre Macabuzinho e 

Dores de Macabu, fora de qualquer unidade de 

conservação, citando-se Sterculia chicha (Stercu-

liaceae) e Talisia sp. (Sapindaceae) como espécies 

típicas. A pecuária e o cultivo da cana-de-açúcar 

reduziram drasticamente essa formação.

- Floresta submontana - Situa-se entre os 50 e 

os 500 m de altitude, no município de Macaé, redu-

zida a pequeníssimas manchas, sem qualquer tipo 

de proteção específica. O araribá (Centrolobium sp. 

- Leguminosae) é citado como espécie típica.

- Floresta montana - É a formação que me-

lhor representa a floresta estacional semidecidual 

no Estado. Manchas mais significativas ocorrem 

entre 500 e 1500 m nos municípios de Cordeiro, 

Trajano de Moraes e Bom Jardim. Em Itatiaia 

e Resende, há manchas menores. A sapucaia 

(Lecythis pisonis - Lecythidaceae) é uma das 

espécies típicas.

- Região fitoecológica floresta ombrófila 

mista - Como as regiões fitoecológicas an-

teriores subdivide-se em quatro formações, 

mas no Rio de Janeiro só ocorre a formação 

floresta montana. Localiza-se entre os 800 e 

os 1.200 m no Parque Nacional da Bocaina. 

As espécies típicas são o pinheiro-do-paraná 

(Araucaria angustifolia - Araucariaceae) e 

pinheirinho-bravo (Podocarpus lambertii - 

Podocarpaceae).

Refúgio ecológico

É um agrupamento vegetal que apresenta 

fitofisionomia e florística dissonantes daquelas 

verificadas nos entornos imediatos. Ocorre, 

geralmente, sobre solos litólicos rasos. Das três 

modalidades existentes, apenas o refúgio eco-

lógico alto-montano está presente em território 

fluminense.

Está localizado acima dos 1.500 m, na Serra 

do Mar e na Mantiqueira. Em seus lugares de 

ocorrência como Morro do Cuca, Pico do Fra-

de, Antas, Desengano, Bocaina e Itatiaia, ele 

aparece logo após a floresta ombrófila densa 

alto-montana, à qual se relaciona e é, como ela, 

local de altas concentrações de endemismos. Em 

Antas, entre Petrópolis e Teresópolis, 66 das 347 

espécies coletadas são endêmicas; na Bocaina, 

no sul do Estado, são endêmicas 30 das 215 

espécies registradas; no Desengano, em Santa 

Maria Madalena, são 62 endemismos entre 275 

espécies registradas; em Itatiaia, local dos mais 

pesquisados botanicamente, com 415 espécies 

coletadas, há 88 que são endêmicas; no Morro 

do Cuca, em Petrópolis, há 27 endemismos en-

tre 227 espécies coletadas e, no Pico do Frade, 

em Macaé, das 124 espécies coletadas, 22 são 

endêmicas.

A fitofisionomia é herbáceo-arbustiva, 

aberta. As Asteraceae estão significativamente 

representadas por vários gêneros (Achyrocline, 

Baccharis, Chinolaena, Erigeron, Eupatorium, 

Mikania, Senecio, Vernonia, Wedelia). As 

Bambusacea possuem uma espécie de bambu 

– Chusquea pinifolia – muito freqüente nesses 

locais, e só neles. Outra exclusiva é Cortade-

Perereca
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ria modesta. Inúmeras outras famílias estão 

representadas por plantas pequenas, como as 

Eriocaulaceae e as Scrophulariaceae. No chão, 

às vezes, aparecem grandes manchas de líquens, 

dos quais Cladonia confusa é freqüente. Lugares 

úmidos são marcados por Sphagnum purpura-

tum, musgo higroscópico, acidificador das águas 

e propiciador de habitat para a planta carnívora 

Drosera vilosa.

Formações pioneiras

Compreendem os ecossistemas associados 

à Mata Atlântica e foram caracterizados em três 

áreas:

 - Áreas com influência marinha - São as 

restingas, das quais há uma significativa varie-

dade no território fluminense. Embora grandes 

extensões delas já tenham sido eliminadas, há 

ainda bons remanescentes.  Estão associadas às 

areias quartzosas litorâneas depositadas durante o 

Quaternário. Por isso mesmo, são bem represen-

tadas do município do Rio de Janeiro em direção 

ao litoral norte, onde a Serra do Mar se afasta da 

costa e a planície litorânea alcança maior ampli-

tude, especialmente nos municípios de Macaé, 

Quissamã, Campos e São João da Barra. No Rio 

de Janeiro e nos dois últimos municípios, entre-

tanto, já foram profundamente descaracterizadas, 

delas restando apenas manchas pequenas, resi-

duais e fortemente secundarizadas. As restingas 

possuem composições florísticas complexas e 

características vegetacionais variadas, que vão 

desde a vegetação rastejante das praias aos es-

paços desnudos com moitas esparsas e às matas 

de restinga. Trabalhos recentes têm procurado 

tipificar categorias de vegetação nessas áreas, já 

que existem profundas diferenças estruturais entre 

elas. Um grande número de espécies endêmicas, 

raras e ameaçadas de extinção fazem parte do 

sistema biológico das restingas.

- Áreas com influência fluviomarinha - São os 

manguezais que se instalam em águas calmas do 

interior das baías, ocupando, preferencialmente, 

fozes de rios. Sua flora é bastante simplificada e 

compõe-se, basicamente, de três espécies arbóreas: 

Rhizophora mangle (Rhizophoraceae), Avicennia 

schaueriana (Verbenaceae) e Laguncularia race-

mosa (Combretaceae). Na foz do Rio Paraíba do 

Sul, ocorre conspicuamente Avicennia germinans. 

As maiores áreas ocupadas por manguezais estão 

na foz do Rio Paraíba do Sul e na do Macaé, no 

fundo da Baía de Guanabara, na Baía de Sepetiba 

e no Litoral Sul, em especial em Parati. Como as 

restingas, os manguezais, apesar de protegidos por 

legislação específica, têm sido seriamente prejudi-

cados por atividades humanas predatórias.

- Áreas com influência fluvial - São os brejos e 

lezírias, que se formam nos baixos cursos dos rios. A 

vegetação predominante é constituída por herbáceas 

helóbias, das quais a mais característica é a cosmo-

polita taboa (Typha domingensis - Typhaceae).

Os manguezais, os brejos e as lagunas lito-

râneas barradas por cordões de restingas consti-

tuem áreas úmidas de especial importância para 

a avifauna migratória.

Fauna

Muitas da áreas incluídas na Reserva da  

Biosfera da Mata Atlântica, especialmente aquelas 

de domínio privado, dispõem de pouca ou nenhu-

ma informação sobre sua fauna. As áreas públicas 

protegidas foram mais estudadas, especificamente 

a fauna de vertebrados. 

Restinga na 
cidade do Rio 
de Janeiro
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Entre os mamíferos, merecem destaque os 

primatas representados pelos macacos guariba 

(Alouatta sp), muriqui (Brachyteles arachnoides), 

macaco-prego (Cebus apella) e os sagüis, sendo 

o mais conhecido o mico-leão-dourado (Leon-

topithecus rosalia), mas tendo ainda o também 

ameaçado Callithrix aurita.  Já o Callithrix jac-

cus, espécie típica do Nordeste, foi introduzido 

no Estado e atualmente pode ser visto desde a 

Floresta da Tijuca até nas regiões de ocorrência 

do mico-leão-dourado, na região das baixadas 

litorâneas.

São encontrados vários marsupiais (Didelfí-

deos), entre eles o gambá (Didelphis marsupialis), 

várias cuícas e a rara cuíca d’água (Chironectes 

minimus) nos riachos que descem da Serra do 

Mar. Pertencentes a outros grupos, destacam-se 

o tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla), a 

preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus), tatus 

(Dasypus, Euphractus), o tapiti (Silvilagus), nu-

merosos roedores como o caxinguelê (Sciurus), 

ouriço-caixeiro (Coendou), preá (Cavia), capivara 

(Hydrochaeris hydrochaeris), paca (Agouti), cotia 

(Dasyprocta), ratos-do-mato (Cricetidae) e o rato-

do-bambu (Cannabaetomys amblionyx). Dentre 

os vários predadores podem ser vistos o cachorro-

do-mato (Cerdocyon), o guaxinim ou mão-pelada 

(Procyon), o coati (Nasua nasua), a lontra (Lutra), 

irara (Eira barbara), furão (Galictis, Grison) e os 

gatos pintados (Felis). O mais importante réptil 

da região é o jacaré-de-papo-amarelo (Caiman 

latirostris). Em algumas áreas protegidas ainda 

sobrevivem os caititus (Tayassu tajacu).

Apesar de muito desfalcada em suas popu-

lações, a avifauna é rica em certas espécies sil-

vestres, com formas importantes de pelo menos 

três tinamídeos: o inhambu-guaçu (Crypturellus 

obsoletus), inhambu-xororó (C. parvirostris) e 

inhambu-xintã  (C. tataupa), além de, possivel-

mente, o raro macuco (Tinamus solitarius); dos 

ardeídos é comum nas fazendas, partes baixas e 

brejos, a garça-boiadeira (Bubulcus ibis), o socó-

mirim (Ixobrycus exilis erytromelas) e garças 

brancas (Egretta, Casmerodius); representantes 

dos anatídeos, podem ser vistos nas baixadas, 

irerês (Dendrocygna viduata) e a marreca-ananai 

(Amazonetta brasiliensis). Também nas partes 

baixas é comum observar-se o urubu comum 

(Coragypis atratus) e, junto à mata e encosta das 

serras o urubu-caçador (Cathartes aura). Vá-

rios gaviões, sendo freqüente o gavião-caboclo 

(Heterospizias meridionalis), o gavião-peneira 

(Elanus leucurus), o gavião pega-pinto ou carijó 

(Buteo magnirostris), o gaviãozinho (Gampso-

nix swainsonii), o gavião-carrapateiro (Milvago 

chimachima), além do já escasso gavião pega-

macaco (Spizaetus tyrannus).

Vários outros grupos de aves estão represen-

tados, como os saracura-três-potes (Aramides caja-

nea), frango-d’água-azul (Porphyrula martinica); 

columbídeos: várias pombas, notadamente a bela e 

rara pomba-espelho (Claravis godefrida), a pomba-

amargosa (Columba plumbea), rolinhas (Columbi-

na talpacoti), juriti (Leptotila); psitacídeos vários, 

como o periquito-verde (Brotogeris versicolorus), 

maitaca (Pionus maximiliani); sabiá-cica (Triclaria 

malachitacea); cuculídeos alma-de-gato (Piaya 

cayana), o comum anu-preto (Crotophaga ani), 

como também anu-branco (Guira guira) predador 

dos ninhos de pardais, rolinhas etc.

Várias espécies de corujas habitam a região, 

sendo mais comum a coruja-das-igrejas (Tyto alba 

suindara), jacurutu (Pulsatrix koeniswaldiana), 

a coruja-buraqueira (Speotyto cunicularia) e co-

rujão-de-orelha (Rhinoptynx clamator). Também 

comuns são os beija-flores (Ramphodon, Eupeto-

mena, Melanotrochilus, Phaetornis, Amazilia). 

Relativamente comuns nas áreas de mata são 

ainda o trogonídeo surucuá-de-barriga-amarela 

(Trogon viridis), a juruva (Baryphthengus ru-

ficapillus), o joão-bobo (Nystalus chacuru) e o 

joão-barbudo (Melacoptila striata); os ranfastíde-
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os, tucano-de-bico-preto (Ramphastus vitellinus 

atiel), maguari-poca (Selenidera maculirostris) 

comuns dentro da mata; os picídeos xanxão ou 

pica-pau-do-campo (Colaptes campestris), pica-

pau-amarelo (Celeus flavescens), Melanertes 

flavifrons que aprecia frutos da carrapeteira;  o 

pica-pau-branco (Leuconerpes candidus). 

Há vários outros grupos de aves como arapon-

ga (Procnias nudicollis), polícia-inglesa (Leistes), 

joão-de-barro (Furnarius rufus badius), anambé-

branco (Tityra cayana), o comum tangará (Chiro-

xiphia caudata), tesourinha (Muscivora tyrannus), 

bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), cambaxirra 

(Troglodytes aedon), sabiá-do-campo (Mimus sa-

turninus), japacamim (Donacobius atricapillus), 

sabiá-una (Platycichla flavipes), sabiá-laranjeira 

(Turdus rufiventris), sabiá-poca (T. amaurocha-

linus), guaxe (Cacicus haemorrhous), que tem 

seus ninhos pendurados nas árvores perto dos 

rios; saíra-sete-cores (Tangara seledon), sanhaço 

(Thraupis), tiê-sangue (Ramphocelus bresilius), 

trinca-ferro (Saltator similis), pixoxó (Sporophila 

frontalis), coleirinho (S. caerulescens), gaturamo 

(Euphonia sp.) e os alienígenas bico-de-lacre 

(Estrilda) e pardal (Passer domesticus).

Diversas cobras como a jibóia (Boa cons-

trictor), jararacas e jararacuçu (Bothrops spp.), 

cobras-coral (Micrurus), cobra-cipó (Chironius), 

caninana (Spilothes), além de alguns lacertídeos. 

O lagarto teju (Tupinambis teguixin) é muito 

comum, mas também ocorrem 

formas menores como Ameiva 

ameiva e Tropidurus torquatus, 

Anolis sp. etc. Nos córregos, 

ocorre o raro cágado Hydro-

medusa maximiliani, forma 

especializada em viver em frias 

águas torrenciais das serras.

É farta a fauna de ba-

tráquios, com muitas formas 

representadas na área. Também 

notável é a representação dos 

invertebrados, sendo extraordinário o número de 

insetos, dos quais podem ser destacados as borbo-

letas azuis do gênero Morpho, a grande mariposa 

(Agripina sp) e o marimbondo-caçador (Pepsis sp) 

que preda aranhas, gafanhotos e esperanças.

Patrimônio espeleológico 

O Rio de Janeiro é um estado relativamente 

pobre em ocorrências de cavidades naturais sub-

terrâneas. Isso deve-se ao fato de que, em todo o 

território fluminense, existe apenas um pequeno 

bolsão de calcário, a rocha mais propícia à for-

mação de cavernas devido à dissolução por águas 

fluviais ou pela percolação das águas das chuvas, 

situado nos municípios de Cantagalo e Itaocara, 

na região serrana.

Esse bolsão de calcário, no entanto, a 

despeito de suas reduzidas dimensões (se 

comparado aos fenomenais carstes de Minas 

Gerais, Bahia, Goiás e São Paulo, por exem-

plo) é explorado há muitos anos por fábricas 

de cimento, que representam uma ameaça 

concreta às poucas cavernas ali existentes. Por 

essa razão, e por serem as cavidades naturais 

subterrâneas feições geológicas expressamente 

protegidas pela legislação vigente, encontra-se 

tramitando na Assembléia Legislativa do Estado 

do Rio de Janeiro, projeto de lei de autoria do 

deputado Carlos Minc (PT/RJ) criando o Parque 

Bem-te-vi
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Estadual das Cavernas Fluminenses, que obje-

tiva preservar essas cavernas, das quais a mais 

importante é a Gruta Novo Tempo, reservando 

porém significativa porção do calcário para a 

continuidade da indústria cimenteira, de forma 

a não prejudicar a economia daquela região. A 

criação desse parque, na verdade, representaria 

um novo vetor de desenvolvimento local, basea-

do na exploração racional do turismo ecológico, 

não apenas através da visitação às grutas mas, 

também, da prática de outros esportes e ativi-

dades ao ar livre, tais como caminhadas, vôo 

livre e passeios a cavalo.

As demais cavidades naturais subterrâneas 

do Rio de Janeiro resumem-se a pequenas grutas 

criadas por falhas nos granitos e gnaisses que 

constituem a litologia predominante no Estado, 

bem como pelo encontro, ou superposição, de 

grandes blocos dessas mesmas rochas. Apesar 

de sua modesta expressividade, em termos es-

peleológicos, algumas dessas grutas chegaram a 

adquirir grande fama local e, em conseqüência, 

certa importância turística. A título de exemplo, 

podemos citar a Gruta do Acaiá, na Ilha Grande; 

a Gruta do Mero, no Morro da Urca; os “Olhos” 

e a “Orelha”, na Pedra da Gávea; a Gruta do Pre-

sidente, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos;  

a Gruta Paulo e Virgínia e a Gruta do Morcego, no 

Parque Nacional da Tijuca, dentre outras. 

Situação da Reserva da  
Biosfera da Mata Atlântica 

Limitando-nos à área definida hoje para o Rio 

de Janeiro, já se reconhece oficialmente que uma 

primitiva cobertura vegetal, composta de florestas 

densas, cobria cerca de 97 % de sua área total. 

Ali se situavam as diversas matas de altitude, de 

encostas serranas, de planaltos interiores, planí-

cies costeiras, alagadiços,  restingas e  mangues, 

abrangendo assim os denominados ecossistemas 

associados à Mata Atlântica. Os restantes 3% 

eram do domínio de campos de altitude, de rochas 

expostas, de praias desnudas de vegetação e de 

superfícies líquidas de lagos, rios e lagoas. 

Caso existisse, nessa época remota, uma 

imaginária Reserva da Biosfera, ela certamente 

abrangeria 100% da área total do Estado, abrigan-

do a totalidade da riqueza de uma biodiversidade 

natural, praticamente inalterada pelo homem 

pré-histórico.

Até a chegada dos colonos portugueses, na 

primeira década do Século XVI, o trecho fluminen-

se, provavelmente, ainda guardava seus aspectos 

naturais em mais de 93% do território do Estado, 

podendo descontar-se um suposto débito de 4%, 

devido à alteração antropogênica indígena, con-

seqüente à existência de aldeamentos, roçadas e 

queimadas que resultariam da ocupação esparsa, 

mas ponderável, das muitas tribos indígenas na-

tivas. Mesmo assim, dentro da imagem virtual de 

uma imaginária Reserva da Biosfera, ainda estaria 

mantida, então, praticamente toda a biodiversidade 

natural primitiva.

No início do Século XVI, começou, e poste-

riormente prosseguiu em escala crescente, a histó-

rica ocupação humana européia colonial no Rio de 

Janeiro e a conseqüente e progressiva alteração da 

vegetação natural. As causas são bem conhecidas: 

a extração de pau-brasil, seja em contrabando, seja 

em comércio legalizado pela Coroa portuguesa; 

a demanda de grossos lenhos para as numerosas 

Flor de eritrina
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e imensas caldeiras de derretimento da gordura 

de baleias; a procura de combustível lenhoso em 

geral para uso da crescente população; o corte de 

madeiras-de-lei para construção naval e civil; a 

derrubada, queimada e limpeza de extensas áreas 

florestais para fins de pecuária, agricultura e a 

ocupação de terrenos para o estabelecimento e 

desenvolvimento de povoados, vilas e cidades.

O desenvolvimento civilizatório passou a ter 

um componente que, em relação àquela imaginária 

Reserva da Biosfera, poderia ser expresso mate-

maticamente numa razão inversa. Ou seja, quanto 

maior a ocupação humana, menor a biodiversida-

de. Tínhamos entrado decididamente num plano 

inclinado de aceleradas e progressivas perdas, quer 

em áreas naturais, quer em biodiversidade. 

Se na primeira metade do Século XX tivés-

semos tido uma virtual Reserva da Biosfera, nela 

ainda estariam contidos talvez 60% do território 

fluminense. Na realidade, com o ritmo de devasta-

ção descontrolada que se veio impondo, acabamos 

entrando no ano 2000 com uma delimitação legal 

para a atual Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

que se limitou a abranger 40% da área total do Es-

tado. E isso, porque essa Reserva não se prendeu 

ao percentual remanescente de florestas e incluiu 

também entornos de ilhas, restingas, margens de 

rios e lagoas, nascentes de 

cursos d´água, áreas outro-

ra florestais e outros sítios, 

previstos na definição de 

uma Reserva da Biosfera. De 

qualquer maneira, ficamos 

afinal mais pobres em 60%, 

no que concerne a áreas para 

conservação do antigo do-

mínio das matas atlânticas 

fluminenses.

Mas o mais grave é que 

grande parte da riqueza de 

nossa biodiversidade natural 

se perdeu para sempre. Essa afirmação é admis-

sível, pois mesmo sem termos idéia real da pri-

mitiva quantidade e qualidade da biodiversidade 

fluminense, a constatação da alteração radical 

dos ambientes em imensas áreas e a conseqüente 

destruição dos habitats, torna lógica a ilação: nos-

so saldo em biodiversidade desceu a nível muito 

baixo e está hoje ameaçado criticamente de baixar 

ainda mais, na medida que não tomemos medidas 

urgentes e efetivas para conservar o que nos restou 

de fauna, flora e ambientes naturais.  

Fazer previsões para o futuro, na total au-

sência de uma bola de cristal, seria um exercício 

ilegal da profissão de futurologia. Sem embargo, 

um esforço de imaginação nos permitiria ter duas 

visões baseadas em hipóteses antagônicas.

Na primeira hipótese, não tendo havido 

modificação radical do padrão comportamental 

humano, que continuará orientado e dirigido 

para um sempre crescente consumismo, sob o 

paradigma do imediatismo de interesses, verifi-

car-se-á uma inexorável e incessante diminuição e 

rarefação em todas as reservas naturais, inclusive 

naquelas protegidas por lei. A biodiversidade será 

reduzida a um mínimo de espécies vegetais e 

animais domesticadas ou amansadas, ocorrendo 

comumente surtos de doenças bio-sanitárias ou 

Bromélias, em 
Teresópolis
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Araucárias 
em 
Teresópolis

pragas biológicas contra as quais se exercerá cres-

centemente pesado e oneroso controle químico, 

com conseqüências imprevisíveis. As áreas rurais 

estarão substituídas por áreas semi-rurais total-

mente aculturadas ou por áreas urbanas imensas e 

extensas, resultando na formação de megalópolis 

conurbadas. A antiga Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica foi um episódio histórico, sepultado pela 

adoção do lema do desenvolvimento a todo custo, 

por parte de governantes e governados, sendo um 

dos pilares dos comportamentos o alastramento do 

ecoturismo descontrolado. Não será, realmente, 

um mundo admirável. 

Na segunda alternativa, vencendo afinal o 

bom senso sobre o imediatismo, as zonas urbanas, 

através de numerosos e bem distribuídos parques, 

jardins e arborização e de densa arborização dos 

logradouros, tudo adequadamente planejado e 

bem executado, funcionarão como complementos 

das zonas rurais, onde se implantarão, finalmente, 

os planos de uso da terra que faltavam. Como 

maior resultante, serão efetivadas as faixas ou zo-

nas de corredores biológicos, interligando todas as 

unidades de conservação. Estas, plenamente im-

plantadas e mantidas, formarão núcleos preciosos 

para a garantia da manutenção da biodiversidade. 

Haverá satisfatória conscientização ecológica e 

efetiva vontade dos líderes e dos liderados, e a 

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Estado 

do Rio de Janeiro será uma realização modelar, 

funcionando eficazmente num quadro geral da 

melhoria da qualidade de vida. Verdadeiramente, 

será um admirável mundo novo.

Pode-se afiançar, à luz dos atuais conhecimen-

tos, que não há outras alternativas;  a acomodação 

a meios termos ou a tentativa de conciliação entre 

as duas hipóteses certamente serão procedimentos 

paliativos que acabarão por nos levar a cair, cedo 

ou tarde, na primeira hipótese acima descrita. 

Denise Marçal Rambaldi é secretária-geral da 
Associação Mico-Leão-Dourado e coordenadora 
do Colegiado Regional Sudeste da Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica.

A REDE NO ESTADO: pág. 298

AMEAÇAS NO RJ: págs. 199, 215, 219 
e 224

BIBLIOGRAFIA: pág. 316

PROJETOS NO RJ: págs. 267 e 275
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Minas Gerais

Diante das montanhas de Minas, não é difícil 

perceber o ritmo acelerado da devastação de 

um dos cinco biomas mais críticos do mundo, 

ameaçado de desaparecer da Terra. São séculos 

de exploração predatória, que começou com a 

chegada dos primeiros colonizadores e continua 

até os dias atuais. 

Em Minas Gerais, a Mata Atlântica cobria 

49% da área do Estado, estando reduzida a 7% de 

sua cobertura original. Como agravante, a maior 

parte do que restou da vegetação de Mata Atlântica 

no Estado se encontra em remanescentes muito 

pequenos e nas  mãos de proprietários privados.

Apesar de fragmentada, a Mata Atlântica de 

Minas ainda abriga uma alta diversidade de espé-

cies da flora e da fauna, incluindo várias espécies 

endêmicas e ameaçadas. Além da fragmentação, 

várias são as ameaças diretas à biodiversidade 

dessa floresta, incluindo-se, entre outros, o des-

matamento para expansão das culturas agrícolas e 

da pecuária, tráfico de vida silvestre, urbanização 

e desenvolvimento industrial. 

Fitofisionomias 

A Mata Atlântica que ocorre em Minas Ge-

rais é bastante heterogênea, com uma fisionomia 

vegetacional que vai desde a floresta ombrófila 

densa até as florestas estacionais semideciduais. 

Além dessas tipologias, as áreas de contato entre 

essas formações, as matas ciliares e os remanes-

centes incrustados em outras formações, também 

são incluídas no bioma.

De acordo com o nível atual de conhecimen-

to, o bioma Mata Atlântica contém mais diver-

sidade de espécies que a maioria das formações 

florestais amazônicas, bem como elevados níveis 

de endemismos. Isso ocorre porque essa forma-

ção é subdividida em vários tipos fisionômicos, 

devido à influência das variações de latitude e 

altitude. Além dessa variação nas tipologias típi-

cas de mata, existem ainda regiões cobertas por 

campos de altitude e alguns enclaves de tensão por 

contato. A interface com essas áreas cria, assim, 

condições particulares de fauna e flora.

Casarios 
antigos 
na região 
histórica
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Os remanescentes de Mata Atlântica carac-

terizam-se pela vegetação exuberante, com acen-

tuado higrofitismo (adaptadas a altas umidades). 

Entre as espécies mais comuns encontram-se 

algumas briófitas, cipós e orquídeas. Estima-se 

que 8 mil espécies vegetais brasileiras sejam 

endêmicas da Mata Atlântica. Entre essas, 60% 

são espécies arbóreas e os 40% restantes de não-

arbóreas. Entre as bromélias, 70% são endêmicas 

e, entre as palmeiras, 64%. 

Segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, o 

tipo fisionômico da floresta ombrófila densa pode 

ser encontrado em pequenas manchas na região 

nordeste do Estado (Vale do Jequitinhonha - divisa 

com o estado da Bahia), no leste (Vale do Mucuri 

- na divisa com o estado do Espírito Santo) e no 

sul, na região da Serra da Mantiqueira. Trata-se 

de uma floresta com árvores bastante altas e sub-

bosque bem sombreado. Como conseqüência de 

feições topográficas inclinadas a fortemente incli-

nadas, ocorre uma boa penetração de luz nessas 

formações, fator que, associado à alta umidade, 

ocasiona o aparecimento e a manutenção de co-

munidades epifíticas bastante ricas e abundantes, 

o que talvez seja o traço mais marcante dessas for-

mações. Qualquer observador, mesmo que leigo, 

consegue perceber tal característica em qualquer 

trecho mais preservado dessas florestas. Famílias 

como Orchidaceae, Bromeliaceae e Araceae, 

normalmente constituem os grupos predominantes 

nessas comunidades, tanto em riqueza como em 

abundância de espécies.

 A floresta ombrófila mista é o tipo vegeta-

cional menos representado no Estado. Ocorre em 

uma pequena mancha no sul do Estado, também 

na região da Serra da Mantiqueira. Pode ocorrer 

formando “ilhas” florestais de formato mais ou 

menos circular e tamanho variável em meio às for-

mações campestres, constituindo os “capões”, ou 

então formando florestas contínuas de composição 

e estrutura variáveis. Além da araucária, típica 

dessa formação, espécies das famílias Lauraceae, 

Myrtaceae e Anacardiaceae, por exemplo, são 

bastante comuns. As espécies mais importantes 

na composição dos estratos arbóreos destas flo-

restas são bastante variáveis, como resultado de 

condições ambientais diferenciadas ao longo de 

toda a área de ocorrência dessa formação.

A floresta estacional semidecidual é o tipo de 

formação atlântica mais comum no Estado, co-

brindo quase toda a extensão da área de ocorrência 

natural desse bioma. Também por isso é o tipo fisio-

nômico que vem sofrendo mais com os processos 

de fragmentação. Ela é constituída por elementos 

arbóreos, perenifólios até decíduos, que atingem 30 

a 40 metros de altura, sem formar cobertura supe-

rior contínua, além de elementos arbustivos, lianas 

e epífitas, estas em menor quantidade e riqueza 

quando comparadas com as formações da floresta 

ombrófila densa. A diversidade do estrato superior 

desse tipo de formação é maior do que na floresta 

ombrófila mista, devido à fertilidade do solo, e 

podem aparecer espécies como a peroba (Aspidos-

perma polyneurom), o cedro (Cedrella fissilis) e a 

cabreúva (Myrocarpus frondosus). No sub-bosque 

destacam-se espécies da família Meliaceae. 

Ipês-amarelos
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Uma das principais características da fauna 

que vive na Floresta Atlântica, assim como em 

outras florestas tropicais do mundo, é o fato de ser 

diversificada e marcada pela presença de muitas 

espécies endêmicas. Várias dessas espécies possuem 

baixas densidades populacionais, o que caracteriza 

um grande número de espécies raras. Além da fauna 

terrestre, a Mata Atlântica abriga também uma rica 

fauna de peixes que habitam os pequenos riachos 

que permeiam as áreas florestadas. Muitos desses 

peixes orientam-se pela visão para localizar alimento 

ou parceiros reprodutivos, bem como para seus com-

portamentos sociais, e são incapazes de sobreviver 

em águas turvas ou claras, sujeitas à luminosidade 

intensa, quando ocorre a remoção da floresta. 

Biodiversidade 

Minas Gerais abriga cerca de 70% das 

espécies de mamíferos que ocorrem em todo o 

Domínio da Mata Atlântica. A grande maioria 

das espécies de mamíferos registradas no Estado 

ocorre na Mata Atlântica, sendo aproximadamente 

um terço (65) exclusivas desse bioma. Este é, por 

exemplo, o caso do muriqui-do-norte (Brachyteles 

hypoxanthus), o maior dos macacos neotropicais. 

Fica até difícil imaginar que, no passado, cerca 

de 400 mil muriquis compartilhavam a grande 

biodiversidade da Mata Atlântica. Hoje, sobraram 

aproximadamente 1.300 indivíduos.

Para a avifauna, das 785 espécies que ocor-

rem no Estado - aproximadamente a metade da 

riqueza das aves do Brasil -, 54 são endêmicas da 

Mata Atlântica. 

Nesse contexto, a Mata Atlântica merece ser 

destacada também pela sua extraordinária fauna de 

répteis e, principalmente, de anfíbios endêmicos. 

Do total das 340 espécies de anfíbios conhecidos 

para Minas Gerais, 70% são encontradas nesse 

bioma. A considerável riqueza para esse grupo é 

atribuída principalmente ao elevado índice pluvio-

métrico, à alta diversidade estrutural dos habitats 

arbóreos e à disponibilidade de ambientes úmidos 

dos habitats de Mata Atlântica. As florestas de 

altitude destacam-se, entre as diferentes tipologias 

do bioma, como áreas de notáveis endemismos 

para anfibiofauna, aí propiciados pelo isolamen-

to geográfico de conjuntos serranos, como por 

exemplo o complexo da Mantiqueira. 

Considerado o maior remanescente de Mata 

Atlântica do Estado, o Parque Estadual do Rio Doce 

(PERD) abriga 77 espécies de mamíferos, o que 

equivale a 30% de todas as espécies de mamíferos 

da Mata Atlântica. Para os primatas, ocorrem sete 

espécies, o que equivale a 40% de todas as espécies 

de primatas dessa floresta. Destaca-se também a 

ocorrência de carnívoros de grande porte, com o 

registro recente de populações de um dos maiores 

felinos com ocorrência no Brasil, como é o caso da 

onça-pintada (Panthera onca). Cerca de 16% das 

Ipê-rosa

Bromélia com 
borboleta
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espécies registradas nesta unidade de conservação 

são endêmicas ao bioma Mata Atlântica.

Em relação às aves, foram registradas, até os 

dias atuais, 325 espécies no PERD. Esse número é 

considerado bastante expressivo, pois corresponde a 

47% das aves registradas para o bioma Mata Atlân-

tica, 41% da avifauna mineira e 19% da avifauna 

brasileira. Destaca-se a ocorrência de 20 espécies 

de aves consideradas ameaçadas de extinção de 

acordo com a nova lista brasileira de espécies da 

fauna ameaçadas de extinção. Esse número é tam-

bém muito expressivo, visto que corresponde a 25% 

das aves brasileiras ameaçadas de extinção e a 27% 

das aves ameaçadas de extinção da Mata Atlântica. 

Do total de espécies registradas para o Parque, 25 

são listadas como ameaçadas de extinção em Minas 

Gerais, como é o caso do muriqui (Brachyteles hy-

poxanthus) e da onça-pintada (Panthera onca).

Unidades de conservação 

As unidades de conservação são instrumen-

tos fundamentais para a reversão da crise de bio-

diversidade. No entanto, os resultados alcançados 

por esse instrumento irão depender de como elas 

são selecionadas, planejadas, criadas ou geridas. 

Para agravar ainda mais a situação, as áreas pro-

tegidas existentes são continuamente ameaçadas 

por invasões, exploração clandestina de madeira 

e ações de ocupação desordenada em seu entorno, 

gerando cada vez mais isolamento.  

As áreas protegidas do estado de Minas Gerais 

cobrem um total de 4.306.562,16 ha distribuídos em 

382 unidades de conservação. Na Mata Atlântica, 

existem dois Parques Nacionais (Caparaó e Itatiaia), 

11 Parques Estaduais (como Rio Doce, Brigadeiro, 

Serra do Rola Moça e Itacolomi), uma Reserva 

Biológica Federal (Rebio) e aproximadamente 65 

reservas particulares (RPPNs). No entanto, por causa 

da grande fragmentação das florestas do bioma, as 

reservas são muito pequenas, o que impede a con-

servação de espécies no longo prazo. Além disso, 

a distribuição dessas reservas é bastante esparsa ao 

longo da paisagem, o que dificulta o trânsito das 

espécies e as necessárias trocas genéticas para sua 

perpetuação e não garante representatividade signifi-

cativa dos diferentes habitats e ecossistemas na Mata 

Atlântica, que precisam ser conservados.

Apesar de crescentes iniciativas, a superfície 

de Minas Gerais coberta pela Mata Atlântica está 

muito aquém do mínimo sugerido para a manuten-

ção da biodiversidade nesse bioma, apontando, e 

ao mesmo tempo justificando, a urgência de uma 

estratégia de ação para reverter esse quadro. 

Causas da destruição 

Minas Gerais perdeu cerca de 121.000 hec-

tares de Mata Atlântica entre 1995 e 2000 (Fun-

Pintassílgo

Onça-pintada
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dação SOS Mata Atlântica, 2002). A exploração 

predatória de espécies vegetais - para lenha, car-

vão, alimentação e construção - ainda persiste, o 

que tem levado muitas áreas à extinção. Extensas 

áreas de Mata Atlântica do Vale do Rio Doce, por 

exemplo, onde as siderurgias primeiramente se 

instalaram, foram completamente exterminadas, 

fazendo com que o desmatamento avançasse sobre 

outras áreas de mata, principalmente as dos vales 

dos rios Mucuri e Jequitinhonha.

A perda de habitats foi apontada como o 

principal fator responsável pelo declínio de 82% da 

fauna ameaçada de Minas Gerais. A maior parte 

dessas espécies, cerca de 60%, está associada à Mata 

Atlântica. Estudos recentes, desenvolvidos a partir da 

análise de imagens de satélite, continuam mostrando 

um acentuado ritmo de substituição de extensas áreas 

de florestas por empreendimentos agropecuários, 

obras de infra-estrutura e expansão urbana.

A perda de biodiversidade decorrente da 

intensa pressão antrópica sobre a Mata Atlântica 

do Estado foi expressa em números quando da 

elaboração das listas da fauna e da flora ameaça-

das de extinção. Nos estudos coordenados pela 

Fundação Biodiversitas, 178 espécies de animais 

e 538 de plantas foram consideradas ameaçadas 

no Estado. Desse total, com relação à fauna, 66 

espécies ocorrem na Mata Atlântica, sendo 29 

espécies de aves, 19 de mamíferos, três espécies 

de anfíbios e três de répteis, além de 12 espécies 

de insetos (besouros, borboletas e libélulas).

Instrumentos de conservação

Em Minas Gerais, existem vários instrumen-

tos criados para auxiliar na conservação da bio-

diversidade do Estado e principalmente daquela 

associada à Mata Atlântica. 

O Atlas de Áreas Prioritárias para a Conser-

vação da Biodiversidade se tornou um documento 

extremamente importante no que diz respeito a 

políticas de proteção da biodiversidade no Esta-

do. Esse instrumento, reconhecido pelos órgãos 

ambientais estaduais, vem auxiliando na criação 

de unidades de conservação e na priorização de 

programas para conservação de flora e fauna.  

A versão atualizada do documento aponta, por 

exemplo, que, das 26 novas áreas indicadas em 

relação à versão anterior, 25 se encontram dentro 

do bioma Mata Atlântica. Isso pode ser o resul-

tado dos programas para a conservação da Mata 

Atlântica, que contribuíram para o conhecimento 

da fauna e flora de novas áreas e possibilitaram a 

sua inclusão na lista de áreas prioritárias. Nelas 

se enquadram, por exemplo, a área de Barbacena 

e Barroso, um grande remanescente de floresta 

com algumas espécies endêmicas (como por 

exemplo, a aranha Corinna selysi) ou a área de 

Entre-Folhas, um remanescente de Mata Atlânti-

ca com mais de 500 hectares, que abriga grande 

número de espécies ameaçadas e endêmicas e 

alta riqueza de espécies, como os primatas sagüi-

da-serra (Callithrix flaviceps) e sauá (Callicebus 

personatus nigrifrons). 

O Programa de Proteção da Mata Atlântica 

(Promata) é um programa resultante da coo-

peração entre o Brasil e a Alemanha, que visa 

a contribuir para a proteção de remanescentes 

e a recuperação de áreas degradadas na Mata 

Cidade de Poços de Caldas
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Atlântica de Minas Gerais. O Programa envolve 

o fortalecimento de suas UCs (regularização fun-

diária parcial, obras e equipamentos, planos de 

manejo), o monitoramento e controle da cobertura 

vegetal (levantamento da cobertura vegetal), a 

prevenção e combate aos incêndios florestais, o 

desenvolvimento sustentável do entorno das UCs 

e a promoção de áreas de conectividade entre os 

fragmentos de floresta.

Entre os novos programas para a Mata Atlânti-

ca, podemos destacar o Programa Espécies Ameaça-

das, voltado para a proteção das espécies em risco de 

extinção desse bioma. Resultado de parceria entre 

a Biodiversitas e o Centro de Pesquisas Ambientais 

do Nordeste (Cepan), com o apoio do Fundo de 

Parceria para Ecossistemas Críticos, o Programa, 

implementado em 2003, apóia financeiramente 

projetos voltados para a recuperação das espécies 

ameaçadas e a conservação de seus habitats. En-

tre as espécies beneficiadas no Estado de Minas 

através do apoio desse Programa estão o macaco-

prego-de–peito-amarelo (Cebus xanthosternos), o 

muriqui-do-norte (Brachyteles hypoxanthus) e o 

surubim-do-Doce (Steindachneridion doceana).

Áreas prioritárias para 
conservação 

Na Mata Atlântica mineira, as áreas indicadas 

como potencialmente importantes no atlas atuali-

zado das Áreas Prioritárias para a Conservação da 

biodiversidade estão diretamente relacionadas ao 

seu nível de fragmentação e de alteração da vege-

tação natural, a qual persiste apenas em pequenos 

remanescentes isolados. A existência de um gran-

de número de remanescentes vegetais pequenos e 

próximos entre si, como no sul de Minas, levou 

à proposição de grandes áreas prioritárias para a 

investigação e formação de corredores de biodi-

versidade, centradas no levantamento biológico e 

em estudos que promovam a conectividade entre 

esses fragmentos.

O maior volume de informações em algumas 

áreas da Mata Atlântica mineira, com a maior 

concentração de registros de espécies ameaçadas 

de extinção, possibilitou aos especialistas que 

elaboram o Atlas a identificação de um complexo 

de áreas de extrema importância biológica, como 

os Parques Estaduais do Rio Doce e da Serra do 

Brigadeiro. A grande pressão antrópica reforça 

a necessidade de criação de outras unidades de 

conservação nessas regiões. 

Na Mata Atlântica que ocorre no Sul de Mi-

nas, foram indicadas diversas áreas situadas na 

Serra da Mantiqueira, como a região do Parque 

Nacional do Itatiaia e de Poços de Caldas.

Devido ao baixo conhecimento que se tem 

sobre a Mata Atlântica que ocorre na região do 

Jequitinhonha, há menos áreas aí indicadas, as 

quais incluem o extremo nordeste do Estado. 

Contudo, três novas áreas de importância extrema 

para conservação foram propostas para a região.

Menina de população tradicional

Rio São Francisco
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No Domínio da Mata Atlântica, foi desenha-

do o corredor leste que envolve as áreas de im-

portância biológica especial - Serra do Brigadeiro 

e Parque Nacional do Caparaó - conectando-se 

com o grande corredor central da floresta atlântica 

(sul da BA, ES e MG). Estão incluídas também 

as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) de  Pedra 

Dourada e Santa Rita do Itueto, extensas áreas 

ainda bem preservadas, porém desconhecidas 

floristicamente. 

Um outro corredor, o Sudeste, engloba re-

manescentes primários de floresta atlântica com 

alta conectividade, incluindo as florestas urbanas 

de Juiz de Fora, as áreas prioritárias do Parque 

Estadual do Ibitipoca, de Bom Jardim de Minas, 

de Bocaina de Minas e de Monte Verde e a APA 

Fernão Dias. A região é altamente explorada pela 

atividade agropecuária, reflorestamento de pinus 

e especulação imobiliária. 

A região da floresta atlântica norte, acima do 

Rio Doce, apresenta-se em expressivos fragmentos, 

em sua maioria desconhecida floristicamente. O 

corredor Mucuri/Jucuruçu, proposto no novo Atlas 

mineiro, preserva remanescentes de floresta atlânti-

ca onde a agropecuária expande suas fronteiras. Já o 

corredor Jequitinhonha inclui áreas de importância 

biológica muito alta, como Santa Maria do Salto, 

que apresenta remanescente florestal em bom es-

tado de conservação, com alta riqueza específica e 

com influência florística da floresta atlântica do sul 

da Bahia e da Serra do Mar, no Sudeste do Brasil. 

A Reserva Biológica da Mata Escura, por exemplo, 

guarda remanescentes significativos de floresta 

atlântica de grande importância ecológica. 

As áreas mais prejudicadas da floresta atlân-

tica são justamente as mais importantes do ponto 

de vista conservacionista. São as remanescentes 

das matas do leste e do sul mineiros, que abrigam 

os últimos exemplares de gêneros e espécies de 

plantas e animais ameaçados de extinção. 

Os remanescentes de Mata Atlântica locali-

zados em regiões metropolitanas, como a de Belo 

Horizonte, Viçosa e Juiz de Fora, também foram 

apontados como de interesse para conservação. 

Nesses remanescentes, existe um grande número 

de registros de espécies ameaçadas de extinção e 

são regiões, em geral, muito bem inventariadas. A 

grande pressão antrópica causada pela presença de 

grandes cidades reforça a urgente necessidade de 

criação de outras unidades de conservação nessas 

localidades.

Yasmine Antonini e Gláucia Moreira Drummond 
são biólogas da Fundação Biodiversitas

A REDE NO ESTADO: pág. 293

AMEAÇAS EM MG: págs. 199, 219 e 221

PROJETOS EM MG: págs. 259 e 275

Parque Nacional do Caparaó
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O Espírito Santo possui área de 45.597 km2, 

sendo que 100% de sua superfície eram cobertas 

por Mata Atlântica. Segundo o Instituto Brasi-

leiro de Geografia e Estatística (IBGE-2004), a 

Mata Atlântica no Estado é composta por floresta 

ombrófila, floresta estacional semidecidual, for-

mações pioneiras (brejos, restingas, mangues) 

e refúgio vegetacional da Serra do Caparaó. O 

relevo caracteriza-se como montanhoso, com 

altitudes que vão desde o nível do mar até 2.897 

m, cujo ponto culminante é o Pico da Bandeira 

(Serra do Caparaó). 

Do ponto de vista geológico, Amorim (1984) 

considerou que o Espírito Santo pode ser dividido 

em duas zonas principais: zona dos tabuleiros e 

zona serrana. A zona dos tabuleiros compreende 

o terraço litorâneo, plano ou levemente ondulado, 

de altitude média em torno de 50 m. No Espírito 

Santo, ocupa uma faixa estreita ao sul, entre as 

planícies e as primeiras escarpas das serras inte-

rioranas. Ao norte de Vitória alarga-se, tornan-

do-se expressiva entre Linhares e São Mateus e 

prolonga-se até o sul da Bahia. A zona serrana, 

localizada mais ao interior, é formada por vales 

profundos e escavados, nos prolongamentos da 

Serra da Mantiqueira.

Na zona dos tabuleiros, ocorre principalmen-

te a floresta ombrófila densa, sendo caracterizada 

por uma vegetação com exemplares de altura 

média acima de 30 m. As árvores são espaçadas, 

o sub-bosque é pouco denso e apresentam-se 

poucas epífitas. Já a zona serrana é caracterizada 

pela floresta ombrófila aberta, de altitude, com o 

interior fechado, vegetação rasteira e arbustiva 

Espírito Santo

Parque Estadual da Pedra Azul na região serrana
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abundantes, com altura média de 25 m. De 300 a 

800 m de altitude, forma-se a floresta de encosta, 

mais úmida. Acima de 1.200 m, assume carac-

terísticas de floresta montana, com árvores um 

pouco mais baixas e espécies típicas. Acima de 

2.000 m, aparece a vegetação de campos (refúgios 

vegetacionais). A zona serrana foi intensamente 

explorada, onde se desenvolveu uma capoeira de 

regeneração, alta e rica em imbaúbas.

As planícies costeiras ou planícies litorâ-

neas geralmente têm a elas associado o termo 

restinga, esse, porém, de significado bastante 

diverso. Nesse texto, vamos considerar que o 

termo restinga se refere ao tipo de vegetação 

que recobre as planícies costeiras. Sendo assim, 

podemos caracterizar as planícies costeiras por 

um conjunto de tipos de vegetação, designado 

muitas vezes como complexo, que varia desde 

formações herbáceas, passando por formações 

arbustivas, abertas, fechadas, chegando a florestas 

cujo dossel varia em altura, mas geralmente não 

ultrapassam os 20 m.

As regiões costeiras caracterizam-se por 

apresentarem diversas feições morfológicas: 

dunas, mangues, estuários, baías e recifes, de-

correntes da atuação de diferentes fatores como 

ventos, marés, ondas e correntes.

A vegetação do litoral encontra-se dividida 

em dois tipos básicos: a vegetação das praias, 

dunas e restingas e a vegetação dos mangues. Nas 

praias, apresenta-se principalmente de porte her-

báceo e nas dunas o porte é arbustivo. Na restinga, 

pode-se encontrar uma mata de aspecto xeromór-

fico, que em zonas alagadas torna-se paludosa. As 

restingas do Espírito Santo localizam-se desde a 

divisa da Bahia até a divisa com o Rio de Janeiro, 

ao longo do litoral, por 411 Km de extensão. Li-

mitam-se em alguns pontos à praia, mas em 80% 

de sua área, avançam para o interior.

A presença de manguezais é favorecida pela 

ocorrência de uma faixa contínua de terrenos 

baixos, de substratos de vasa de formação recen-

te ao longo do litoral. Esses se desenvolvem na 

desembocadura dos rios, lagunas e reentrâncias 

costeiras, onde existe encontro das águas dos 

rios com a do mar. São formados por arbustos e 

árvores com poucas espécies, semelhantes fisio-

nômica e fisiologicamente. Nas zonas de maior 

influência das marés, aparecem mangue-vermelho 

(Rhizophora mangle) e mangue-preto (Avicenia 

schaueriana) e nas zonas de menor influência 

encontra-se mangue-branco (Laguncularia race-

mosa). Considerando sua extensão, os manguezais 

mais importantes do Estado são os do Rio São 

Mateus, Rio Barra Seca, complexo Piraquê-Açú-

Mirim, Baía de Vitória, Baía de Guarapari, Rio 

Benevente, Rio Itapemirim e Rio Itabapoana.

Histórico da ocupação

Em 1503, foi fundado o primeiro vilarejo 

no Estado, no atual município de Vila Velha. A 

derrubada de florestas para formação de roças e 

retirada de lenha contribuiu para o processo de 

degradação da Mata Atlântica, que foi intensifi-

cado com a extração indiscriminada de madeira 

de lei. A ocupação da faixa costeira foi favorecida 

pelo acesso e transporte por via marítima e pela 

riqueza e diversidade de recursos existentes nas 

áreas úmidas, manguezais, estuários e baías.

A entrada para o interior foi proibida pela 

Coroa, a partir da descoberta das minas de ouro 

em 1710, quando o governador capitão-geral do 

Estado do Brasil, Lourenço de Almada, por ordem 

de D. João V de Portugal, determinou a suspensão 

da exploração das minas existentes na Capitania 

do Espírito Santo, com a proibição da construção 

de estradas para as Minas Gerais, sob “pena de 

confisco de bens e degredo para Angola”.

O Espírito Santo, não obstante a proximidade 

com o Rio de Janeiro, ficou, assim, por três sécu-

los e meio, coberto de florestas que começavam 
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próximas ao mar, atravessando todo o território, 

galgando as serras do Caparaó e dos Aimorés e 

penetrando no vizinho estado de Minas Gerais. 

Em 1810, cerca de 85% do território capixaba 

encontrava-se coberto pela Mata Atlântica.

Esse panorama se manteve por um bom 

tempo, sendo que em 1888, apenas 15,4% do ter-

ritório era ocupado pela população humana. Essa 

ocupação se limitava ao litoral, cujos principais 

núcleos eram, ao norte, São Mateus e, ao sul, Nova 

Almeida, Guarapari, Benevente e Itapemirim. 

Nesses últimos, a principal atividade econômica 

era a produção de cana-de-açúcar, enquanto no 

norte do Estado era a produção de farinha de 

mandioca para exportação.

Com a expansão da atividade cafeeira pro-

veniente da região do Vale do Paraíba, a partir da 

segunda metade do século XIX, teve início a ocu-

pação da região central do Estado pelos primeiros 

imigrantes italianos e alemães, com conseqüente 

devastação da cobertura florestal primitiva. A 

introdução da cultura cafeeira trouxe uma forte 

mudança na economia e passou a ser a principal 

atividade econômica do Estado. O desmatamento 

descontrolado, aliado às condições geográficas 

de relevo dominante e com solos altamente sus-

ceptíveis à erosão, promoveu impactos sobre o 

ambiente natural: erosão do solo, contaminação 

das águas e assoreamento dos rios.

No final do século XIX, a produção agrária 

do Estado se caracterizava pela monocultura ca-

feeira e pela pequena propriedade. Mesmo assim, 

em 1920, somente 28,6% das terras do Estado 

eram ocupadas pelos estabelecimentos agrícolas 

e apenas 17,6% dessa área eram cultivadas.

Novos imigrantes europeus, que chegavam 

ao Estado fugindo das conseqüências das guerras 

mundiais, receberam do governo glebas de 30 

ha para implantação da cultura do café. Entre os 

anos 1920 e 1950 era muito comum que novas 

derrubadas de florestas fossem realizadas para 

Restinga
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expansão da cultura devido a épocas de bom 

preço do café. Com a queda dos preços, as ter-

ras eram abandonadas ou se transformavam em 

pastagens, caracterizando o ciclo mata-café-pas-

tagens. Como conseqüência, houve devastação 

da cobertura vegetal primitiva de grande parte 

das terras do Estado e utilização predatória dos 

recursos naturais.

Em relação à região norte (que no início da 

colonização não fora objetivo de exploração), 

a construção da estrada de ferro Vitória-Minas 

garantiu fácil acesso e permitiu em 1908 o po-

voamento da região sul do Rio Doce. Quanto à 

margem norte, só em 1916 teve início o primeiro 

povoamento ao longo do Rio Pancas e também a 

instalação da primeira fazenda de cacau em Li-

nhares e Regência. O desenvolvimento tornou-se 

acelerado a partir de 1928, quando foi construída a 

ponte sobre o Rio Doce, ligando Colatina às terras 

do norte. Posteriormente, a exploração de madeira 

tornou-se uma alternativa economicamente segu-

ra, destacando-se essa região como grande produ-

tora e exportadora deste recurso, principalmente 

para Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Na década de 1950, a floresta de várzea e a 

vegetação pantanosa, que eram muito freqüentes 

ao longo de toda costa espírito-santense, estavam 

quase totalmente destruídas, sendo mais facilmen-

te encontradas nas proximidades do Rio Doce. Já 

em relação à vegetação de encostas e de altitude, a 

destruição ocorreu tanto por ação de madeireiros 

quanto por carvoeiros. A demanda para produção 

de dormentes para atender à rede ferroviária e de 

carvão para alimentar a indústria siderúrgica, tam-

bém contribuiu com o processo de desmatamento 

irracional e sem critérios.

O declínio da exploração das florestas tro-

picais do sudeste da Ásia influenciou fortemente 

para que o Brasil assumisse o papel de produtor 

e fornecedor de madeiras e derivados para aten-

der ao mercado internacional. Nos anos 1960, 

a indústria madeireira era a principal atividade 

econômica geradora de empregos (empregando 

33,13% do total de operários da indústria de trans-

Floresta e 
cachoeira em 
Santa Teresa
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formação), explorando grandes áreas do Estado 

até o esgotamento dos recursos florestais, quando, 

na década de 1970, o setor entra em decadência 

em virtude da escassez de matéria-prima.

Ainda nos anos 1970, teve início um grande 

incremento no desenvolvimento industrial e o Es-

tado passou a fazer parte do processo de expansão 

da economia brasileira, através da implantação e 

desenvolvimento de setores estratégicos como 

celulose, metalmecânica, siderurgia, entre outros. 

A instalação de grandes projetos industriais no 

Estado, como a Aracruz Celulose, Companhia 

Siderúrgica de Tubarão, Usina de Pelotização e 

Petrobras, aceleraram o processo de urbanização 

e de concentração populacional, agravando o qua-

dro de destruição dos remanescentes em função 

da demanda energética, com inevitável impacto 

sobre a qualidade de vida da população.

O eucalipto, principal matéria-prima para a 

produção de celulose, passou a ocupar significati-

vas parcelas de terra na região das bacias dos rios 

São Mateus, Barra Seca e Itaúnas, onde inclusive 

áreas de floresta nativa foram substituídas por 

grandes extensões de plantações homogêneas. 

No final da década de 1970, o reflorestamento já 

ocupava área equivalente a 119.303 ha.

Nos anos 1980, houve novo crescimento dos 

desmatamentos para plantação de café, em função 

da alta dos preços, sendo que, com a queda dos 

preços, muitas dessas áreas eram abandonadas 

e transformadas em pastagens. Outro fator que 

concorreu para a perda da cobertura florestal, 

nessa década, foi a demanda energética para suprir 

os setores residencial, agropecuário e industrial, 

principalmente o siderúrgico, o que gerou uma 

equivalência em área desmatada superior à média 

de 30.000 ha/ano.

A evolução dos remanescentes florestais e 

ecossistemas associados no Espírito Santo, no 

período de 1985 a 1995, foi discutido em trabalho 

realizado pela Fundação SOS Mata Atlântica, 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

e o Instituto Socioambiental (1998). Os remanes-

centes florestais em 1985 perfaziam 465.414 ha, 

sendo reduzidos para 442.930 ha em 1990 e para 

410.391 ha em 1995. Esses números demonstram 

um aumento da intensidade do desmatamento no 

Estado, de 4,83%, no período de 1985 a 1990, 

para 7,35%, no período de 1990 a 1995. Em 

relação à restinga, no ano de 1985, a área era de 

33.313 ha, sendo reduzida para 31.967 ha em 

1990 e posteriormente para 31.091 ha em 1995. 

Houve nesse caso uma redução da velocidade 

de desmatamento, caindo de 4,04% para 2,74%. 

Em relação ao mangue, de 1985 a 1990, não foi 

registrado nenhum desmatamento, sendo que, no 

Região 
litorânea
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período de 1990 a 1995, houve desmatamento de 

271 ha representando um decremento de 3,80% 

da cobertura.

O monitoramento da cobertura florestal 

para o período 1995 a 2000 amplia a escala de  

mapeamento para 1:50.000, o que permite iden-

tificar fragmentos florestais, desmatamentos e 

áreas em regeneração a partir de 10 ha, enquanto 

anteriormente somente áreas acima de 25 ha 

eram possíveis de serem mapeadas. Além dessas 

alterações metodológicas, o processo de mapea-

mento passa a incluir a identificação de formações 

arbóreas sucessionais secundárias em estágio 

médio e avançado de regeneração, diferindo dos 

mapeamentos anteriores, nos quais considerava-

se como remanescentes florestais apenas as for-

mações arbóreas primárias e aquelas em estágio 

avançado de regeneração.

Essas modificações não permitem uma aná-

lise comparativa com os estudos realizados pela 

própria Fundação SOS Mata Atlântica para os 

períodos anteriores. Por exemplo, os resultados 

apresentados para o período 1995-2000 indicam 

uma cobertura florestal nativa para o Espírito 

Santo na ordem de 30,28%, o que corresponde 

a 1.398.435 ha, enquanto que os dados de 1995 

indicavam 8,9% de remanescentes.

Situação atual e perspectivas 
futuras

Apesar do avanço da consciência con-

servacionista, o legado deixado pelo processo 

exploratório dos recursos naturais gerou uma 

fragilidade na relação homem/ambiente. As ati-

vidades antrópicas, em muitos casos, se tornaram 

insustentáveis, principalmente pela baixa capaci-

dade de absorção dos impactos apresentada pelos 

sistemas naturais.

Floresta ombrófila densa
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Como exemplo dessa fragilidade, podemos 

citar o uso do solo do Estado, que está distribuído 

basicamente em: lavouras (permanente, temporá-

ria e temporária em descanso), pastagens (natural 

e plantada), florestas naturais, florestas plantadas 

e terras produtivas não utilizadas, que totalizam 

3.339.022 ha, ou seja, 73,23% da extensão terri-

torial do Estado. As pastagens cobrem 1.821.069 

ha, constituindo o uso predominante do território 

capixaba. Sua maior concentração é na mesorre-

gião Litoral Norte Espiritossantense, totalizando 

618.070 ha. Dentre os 13 municípios integrantes 

dessa mesorregião, o município de Linhares con-

centra 236.544 ha (38,7% do total de pastagens 

da mesorregião).

Vale ressaltar que, na mesorregião Litoral 

Norte Espiritossantense, existem fisionomias mui-

to ameaçadas, seja pelo isolamento em pequenas 

frações, seja pela pressão das atividades antrópi-

cas, como é o caso da floresta dos tabuleiros, que 

vem passando ao longo do tempo por um processo 

de desmatamento motivado principalmente pela 

implantação e expansão de atividades como fru-

ticultura, silvicultura e pecuária. Nessa região, 

também podemos observar a vegetação florestal 

da várzea, que ocupa os solos aluviais, sujeitos por 

vezes a inundações. Essa vegetação pode ser ob-

servada na Floresta Nacional de Goytacazes. Essa 

fitofisionomia foi muito explorada principalmente 

no tocante à utilização para implantação da cultura 

do cacau. A prática de “brocar” a floresta (mata 

de cabruca), retirando indivíduos do sub-bosque e 

mantendo apenas os existentes no dossel, promo-

vem um retardamento dos eventos sucessionais, 

por vezes até inviabilizando a sustentabilidade do 

ecossistema florestal. 

Uma fisionomia singular e também extre-

mamente ameaçada é o Vale do Suruaca, loca-

lizado nos municípios de São Mateus, Linhares 

e Aracruz. Esse era considerado um verdadeiro 

pantanal, pois se tratava da maior várzea contínua 

do País, com 145.000 ha ao norte do Rio Doce e 

35.000 ha ao sul. Hoje, infelizmente ele encontra-

se em processo de desertificação, o que aumenta 

em muito sua importância, devido à fragilidade 

que o ambiente apresenta. Através de ações exe-

cutadas (principalmente drenagem) pelo extinto 

Departamento Nacional de Obras e Saneamento 

(DNOS), entre os anos 1965 a 1970, o patrimônio 

biológico foi depredado com o intuito de aumentar 

a fronteira agrícola na região.

Outra atividade de potencial impactante é 

a indústria que está concentrada no litoral, com 

destaque para as empresas de produção de aço, 

celulose, produtos químicos, petróleo e gás na-

tural. Já no interior, concentram-se a produção 

têxtil, as confecções e a atividade mineradora. 

Como reflexo do desenvolvimento industrial, a 

população, que até 1960 era distribuída predo-

minantemente na área rural (71,55%), passou, 

depois do processo de industrialização ocorrido 

a partir da década de 1970, a ser composto por 

79,52% de população urbana. Desses, 46,06% 

ocupam a região da Grande Vitória, abrangida 

pelos municípios de Cariacica, Serra, Viana, Vila 

Velha e Vitória.

Diante desse cenário de grande pressão 

urbana, as restingas e os manguezais são os 

ecossistemas mais ameaçados. A vegetação de 

restinga tem sido utilizada como combustível 

pelas comunidades humanas, mas um dos maio-

res problemas, além da ocupação desordenada, 

tem sido a exploração irregular de areia para a 

indústria da construção civil. Os manguezais 

Orquídea

Mata Cap3 06ES.indd   120 2/23/06   11:09:28 PM



121

O
s 

es
ta

do
s 

da
 M

at
a 

A
tlâ

nt
ic

a

encontram-se bastante comprometidos devido 

ao processo histórico de uso indevido de seus 

recursos, destacando-se lançamento de esgotos, 

disposição de lixo, aterros e invasões, utilização 

da madeira para construção e combustível, utili-

zação da casca do mangue vermelho para extração 

do tanino e pesca predatória.

O Espírito Santo possui ainda uma das 

maiores reservas de mármore e granito do País, 

sabidamente atividades com grande potencial de-

gradador. Em 2002, o volume de rochas processa-

das no Estado representou 78,5% das exportações 

brasileiras do produto.

Também vale ressaltar que, nos últimos dois 

anos, foram registrados no Estado cerca de 50% 

das descobertas de petróleo do Brasil. As novas 

reservas petrolíferas, confirmadas recentemente 

no sul do Estado, elevam a produção para 2,1 

bilhões de barris, o que representa cerca de 20% 

do total de reservas do País.

Todas essas atividades representam uma 

forte pressão sobre a Mata Atlântica. Por outro 

lado, ações têm sido desenvolvidas no intuito 

de melhorar sua conservação, como exemplo o 

projeto Conservação da Biodiversidade da Mata 

Atlântica do Estado do Espírito Santo, realizado 

pelo Instituto de Pesquisas da Mata Atlântica 

(IPEMA) em parceria com o Governo do Estado 

e a Conservação Internacional do Brasil. Esse é 

composto por três subprojetos:

- Elaboração da Lista de Espécies da Flora e 

da Fauna Ameaçadas de Extinção - Foi concluído 

com a realização de um workshop no período de 

13 a 15 de outubro de 2004, que contou com a 

participação de especialistas de várias instituições 

de pesquisa brasileiras com relevante atuação no 

Espírito Santo. Como resultado, integraram a lista 

197 espécies da fauna e 753 da flora.

- Avaliação do Manejo das Unidades de Con-

servação Estaduais e Federais - Levantou informa-

ções sobre a avaliação no manejo nas unidades de 

conservação estaduais e federais em quatro âmbi-

tos: ambiental, social, econômico e institucional, 

traçando um perfil das UCs no Estado.

- Definição de Áreas e Ações Prioritárias 

para a Conservação - Foi concluída no período 

de 6 a 9 de abril de 2005, com a realização do 

workshop para a definição das Áreas e Ações 

Região de 
entorno 
do Parque 
Nacional do 
Caparaó
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Prioritárias para Conservação da Biodiversidade 

da Mata Atlântica no Estado do Espírito Santo. 

Como resultado do workshop, definiram-se 28 

áreas prioritárias para a conservação da Mata 

Atlântica.

O Ibama tem realizado ações, como a cria-

ção de quatro novas unidades de conservação, 

sendo uma costeira e três marinhas. A área costei-

ra tem como proposta a criação de uma Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável na região da 

foz do Rio Doce e compreende uma superfície 

Libélula

de aproximadamente 8.550 ha de vegetação de 

restinga, áreas alagadas e pastagens, situada no 

entorno da Reserva Biológica de Comboios, e 

abrange parte dos municípios de Aracruz e Li-

nhares. O principal objetivo da unidade é garantir 

a utilização sustentável e a conservação dos 

recursos naturais renováveis, tradicionalmente 

utilizados pelas populações extrativistas da re-

gião de entorno da Reserva Biológica (Rebio) 

de Comboios e o estabelecimento de uma zona 

de amortecimento para ela. 
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As unidades de conservação marinhas pro-

postas incluem o Parque Marinho de Santa Cruz, 

em Aracruz; o Parque Marinho da Ilha do Francês, 

em Piúma, e a Reserva Extrativista de Barra Nova, 

em São Mateus. Com relação à criação de novas 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

(RPPN), o Ibama tem feito uma divulgação mais 

direcionada aos pequenos proprietários rurais e 

tem atendido a diversos pedidos de esclareci-

mentos. 

Ações importantes têm sido realizadas 

pelo Comitê Estadual da Reserva da Biosfera 

do Estado do Espírito Santo. Pode-se citar a 

ampliação da área da Reserva da Biosfera da 

Mata Atlântica no noroeste do Estado, com 

aproximadamente 100.000 ha, gerando a ex-

pectativa de estabelecimento de novas unidades 

de conservação na região. Também devemos 

ressaltar o Projeto de Implantação do Corredor 

Central da Mata Atlântica que tem como obje-

tivos a manutenção e o incremento do grau de 

conectividade entre fragmentos florestais que 

permitam maximizar o fluxo de indivíduos das 

diferentes espécies que compõem as comuni-

dades bióticas.

Em fevereiro de 2000, foi assinado pelo Go-

verno Federal e o Governo do Estado do Espírito 

Santo o Pacto Federativo. Uma das medidas que 

integram o pacto é o projeto Ação Integrada de 

Fiscalização para a Mata Atlântica no Estado do 

Espírito Santo.

Diante desse cenário, conclui-se que, apesar 

do aumento da pressão das atividades antrópi-

cas sobre a Mata Atlântica no Espírito Santo, 

a sociedade tem se mobilizado e conseguido 

avanços importantes no tocante à conservação. 

Mesmo assim, é urgente que se repense o modelo 

de desenvolvimento adotado no Estado, pois a 

conservação dos recursos naturais é fundamen-

tal para gerar um equilíbrio homem/ambiente. 

Sem esse equilíbrio, não é possível chegar a um 

desenvolvimento econômico (que seja sustentá-

vel), a conservação da biodiversidade (que é sem 

dúvida a nossa maior riqueza) e a uma melhoria 

da qualidade de vida da população, a qual deve 

ser o nosso maior objetivo.

Parque Nacional do Caparaó
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Fisionomias

De acordo com o IBGE (2004), a cober-

tura vegetal natural do Estado se classifica 

como:

Floresta ombrófila densa - Essa re-

gião recobre uma área de 3.124.300 ha ou 

68,5% do território do Estado. Ocorre sob 

um clima ombrófilo e dependente de chuva, 

sem período biologicamente seco durante 

o ano e excepcionalmente com dois meses 

de umidade escassa, com grande umidade 

concentrada nos ambientes dissecados das 

serras. As temperaturas médias oscilam entre 

22 e 25ºC. Caracteriza-se por solos de baixa 

fertilidade, álicos ou distróficos.

Na floresta ombrófila densa, apresen-

tam-se árvores de grande porte nos terraços 

aluviais e nos tabuleiros terciários, enquanto 

nas encostas marítimas as árvores são de 

porte médio. Alguns gêneros são típicos e ca-

racterizam bem essa região da encosta atlân-

tica até o Rio Doce, como Parkia, Manilkara e 

Attalea. Essa região é subdividida em quatro 

formações, de acordo com as diferenças de 

topografia e fisionomias florestais:

Floresta ombrófila densa das terras bai-

xas - Situada entre os 4° de latitude Norte e 

os + de 16° de latitude Sul, a partir dos 5 m 

até os 100 m acima do mar; de 16° de latitude 

Sul a 24° de latitude Sul de 5 m até 50 m; 

de 24° de latitude Sul a 32° de latitude Sul 

de 5 m até 30 m. É uma formação que em 

geral ocupa as planícies costeiras, capeadas 

por tabuleiros pliopleistocênicos do Grupo 

Barreiras. Essa fisionomia é comumente clas-

sificada como floresta de tabuleiro. Rizzini 

(1997) definiu a Floresta dos Tabuleiros como 

o corpo florestal que ocorre desde Pernam-

buco até o Rio de Janeiro e caracteriza sua 

área central como imponente e define sua 

distribuição como sendo da região sul da 

Bahia até o norte do Espírito Santo. Trata-se 

de uma faixa litorânea, por dentro das alvas 

Bromélias e cactus na restinga
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areias quaternárias (ditas areões na Bahia 

austral), que suportam a restinga. O nome 

tabuleiro refere-se à topografia, já que essa é 

uma faixa quase plana, elevando-se de 20 a 

200 metros acima do nível do mar. Segundo 

IBGE (1977), os tabuleiros formam, no norte 

do Espírito Santo, níveis de baixas altitudes 

(de 30 a 60 metros) nos interflúvios dos rios 

Mucuri e Itaúnas, sendo precedidos na faixa 

mais próxima do mar pelas baixadas e pelos 

cordões arenosos quaternários. Sua origem 

continental poderia ser explicada pela intensa 

erosão das rochas dos maciços cristalinos 

sob condições provavelmente secas. Após 

a deposição, teriam sido esses depósitos 

afetados pela tectônica e pelas oscilações do 

nível do mar, ocorridas durante o Quaternário. 

Sua flora é rica e diversificada e apresenta 

várias espécies arbóreas endêmicas.

Floresta ombrófila densa submontana 

- Situada nas encostas dos planaltos e nas 

serras entre os 4° de latitude Norte e os 16° 

de latitude Sul a partir dos 100 m até 600 m; 

de 16° de latitude Sul a 24° de latitude Sul 

de 50 m até 500 m; de 24° de latitude Sul a 

32° de latitude Sul de 30 m até 400 m. Suas 

principais características são os fanerófitos de 

alto porte, alguns ultrapassando os 30 m.

Ruschi (1950) e Rizzini (1979) descre-

vem essa vegetação como mata de encosta, 

sendo a mata que se desenvolve sobre o 

arqueano em altitudes de 300 até 800 m. 

Seu interior é muito fechado devido à vege-

tação rasteira e à subarbustiva que é muito 

densa. A altura de suas árvores chega aos 

30 m no máximo. É uma paisagem absolu-

tamente típica de elevações arredondadas 

e sucessivas, que se expande através de 

amplas extensões do Espírito Santo, onde 

são interiores. Sua estrutura e composição 

nos diferentes estandes são variáveis, 

contudo é possível caracterizá-las devido 

ao: desenvolvimento menor, as árvores do 

andar superior apresentam de 15 a 25 m de 

altura e não ultrapassam 60 cm de diâmetro; 

ausência quase completa de lianas, epífitas, 

plantas macrófitas, palmeiras e de fetos 

arborescentes (com exclusão dos vales e 

grotas); e falta ou escassez de sapopemas 

e raízes adventícias superficiais.

Floresta ombrófila densa montana - Si-

tuada no alto dos planaltos e/ou serras entre 

os 4° de latitude Norte e os 16° de latitude 

Sul a partir dos 600 m até 2.000 m; de 16° 

de latitude Sul a 24° de latitude Sul de 500 

m até 1500 m; de 24° de latitude Sul até 

32° de latitude Sul de 400 m até 1.000 m. A 

estrutura florestal do dossel uniforme (20 m) 

é representada por ecotipos relativamente 

finos com casca grossa e rugosa, folhas 

miúdas e de consistência coriácea.

Floresta ombrófila aberta  - A fisionomia 

florestal é de árvores mais espaçadas, com 

estrato arbustivo pouco denso, com clima 

com mais de dois e menos de quatro meses 

secos, temperatura média de 24 e 25ºC.

Caracteriza-se pela presença de arbustos 

e muitas palmeiras, especialmente do gênero 

Attalea, conhecida como indaiá-açu. Esse tipo 

de floresta é encontrado em pequenas áreas 

localizadas a noroeste e a sudeste, ocupando 

130.800 ha ou 2,87% da extensão territorial 

do Estado. Ocorre sobre a litologia do Pré-

Cambriano, situada no planalto do Caparaó, 

entre Venda Nova e Ibatiba, com altitudes que 

variam entre 1.000 e 1.200 m. Ocorre ainda na 

região de Domingos Martins, em uma pequena 

faixa perpendicular ao eixo da rodovia BR-
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262, de Alfredo Chaves a Santa Leopoldina, 

com altitudes entre 600 e 800 m.

Floresta estacional semidecidual - Essa 

fisionomia está determinada por duas esta-

ções, uma chuvosa e outra seca, que condi-

cionam a sazonalidade foliar dos elementos 

arbóreos dominantes. A porcentagem de 

árvores caducifólias no conjunto situa-se en-

tre 20% e 50%. São dominantes os gêneros 

neotropicais Tabebuia, Swietenia, Parate-

coma e Cariniana, entre outras, em mistura 

com os gêneros paleotropicais Erythrana e 

Terminalia e com os gêneros australásicos 

Cedrela e Sterculia. No Estado, essa região 

fitoecológica compreende 1.047.900 ha (23% 

da superfície).

A floresta estacional semidecidual é 

subdividida em quatro formações, sendo 

que somente duas delas são encontradas 

no Espírito Santo:

Floresta estacional semidecidual de 

terras baixas - Encontrada nos tabuleiros cos-

teiros terciários do grupo Barreiras e áreas 

de litologia do Pré-Cambriano entre 5 e 50 m, 

em poucos agrupamentos remanescentes, 

no município de Itapemirim, em Itapecoá.

Floresta estacional semidecidual sub-

montana - Própria das áreas de litologia do 

Pré-Cambriano e relevo dissecado, ocorren-

do próximo à cidade de Cachoeiro de Itape-

mirim, em altitudes entre 50 e 500 m.

Refúgio vegetacional - São agrupamen-

tos vegetais que destoam da fitofisionomia 

predominante da região. Podem ser divididos 

em montano e alto montano. De acordo com 

o levantamento do Radam-Brasil, no Espírito 

Pico do Cristal
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Santo ocorre somente o tipo alto montano, 

encontrado em altitudes superiores a 1.500 

m. É o caso dos campos de altitude presentes 

no Parque Nacional do Caparaó. A cobertura 

graminóide é intercalada por pequenos arbus-

tos, cuja composição apresenta um alto índi-

ce de gêneros e famílias endêmicas, sendo 

que as mais freqüentes são: Euphorbiaceae, 

Melastomataceae e Rubiaceae.

Savanas - As áreas cobertas por sava-

nas no Estado são consideradas de origem 

paleogeográfica. Ocorrem em uma pequena 

área ao norte da cidade de Linhares, na 

Reserva Natural da Vale do Rio Doce, ocu-

pando cerca de 30 km2. Constituem-se de 

comunidades herbáceas em meio à vege-

tação florestal, que se instalam sobre solos 

arenosos, azonais, caracterizando dois tipos 

distintos de vegetação: muçununga e nativo, 

como são conhecidos localmente. 

As florestas de muçununga ocorrem em 

solos muito arenosos, em pequenas man-

chas dentro da floresta de tabuleiro. Nessa 

floresta, as árvores do andar superior pos-

suem altura total que varia de 7 a 10 metros, 

com suas copas, algumas vezes, se tocando 

e formando um dossel contínuo. Entretanto, 

mais comumente, o dossel apresenta-se des-

contínuo, o que possibilita a penetração dos 

raios solares, em alguns locais, até o solo. As 

árvores emergentes são freqüentes, embora 

suas alturas geralmente não excedam 20 m, 

mas o suficiente para que toda ou quase toda 

a sua copa esteja localizada acima das árvo-

res do andar superior. As epífitas são bastan-

te comuns na área, podendo ser considerada 

uma das características mais marcantes 

da floresta de muçununga. Esse epifitismo 

elevado pode ser atribuído à co-existência 

de locais sombreados e muito ensolarados, 

proporcionados tanto pela descontinuidade 

do dossel como pela grande quantidade de 

clareiras existentes.

O nativo caracteriza-se por uma vegeta-

ção de caméfitas pioneiras, com a presença 

de plantas lenhosas de pequeno porte. Em 

lugares onde a água da chuva fica estagnada, 

a floresta de muçununga degenera, transfor-

mando-se numa espécie de cerrado ou re-

vestimento arbustivo. Às vezes, por causa de 

ações antrópicas ou por episódios naturais, 

essa vegetação pode degenerar ainda mais 

e transformar-se em nativos. Sendo assim, 

denominam-se nativos manchas de solo 

constituídas de areia pura, cuja vegetação é 

formada de grama dura e samambaia, sendo 

que essa última forma verdadeiros tapetes, 

cobrindo parcialmente essas manchas.

Formações Pioneiras - São as que re-

cobrem os terrenos do quaternário recente 

(holoceno) e estão presentes ao longo do lito-

ral, ao longo dos cursos d’água e ao redor de 

depressões fechadas que acumulam água, 

como os pântanos e as lagoas. Caracterizam-

se por terrenos instáveis, cujos sedimentos 

são influenciados pelos processos de acumu-

lação fluvial, marinha, lacustre, fluviomarinha 

e eólica. As fisionomias são variáveis de acor-

do com as diferentes condições ambientais.

De acordo com o IBGE (1987), as for-

mações pioneiras podem ser divididas em 

quatro tipos de formações principais:

Área de influência fluvial - Estão presen-

tes nas planícies aluviais permanentemente 

ou periodicamente inundadas que ocupam 

extensas faixas situadas ao longo dos rios. A 

vegetação característica é herbácea-grami-

nóide com destaque para o gênero Panicum; 
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o encharcamento do solo pode ser o fator 

limitante para o desenvolvimento da vege-

tação lenhosa. No Espírito Santo, ocorre no 

extremo norte, na região do Rio Itaúnas e no 

extremo sul, na região do Rio Itabapoana.

Área de influência fluviomarinha herbá-

cea - Ocorre em solos predominantemente 

arenosos, formados por deposições de 

sedimentos fluviais e marinhos. No Espírito 

Santo, ocorre ao longo do litoral, ao norte do 

Rio Doce, cujas planícies inundadas ou inun-

dáveis são muito utilizadas para pastagens, 

a partir da utilização de sistemas para dre-

nagem do excesso de água. Nas áreas mais 

úmidas, estão presentes os gêneros Typha 

(taboa) e Montricardia (aninga). Nas regiões 

mais elevadas e que não são alcançadas 

pelas cheias, aparecem núcleos de florestas 

individualizadas, cujas espécies têm grande 

poder de adaptação a solos lixiviados, tais 

como: Aspidosperma sp., Schefflera sp. e 

Tapirira guianensis.

Área de influência fluviomarinha arbórea 

- São os manguezais que ocorrem normal-

mente associados a solos de várzeas, sob a 

influência das marés e que ocupam os estuá-

rios dos rios. O mangue é constituído por uma 

comunidade serial arbórea, bastante homo-

gênea, cujas espécies mais freqüentes são: 

o mangue-vermelho (Rhizophora mangle), 

mangue-branco (Laguncularia racemosa) e 

o mangue-amarelo (Avicenia germinans). No 

Espírito Santo, está presente na região de 

Vitória, Conceição da Barra, em Barra Nova, 

município de São Mateus, nos estuários dos 

rios Piraqueaçu e Santa Rosa, em Aracruz, 

em Guarapari, em Anchieta e na Barra do 

Rio Itapemirim.

Área de influência marinha - Essas for-

mações predominam no litoral sobre solos 

arenosos e são cobertos por vegetação de 

restinga. Essa vegetação apresenta diversas 

fisionomias que vão desde herbácea (mais 

próxima à praia e que formam diferentes está-

gios sucessionais em direção ao interior) até 

alcançar uma vegetação arbórea com árvo-

res de até 15 m de altura. No Espírito Santo, 

ocorre praticamente ao longo de todo o litoral, 

em faixas cuja largura é variável, desde o sul 

até o extremo norte do Estado.

Alessandro de Paula é Engenheiro Florestal, 
doutorando em Ecologia e Recursos Naturais, 
mestre em Botânica e consultor do Instituto de 
Pesquisas da Mata Atlântica (Ipema)
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Bahia

A Mata Atlântica na Bahia distribui-se por 

cinco regiões: Chapada Diamantina-Oeste, Litoral 

Norte, Baixo Sul, Sul, Extremo-Sul. Essas regiões 

apresentam características ecológicas, histórias de 

ocupação humana, usos do solo e pressões antrópi-

cas distintas. Diversos ciclos econômicos sucede-

ram-se nos domínios da Mata Atlântica na Bahia: 

pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, diamantes, café, 

jacarandá, gado, algodão, cacau e recentemente 

monocultura de eucalipto.

Das cinco regiões da Mata Atlântica na 

Bahia, três são sucintamente apresentadas abaixo 

e situam-se ao sul da Baía de Todos os Santos no 

Corredor Central da Mata Atlântica (CCMA): o 

conjunto delas é chamado genericamente de Sul 

da Bahia. No entanto, distinguimos as sub-regiões 

Baixo Sul, Sul (também conhecida como Região 

Cacaueira) e Extremo Sul, por apresentarem rea-

lidades socioambientais muito distintas. 

O Baixo Sul, entre os rios Paraguaçu e de 

Contas, apresenta estrutura fundiária diversifi-

cada e antiga – desde assentamentos até grandes 

propriedades corporativas – com mosaicos de 

fragmentos florestais e plantações de cravo, den-

dê e seringueira, e extração de piaçava. Poucos 

remanescentes florestais ainda sofrem desmata-

mentos para plantios comerciais e alimentares, 

mas a exploração madeireira ilegal é intensa. 

Inclui a Baía de Camamu, extensa zona estuari-

na, com trechos únicos de manguezais, florestas 

de restinga e campos nativos e a Ilha de Tinharé 

(Morro de São Paulo), que recebe grande aporte 

de turistas e novos vetores de pressão surgem, em 

especial a carcinicultura e a indústria de gás e óleo 

implantadas a partir da Baía de Camamu. 

A Região Sul ou Cacaueira, limitada pelos 

rios de Contas e Jequitinhonha, é considerada a re-

gião mais tradicional do cultivo do cacau no sistema 

cabruca (cacau cultivado à sombra de árvores rema-

nescentes), com estrutura fundiária dominada por 

pequenos e médios proprietários.  O cacau/cabruca 

domina, deixando grande número de fragmentos de 

médio e pequeno portes isolados nas encostas mais 

altas dos morros e em áreas de difícil acesso. 

Manguezal 
da região de 
Canavieiras
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Nos anos 1990, o surgimento da vassoura-

de-bruxa, doença devastadora provocada pelo 

fungo Crinipellis perniciosa e a queda do preço 

do cacau no mercado internacional incentivaram 

a exploração madeireira dos remanescentes e das 

cabrucas, além da conversão de cabrucas em 

pastos e cafezais, provocando a multiplicação 

dos desmatamentos ilegais e incentivando o setor 

madeireiro do Sul e Extremo Sul da Bahia. Nesse 

período, quase um terço dos 600.000 hectares cul-

tivados com cacau foram desmatados. O prejuízo 

para a Mata Atlântica revela-se assustador. Hoje 

ainda, para disseminar clones de cacau resistentes 

ao fungo que causa a doença, a Comissão Exe-

cutiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) 

recomenda o raleamento das cabrucas em 50%, o 

que traz novas ameaças à manutenção da cober-

tura florestal na região.

O Extremo Sul, entre o Rio Jequitinhonha e 

a divisa com o estado de Espírito Santo, área de 

ocupação mais recente e tradicionalmente madei-

reira, tem paisagem hoje dominada por pecuária 

extensiva e monocultura de eucalipto, com rema-

nescentes florestais espalhados. Essa região con-

centra o maior conjunto de remanescentes de Mata 

Atlântica de grande extensão de todo o Nordeste 

do Brasil. Encontra-se ali, portanto, uma das mais 

importantes redes de unidades de conservação do 

Corredor Central, totalizando 264.600 hectares de 

matas e recifes de corais protegidos: quatro par-

ques nacionais - Descobrimento, Monte Pascoal, 

Pau-Brasil e Abrolhos - e uma reserva extrativista 

– Corumbau. As pequenas bacias hidrográficas 

protegidas por parques nacionais protegem ainda 

os recifes de coral e outros ecossistemas marinhos 

no parcel dos Abrolhos, região mais rica em reci-

fes de coral do Atlântico Sul. 

Nessa região, a atividade econômica princi-

pal foi, desde o século XIX, a exploração madei-

reira. Mesmo assim ainda era coberto por mais 

de 80% de floresta na década de 1970, quando 

Cacau secando na rua, em Canavieiras

Jindiba
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foi aberta da Rodovia BR-101. Ali, conheceu um 

intenso processo de desmatamento, no modelo 

amazônico: produção de carvão, depois implan-

tação de pastagens de baixa produtividade e, mais 

recentemente, plantações de café, mamão e agora 

monocultura de eucalipto. Estima-se que hoje res-

tem menos de 0,5% da cobertura florestal original, 

em fragmentos maiores de 400 hectares. Mais 3% 

de remanescentes florestais estão distribuídos em 

fragmentos menores. 

Até 2001, projetos de extração madeireira, 

acobertados por insustentáveis “planos de ma-

nejo”, se concentravam em grandes remanes-

centes, principalmente no entorno dos parques 

nacionais. A atividade está hoje suspensa. 

No entanto, existem ainda focos de explora-

ção clandestina, principalmente para carvão, 

pranchões e confecção de artefatos de madeira 

(industrianato). Um estudo realizado pela Flora 

Brasil, em novembro de 2004, apontou o consu-

mo anual de madeira nativa para industrianato 

próximo aos 30.000 m3, envolvendo mais de 

540 fábricas e a derrubada, em média, de cerca 

de cem árvores por dia.

Impactos e desafios

A Mata Atlântica da Bahia, apesar abrigar 

os remanescentes mais significativos da região 

Nordeste, sofre desmatamentos em toda sua ex-

tensão. Os ecossistemas associados, de mangue, 

restinga e mussununga – ecossistema arbustivo ou 

herbáceo no tabuleiro terciário (campos nativos 

ou cheirosos), remanescente da última glaciação e 

adaptado a solos arenosos pobres e ácidos de tipo 

podzol hidromórfico, impedindo o crescimento de 

árvores; não reconhecido nos mapas de vegeta-

ção -, são bem mais restritos e localizados, mas 

também estão intensamente degradados. Vários 

fatores interagem de forma complexa e contri-

buem para essa situação. 

Floresta 
ombrófila 
densa em 

Itacaré
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A maioria das fazendas de pecuária na região 

não possui Reserva Legal (RL) e as pastagens 

muitas vezes avançam sobre as Áreas de Pre-

servação Permanente (APP). Os incêndios para 

renovação dos pastos atingem repetidamente os 

poucos remanescentes florestais que persistiram. 

Apesar da exploração madeireira ter sido proibida 

no Estado, dezenas de serrarias ainda processam 

madeiras de lei, de forma ilegal. Desmatamentos 

ilegais e incêndios criminosos de remanescentes 

são práticas comuns, para criar novos pastos e 

aproveitar a madeira para serrarias ou carvoa-

rias. 

São inúmeras as carvoarias clandestinas, 

produzindo carvão com madeira retirada da Mata 

Atlântica. Roubos de madeiras nobres, para ser-

vir como matéria-prima para os artesãos locais, 

também são freqüentes. Ainda ocorrem desmata-

mentos para estabelecer lavouras de café, mamão, 

coco e pimenta-do-reino, esta última usando 

milhões de estacas de madeira retiradas da Mata 

Atlântica para escoramento das plantas. Muitos 

desses projetos têm financiamento de agências 

nacionais e regionais de fomento.

O crédito rural continua até hoje incenti-

vando desmatamentos. O Pró-Cacau financiou a 

derrubada de cerca de 215 mil hectares na Região 

Cacaueira. De maneira geral, as linhas de crédito 

agrícola não condicionam a liberação de recursos 

à verificação da adequação ambiental das pro-

priedades rurais, como por exemplo, à existên-

cia de Reserva Legal e à proteção das Áreas de 

Preservação Permanente. Quando a regra existe, 

dificilmente é implementada na prática. Projetos 

do Programa Nacional de Fortalecimento da Agri-

cultura Familiar (Pronaf) financiaram em 2005, 

no Extremo Sul da Bahia, serrarias familiares sem 

garantia de fornecimento de matéria-prima que 

não seja madeira de lei.

Existe ainda na Bahia uma cultura extrati-

vista muito enraizada, vindo dos tempos em que 

a mata dominava toda a faixa costeira e tinha de 

ser desbravada para consolidar fazendas, vilas e 

cidades. A maioria da população, muitos técnicos 

e até autoridades não percebem ainda a fragilida-

Caiçaras
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de, o estado calamitoso e o valor extraordinário 

da Mata Atlântica para as futuras gerações. 

As disparidades sociais, no campo e na 

periferia das cidades, marginalizam populações 

em ecossistemas preservados e deixam poucas 

escolhas a não ser degradar ecossistemas para 

tentar sobreviver. Muitos posseiros se instalam 

em áreas de nascentes e topos de morros e tentam 

sobreviver de coivaras. Nas periferias, florestas, 

mananciais e manguezais são invadidos por fave-

las com condições de vida subumanas.

A esse quadro se somam novos ciclos eco-

nômicos, tomando lugar do cacau e da pecuária 

extensiva de outrora. A monocultura do eucalipto 

é, sem dúvida, uma das atividades econômicas 

mais importantes no Extremo Sul e se projeta 

agora para o norte, alcançando a região cacauei-

ra. Exerce grande influência sobre a dinâmica do 

uso da terra, com disparada do preço da terra, 

tendência à concentração fundiária maior e êxo-

do rural. Promessas de altos lucros com fomento 

florestal das empresas incentivam desmatamentos 

especulativos. Pecuaristas venderam áreas de 

pasto supervalorizadas e se instalaram em outras 

regiões, com preço fundiário menor, e desmataram 

para formar novos pastos. 

O eucalipto instalou-se no final dos anos de 

1980 no Extremo Sul da Bahia, para atender à de-

manda da indústria de celulose. A região apresenta 

condições ideais para o cultivo: características 

edafoclimáticas perfeitas, tradição de exploração 

madeireira, baixo custo das terras, de mão-de-

obra, de energia e de impostos e os menores custos 

de produção do mundo. Apenas no Extremo Sul, 

cobria 169.300 hectares em 1992 e, depois de mais 

de 20 anos de iniciada, a monocultura do eucalipto 

já abrange uma área de mais de 400 mil hectares. 

A recente construção da usina de produção de 

celulose da empresa Veracel e a duplicação da 

capacidade de produção da planta de celulose da 

Suzano implicarão certamente na ampliação dos 

plantios e possivelmente no aumento da pressão 

sobre os remanescentes.

Os assentamentos de reforma agrária im-

plantados no sul da Bahia, do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (Incra) ou do 

programa estadual Cédula da Terra, têm se mos-

trados também fatores de ameaça aos remanescen-

tes de florestas da região. A falta de uma política 

transparente e objetiva de reforma agrária, a falta 

de opções de assentamento devido à concentração 

fundiária e ao aumento exponencial do preço da 

População 
tradicional
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terra, relacionados à monocultura de eucalipto, 

assim como a ausência de soluções para a efeti-

va melhoria da renda dos assentados,  tornam-se 

fatores de pressão sobre os ecossistemas naturais 

remanescentes. 

Embora a quantidade desmatada em áreas de 

reforma agrária seja pequena, se comparada com 

a derrubada praticada por grandes proprietários e 

empresas, esses pequenos desmatamentos causam 

impactos em áreas de grande valor ecológico, sem 

gerar benefícios duradouros para os assentados, 

esgotando rapidamente os recursos hídricos e os 

solos das áreas.

Obras de infra-estrutura promovidas pelo 

Programa de Desenvolvimento do Turismo no 

Nordeste (Prodetur), executado pelo governo 

do Estado com recursos próprios e empréstimos 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), também têm provocado impactos ambien-

tais e o isolamento de importantes fragmentos na 

proximidade de áreas protegidas. Novas propostas 

do Estado para o BID, no âmbito do Prodetur II, 

não possuem um componente de conservação con-

sistente, ameaçando com obras de infra-estrutura e 

urbanização costeira os trechos mais preservados 

do litoral, principalmente nos municípios de Porto 

Seguro, Santa Cruz de Cabrália e Belmonte. Áreas 

de floresta, manguezais e restingas próximas a 

centros urbanos costeiros estão sendo destruídas 

pela urbanização desordenada ligada ao turismo 

de massa e também pelo crescimento de bairros 

populares e favelas, decorrente do êxodo rural 

provocado pelo declínio da lavoura cacaueira. 

Uma nova ameaça sobre esses ecossistemas 

vem do planejamento e fomento recente de grandes 

projetos de carcinicultura nas regiões de Caravelas, 

Canavieiras e Camamu. Causando desmatamentos 

ilegais de extensas áreas de restinga e mangue, essa 

atividade predatória altamente poluente e concen-

tradora de renda já causou graves estragos sócio-

culturais e ambientais no litoral do Nordeste.

Uma grande usina hidrelétrica foi recentemen-

te concluída em Itapebi, no Vale do Jequitinhonha, 

com impactos ainda desconhecidos sobre a ictio-

fauna endêmica do rio. Em fase de planejamento, 

encontram-se também pequenas hidrelétricas a 

serem instaladas nos rios Jucuruçu e Buranhém, 

ameaçando potenciais locais turísticos e toda a 

biodiversidade de ambientes de água doce.

Na área tradicionalmente ocupada por cacau, 

os grandes proprietários estão usando a madeira 

como fonte emergencial de renda. No Extremo 

Cidade de Itacaré

Mata Cap3 07BA.indd   134 2/23/06   11:13:51 PM



135

O
s 

es
ta

do
s 

da
 M

at
a 

A
tlâ

nt
ic

a

Sul, cresce a concentração de terras controladas 

por grandes grupos econômicos. Os últimos rema-

nescentes de floresta vão sendo substituídos por 

novas monoculturas, como a palmeira pupunha 

(Bactris gasipaes) no Baixo Sul e o mamão (Ca-

rica papaya L.) no Extremo Sul. Essa região já 

representa 30% da produção nacional de mamão, 

do qual é o maior produtor mundial.

Não restam dúvidas de que, ao persistir o 

atual ritmo de destruição, grande parte das áreas 

ainda representativas serão aniquiladas nos próxi-

mos anos, se medidas urgentes não forem tomadas 

para determinar sua proteção.

Corredor Central da Mata 
Atlântica 

O Corredor Central da Mata Atlântica 

(CCMA) está localizado nos estados da Bahia 

e Espírito Santo, ao longo da costa atlântica, 

estendendo-se por mais de 1.200 Km no sentido 

norte-sul. Este Corredor, além dos ecossistemas 

terrestres, engloba ainda ecossistemas aquáticos 

de água doce, bem como marinhos, dentro da pla-

taforma continental. Está inserido no bioma Mata 

Atlântica, ocupando uma área de aproximadamen-

te 213 mil Km2 - a porção marítima compreende 

cerca de 80 mil Km2 e a terrestre 133 mil Km2. A 

porção terrestre é composta por mais de 95% de 

terras privadas, estando o restante ocupado por 

unidades de conservação federais, estaduais e 

municipais, bem como terras indígenas. A quase 

totalidade dos remanescentes florestais pertence 

a particulares e estão, em geral, sob ameaça de 

alguma forma de exploração ou mesmo de des-

florestamento.

Na Bahia, o CCMA estende-se por um vasto 

território limitando-se ao norte pelo Rio Para-

guaçu (na Baía de Todos os Santos) e ao sul pelo 

Rio Mucuri, na divisa com o estado de Espírito 

Santo.

Menino pescando em Itacaré

Ilhéus
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O CCMA representa cerca de 75% da região 

biogeográfica “Bahia”, conforme análise efe-

tuada por Silva e Casteleti (2001), abrangendo 

diferentes tipologias da Mata Atlântica: floresta 

ombrófila densa; manguezais; restingas; floresta 

semidecídua;  floresta ombrófila aberta. 

A região compreende até dois centros de 

endemismo da Mata Atlântica, conforme estudos 

disponíveis sobre vertebrados terrestres, borbole-

tas e plantas. Caracterizam-se por um indíce de 

endemismo altíssimo (26% a 28% das espécies de 

vários gêneros). Entre eles estão: Brodriguesia, 

Arapatiella  e Harleyodendron, e ainda quatro 

gêneros de microbambus (Atractantha, Anomo-

chloa, Alvimia e Sucrea). Dessa região também 

é endêmica a piaçava (Attalea funifera), palmeira 

de importância econômica. 

A região é biologicamente diversa e abriga 

muitas espécies ameaçadas de extinção e de 

distribuição restrita, como o mico-leão-da-cara-

dourada (Leonthopithecus chrysomelas), macaco-

prego-de-peito-amarelo (Cebus xanthosternos), 

ouriço-preto (Chaetomys subspinosus), papagaio-

chauá (Amazona rhodochorytha), escarradeira 

(Xipholena atropurpurea) e choquinha-do-rabo-

cintado (Myrmotherula urosticta), entre outras. 

Apresenta uma diversida-

de de aves elevada, com cinco 

novas espécies e um gênero 

(Acrobatornis fonsecai) re-

centemente descobertos nas  

regiões montanhosas e costei-

ras da Região Cacaueira, no 

centro-sul do Estado. O Corre-

dor Central abriga mais de 50% 

das espécies de aves endêmicas 

da Mata Atlântica. O Corredor 

Central é também particular-

mente rico em anfíbios, com 

alto nível de endemismo. Um 

estudo recente de anfíbios no 

Encontro 
do rio com 
o mar

sul da Bahia confirma a importância biológica da 

região, tendo sido registradas até o momento 87 

espécies de anfíbios anuros, incluindo espécies 

endêmicas da Mata Atlântica e da região sul da 

Bahia. Destes, a maior parte (49) não foi conclu-

sivamente identificada, e pelos menos 12 novas 

espécies de anfíbios anuros já foram confirmadas, 

mostrando o quanto a fauna da região ainda é 

desconhecida. 

A diversidade é também excepcional para 

plantas. Em estudo realizado em uma reserva pri-

vada de Serra Grande, município de Uruçuca, ao 

norte de Ilhéus, foram encontradas 458 espécies 

de árvores em 1 hectare de floresta, número que 

foi considerado recorde mundial de riqueza de 

plantas lenhosas. 

Dados compilados da coleção do herbário da 

Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacauei-

ra (Cepec/Ceplac), a partir de décadas de inventá-

rios no sul da Bahia, registram a presença de cerca 

de 162 famílias vegetais, representadas por 1.144 

gêneros e cerca de 3.620 espécies. Esses números 

não são conclusivos, pois muitas espécies ainda 

serão descritas a partir de revisões dos gêneros, mas 

oferecem um panorama abrangente da região.

A partir da análise de espécies com distri-
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buição conhecida, foram estimados o nível de 

endemismo da flora em duas áreas do sul da 

Bahia: no entorno do Parque Estadual Serra do 

Conduru (PESC) e na Reserva Biológica de Una 

(situados respectivamente a 40 km ao norte e ao 

sul de Ilhéus). Na Reserva de Una, 44,1% das 

espécies foram caracterizadas como endêmicas 

das florestas costeiras e 28,1% endêmicas do sul 

da Bahia e norte do Espírito Santo. No Conduru, 

41,6% das espécies mostraram-se endêmicas das 

florestas costeiras e 26,5% endêmicas do sul da 

Bahia e norte do Espírito Santo.

Além da grande diversidade de espécies, a 

região do Corredor Central destaca-se pela pre-

sença de diversos animais e vegetais amazônicos, 

tipicamente associados à costa atlântica.

Os pouquíssimos remanescentes de mata 

decídua, conhecida regionalmente como mata 

de cipó, ecossistema muitíssimo ameaçado pela 

atividade agropastoril, em especial com a cultura 

do café, da região de Vitória da Conquista, Jequié 

e Boa Nova, bem como as florestas estacionais 

semideciduais da encosta do Planalto Baiano e da 

Serra do Tombo estão gravemente ameaçados por 

desmatamentos. Esses ambientes têm a flora pou-

co conhecida e bastante diversa da mata higrófila. 

Nessa região de ambientes muito impactados, com 

alta riqueza de espécies endêmicas, constata-se a 

presença de aves ameaçadas de extinção, como 

o graveteiro Rhopornis ardesiaca e a choquinha 

Formicivora iheringi (espécies globalmente 

ameaçadas).

Os ecossistemas terrestres desta região são 

extremamente importantes, não só para a bio-

diversidade da Mata Atlântica, como também 

para a proteção das bacias hidrográficas e, por  

conseqüência, dos recifes de coral e outros ecos-

sistemas marinhos no parcel de Abrolhos, Reserva 

Extrativista do Corumbau, Parque Nacional Mari-

nho de Abrolhos e demais áreas marinhas ao longo 

do Corredor Central. Esta região constitui-se no 

maior e mais rico conjunto de recifes de coral do 

Atlântico Sul, com altíssimo grau de endemismo 

da fauna marinha.

Os principais remanescentes legalmente pro-

tegidos da região são áreas núcleo da Reserva da 

Biosfera da Mata Atlântica e bens tombados pela 

Organização das Nações Unidas para a educação, 

a Ciência e a Cultura (Unesco) como patrimônios 

naturais da Humanidade. Partes muito represen-

tativas do hotspot de biodiversidade da Mata 

Atlântica constituem várias áreas consideradas 

de extrema importância biológica no Workshop 

Avaliação e Ações Prioritárias para a Conser-

vação da Biodiversidade da Mata Atlântica e 

Campos Sulinos.

Efeitos da fragmentação

Os índices alarmantes de desmatamento 

criaram uma situação onde restaram poucos e 

diminutos fragmentos da cobertura original. Por 

isso, a análise dos remanescentes mais represen-

tativos deve ser o ponto de partida para estratégias 

de conservação.

De acordo com Forman (1995), enquanto os 

grandes fragmentos são muito importantes para 

Praia em Itacaré
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versidade biológica da região como um todo não 

teria como se manter nos níveis atuais. Grandes 

conjuntos de fragmentos, mesmo descontínuos, 

justificam a criação de novas unidades de conser-

vação. Na verdade, trata-se de antigos e grandes 

remanescentes em processo acelerado de degra-

dação, que pode e deve ser revertido.

Unidades de conservação

No Extremo Sul da Bahia está localizada a 

maior concentração florestal nativa protegida, com-

preendendo três parques nacionais: Descobrimento, 

Monte Pascoal e Pau-Brasil na parte terrestre, com 

cerca de 50.000 hectares de matas e o Parque Na-

cional Marinho Abrolhos, com 90.000 hectares. As 

pequenas bacias hidrográficas protegidas por estes 

parques nacionais são extremamente importantes 

não só para a biodiversidade da Mata Atlântica, 

como também para os recifes de coral e outros 

ecossistemas marinhos do Banco de Abrolhos e do 

Parque Nacional Marinho de Abrolhos, a zona mais 

rica em recifes de coral do Atlântico Sul.

Pôr-do-Sol em Canavieiras

a manutenção da biodiversidade e de processos 

ecológicos em larga escala, os pequenos remanes-

centes cumprem diversas funções extremamente 

relevantes ao longo da paisagem. Dentre elas, 

podem-se mencionar o seu papel como elementos 

de ligação (stepping stones) entre grandes áreas, 

auxiliando no aumento do nível de heterogenei-

dade da paisagem e do habitat, assim como de 

refúgio para espécies que requerem ambientes 

específicos que só ocorram nessas áreas. 

A maior parte do Corredor Central da Mata 

Atlântica encontra-se na forma de pequenos 

fragmentos distribuídos na matriz da paisagem, 

apresentando mais de 88% da área remanescentes 

de Mata Atlântica da região.

A riqueza biológica desses pequenos frag-

mentos ainda é grande. Entretanto, como os efeitos 

da fragmentação não são imediatos, o processo de 

extinção pode estar ocorrendo progressivamente. 

Espécies endêmicas, além daquelas com maior 

requerimento de área, respondem rapidamente à 

dinâmica de fragmentação, tanto que compõem 

hoje um conjunto bastante significativo de formas 

altamente ameaçadas e com necessidade de pro-

teção em unidades de conservação.

Fragmentos de 2.000 hectares suportam 

grande parte das espécies de Psitacídeos da região, 

inclusive as consideradas ameaçadas de extinção. 

Em levantamento de anfíbios anuros realizado na 

mesma região, um fragmento isolado de apenas 

500 ha foi o segundo mais rico do estudo, com 35 

espécies registradas. Nesse levantamento, foram 

registradas espécies endêmicas do Sul da Bahia, 

além de novas espécies e formas raras, mesmo 

nas áreas mais perturbadas. Isso é sinal de que 

tais espécies toleram um certo grau de impacto e 

são capazes de persistirem, desde que a cobertura 

nativa não seja totalmente destruída.

Desse modo, pode-se estimar então que, sem 

essas centenas de fragmentos menores e sem a 

proteção e o manejo adequado dessas áreas, a di-
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No vasto território da Mata Atlântica baia-

na, além dos três grandes Parques Nacionais, 

as demais unidades de conservação de proteção 

Integral são: Reserva Biológica de Una, Parque 

Estadual Serra do Conduru e Estação Ecológica 

de Wenceslau Guimarães.

Todas essas UCs continentais juntas repre-

sentam cerca de 78.000 hectares de florestas 

protegidas. Essas UCs via de regra carecem de 

recursos e pessoal nas quantidades mínimas ne-

cessárias para resguardar a vocação única desses 

remanescentes florestados. E ainda carecem de 

recursos para a regularização fundiária da área já 

existente e/ou ampliação dos seus limites atuais.

No Domínio da Mata Atlântica da Bahia há 

ainda 20 Áreas de Proteção Ambiental (APAs) 

Estaduais englobando, além de florestas conti-

nentais, mangues, ilhas, bancos coralíneos e ou-

tros ecossistemas associados. Além dessas UCs, 

cerca de 30 Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural (RPPNs) juntas protegem 9.510 hectares 

de ecossistemas.

A pedido do Ministério do Meio Ambiente, 

a Conservação Internacional do Brasil, o Institu-

to de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia 

(IESB) e a Flora Brasil produziram, em 2002, um 

estudo para ampliação da superfície sob proteção 

integral na porção baiana do Corredor Central da 

Mata Atlântica, através da ampliação de unidades 

de conservação existentes e da criação de novas 

áreas protegidas.

Esse trabalho considerou critérios de repre-

sentatividade dos ecossistemas regionais, áreas 

prioritárias para conservação da biodiversidade 

segundo o documento Avaliação e Ações Priori-

tárias para Conservação dos Biomas Mata Atlân-

tica e Campos Sulinos (MMA, 2000), importância 

biológica dos remanescentes florestais e grau de 

ameaça a que estão submetidos. 

O estudo embasou a Portaria MMA 506 de 

20/12/2002, reformulada na Portaria MMA 177 de 

07/04/2003, determinando essas áreas como prio-

ritárias para a criação de unidades de conservação 

federais. O estudo de 2002 foi reavaliado no final de 

2004 e foram identificadas mais seis áreas prioritá-

rias para criação de UCs de proteção integral.

A criação dessas novas UCs permitiria am-

pliar significativamente a representatividade da 

Centro de 
Taboquinhas
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proposta nas regiões Cacaueira e do Baixo Sul, 

assim como para ecossistemas costeiros (restingas 

e manguezais) e interioranos (florestas semi-de-

ciduais, submontanas e matas de cipó). Com essa 

proposta, a porção baiana do Corredor Central 

teria uma cobertura de UCs de proteção integral 

correspondendo a de 6,4% de seu território, cor-

respondendo a um incremento de cerca de 630%, 

em relação à situação atual.

Para a realização dos estudos foi constituída 

uma Equipe Técnico-Científica (ETC) de técnicos 

do Ministério do Meio Ambiente, Ibama e orga-

nizações governamentais estaduais e municipais 

e organizações da sociedade civil e universidades 

com trabalhos voltados para a região. A ETC é 

responsável pela realização de estudos técnicos, 

atualmente em curso, observando as orientações 

da legislação pertinente (Lei nº. 9.985, de 18 de 

julho de 2000 e Decreto nº. 4.340, de 22 de agosto 

de 2002).

Projeto Corredores 
Ecológicos

A riqueza excepcional e quadro de acelerada 

destruição de uma das biodiversidades de maior 

importância no planeta, impõem ações imediatas 

no sentido de: proteger e conservar essa impor-

tante biodiversidade, principalmente nas áreas de 

sua maior concentração; reduzir as pressões sobre 

as áreas mais íntegras e sobre suas comunidades  

bióticas; e garantir populações de plantas e ani-

mais geneticamente viáveis ao longo prazo. 

Bromélia

Esquilo

Nesse contexto, os conceitos corredor eco-

lógico ou corredor de biodiversidade referem-se 

a extensões significativas de ecossistemas biolo-

gicamente prioritários, nas quais o planejamento 

responsável do uso da terra facilita o fluxo de 

indivíduos e genes entre remanescentes de ecos-

sistemas, unidades de conservação e outras áreas 

protegidas, aumentando a sua probabilidade de 

sobrevivência no longo prazo e assegurando a 

manutenção de processos evolutivos em larga 

escala. Busca-se dessa forma garantir a sobrevi-

vência do maior número possível de espécies de 

uma determinada região. 

A formação de corredores ecológicos visa 

ainda incrementar a conectividade entre as áreas 

naturais remanescentes, mediante fortalecimento 

e expansão do número de unidades de conserva-

ção, incluindo as RPPNs, além da recuperação de 

ambientes degradados. No curto e médio prazos, 

um corredor ecológico constituído por mosaicos 

de áreas com diferentes usos deveria permitir a 

passagem de espécies sensíveis às alterações do 

habitat, favorecendo o fluxo gênico entre popu-

lações anteriormente isoladas em fragmentos de 

ecossistemas.

A concepção de corredores ecológicos está 

sendo posta em prática pelo Projeto Corredores 

Ecológicos, associado ao Programa Piloto para a 

Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7). 

O Projeto, sob responsabilidade do Ministério do 
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AMEAÇAS NA BA: págs. 199, 205, 208, 
219, 224, 226 e 227

PROJETOS NA BA: págs. 249 e 258

A REDE NO ESTADO: pág. 289

BIBLIOGRAFIA: pág. 317

Meio Ambiente e em cooperação com governos 

estaduais, atua, desde março de 2002, na implan-

tação em dois corredores: Corredor Central da 

Amazônia e  Corredor Central da Mata Atlântica 

(CCMA). Um caráter marcante do Projeto é que as 

decisões são tomadas por um comitê deliberativo 

composto por representantes governamentais, do 

setor produtivo e da sociedade civil.

Desde o início de 2003, as equipes do Cor-

redor Central da Mata Atlântica contam com as-

sistência técnica da cooperação Brasil-Alemanha 

(GTZ). Com uma doação inicial do Rain Forest 

Trust Fund (RTF), administrado pelo Banco Mun-

dial, e contribuições de outras doadores (KfW, 

União Européia) previstas para a segunda fase. 

Atualmente  o Projeto encontra-se em preparação 

para início da segunda fase.

Juntam-se à iniciativa governamental para a 

implantação de corredores ecológicos uma série 

de pesquisas, estudos e ações significantes em 

campo, promovidas por entidades de pesquisa, 

ONGs locais e nacionais, muitas vezes apoiadas 

por financiamentos de organizações ambientalis-

tas não-governamentais, nacionais e internacio-

nais, tais como SOS Mata Atlântica, Conservation 

International, BirdLife, CEPF, WWF e outras.

O seu resultado atual mais significativo é 

a articulação entre dezenas de atores locais e 

regionais, governamentais, não-governamentais, 

instituições de pesquisa, movimentos sociais, no 

planejamento e coordenação de ações e recursos. 

Do corredor ecológico nasce uma verdadeira 

cultura de cooperação para a conservação da 

biodiversidade no sul da Bahia e norte do Espírito 

Santo, na busca de soluções concretas, socialmen-

te e ambientalmente viáveis, para a proteção da 

Mata Atlântica.

A capacidade da sociedade atual conciliar 

interesses, às vezes conflitantes, entre o uso dos 

remanescentes da Mata Atlântica, a luta contra 

a pobreza e para o bem-estar e a urgência de se 

assegurar condições ecológicas para perpetuação 

de milhares de espécies, que levaram milhares ou 

milhões de anos para se diferenciarem, será nossa 

herança para as futuras gerações. Nesse cenário, 

alternativas de conservação regional, a exemplo 

do Projeto Corredores Ecológicos, podem signi-

ficar um dos últimos esforços macro-regionais 

para consolidar políticas públicas que assegurem, 

em tempo hábil, a preservação desse patrimônio 

biológico excepcional para as gerações futuras.

Milson dos Anjos Batista, biólogo e consul-
tor técnico do Projeto Corredores Ecológicos; 
Jean-François Timmers, biólogo, consultor 
técnico e presidente da Flora Brasil até julho 
de 2005; e Renato Pêgas Paes da Cunha, 
engenheiro, especializado em gestão ambien-
tal, coordendor do Grupo Ecológico da Bahia 
(Gambá) e da Rede de ONGs da Mata Atlân-
tica.

Litoral Sul 
da Bahia
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Mato Grosso do Sul

Considera-se Domínio de Mata Atlântica 

(DMA) a área originalmente coberta por um mo-

saico de formações florestais e ecossistemas asso-

ciados, sujeitos à influência do Oceano Atlântico. 

A extensão desse domínio não é consensual entre 

os autores, mas para efeitos legais, o Decreto-Lei 

750/93 define-o como:

“O espaço que contém aspectos fitogeográfi-

cos e botânicos que tenham influência das condi-

ções climatológicas peculiares do mar incluindo 

as áreas associadas delimitadas segundo o Mapa 

de Vegetação do Brasil (IBGE,1993) que inclui 

a floresta ombrófila densa, floresta ombrófila 

mista, floresta ombrófila aberta, floresta estacio-

nal semidecidual e floresta estacional decidual, 

manguezais, restingas e campos de altitude asso-

ciados, brejos interioranos e encraves florestais 

da Região Nordeste.”

De acordo com a definição desse decreto-lei, 

o DMA extrapolaria os limites do bioma Mata 

Atlântica ao incluir as florestas estacionais de 

algumas regiões mais interiores no continente. 

Esse é o caso do Parque Nacional da Serra da 

Bodoquena (PNSB), unidade de conservação 

onde a fitofisionomia predominante é de floresta 

estacional decidual submontana. Com área de 

76.481 ha (764,81km²), o PNSB cobre aproxi-

madamente 0,2% da superfície do Mato Grosso 

do Sul (MS). 

O pequeno percentual ocupado pela área 

do PNSB no MS corresponde a 16% de todos os 

remanescentes de Mata Atlântica nesse Estado e é 

seu mais importante remanescente. Ao se conside-

rar as florestas estacionais deciduais submontanas 

isoladamente, mais de 25% da área que ocupam 

no Mato Grosso do Sul se inserem nessa unida-

de de conservação (UC). Mesmo em um estado 

onde é fácil encontrar propriedades rurais com 

área superior à do parque nacional, esse é ainda 

alvo de oposição, conforme revelam reportagens 

publicadas no Correio do Estado de 30 de maio e 

em O Progresso de 23 de junho de 2005.

A Serra da Bodoquena apresenta uma diver-

sidade de ecossistemas cuja proteção não poderá 

Parque  
Nacional 

da Serra da 
Bodoquena
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se restringir ao interior do parque. É significativa 

a ocupação do solo em volta da unidade, mas a 

região ainda apresenta possibilidades interessan-

tes de conectividade através da preservação de 

recursos hídricos, da manutenção de mosaicos 

de reservas legais e formação de corredores eco-

lógicos.

 No parque e suas imediações, os ecossiste-

mas aquáticos envolvem uma rede de drenagem 

dividida em quatro sub-bacias: Perdido, Salobra, 

Formoso e Prata. Todos possuem nascentes muito 

próximas ao Parque Nacional. Diante da impor-

tância ao ecoturismo, os rios Prata e Formoso 

são considerados rios cênicos pela lei estadual 

número 1.871/98. Coincidentemente, ambos estão 

fora do PNSB. Os rios Prata, Formoso e Perdido 

possuem, em suas cabeceiras, extensos banhados 

– quase totalmente externos aos limites do PNSB 

– que, mesmo no caso dos dois rios cênicos, foram 

ignorados pela lei estadual 1.871/98. Essas áreas 

úmidas não apresentam o apelo visual e sentimen-

tal das matas ciliares, mas são tão importantes 

quanto essas na preservação e manutenção dos 

recursos hídricos. 

Os ecossistemas terrestres protegidos pelo 

PNSB localizam-se em uma área com certa 

individualidade topográfica, o que está relacio-

nado à formação geológica (Bocaina) de quase 

todo Parque Nacional, que é diferente daquelas 

adjacentes, fora dos limites da unidade. Dentro 

dessa, uma análise visual permitiu identificar 

12 tipos de ambientes terrestres, a saber: mata 

decídua com dossel fechado sobre morro, mata 

decídua com dossel aberto sobre afloramentos 

rochosos, mata decídua de baixada (terras bai-

xas), afloramentos rochosos, taquaral, brejo per-

manentemente inundado, brejo estacionalmente 

seco, afloramentos rochosos com predominância 

de gramíneas, formação arbustiva sobre aflora-

mentos rochosos, afloramentos rochosos com 

predominância de bromélias, matas ciliares em 

relevo plano e em relevo em “V”. Cabe ressaltar 

que em um desses ambientes, brejo estacio-

nalmente seco, foi encontrado uma espécie de 

margarida (Dimirostemma annuum), que teve 

seu primeiro e único registro no chaco paraguaio 

em 1815. Essa é uma espécie considerada rara e 

ameaçada de extinção.

Ipê-branco
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Fora da unidade, a preservação das áreas na-

turais remanescentes através da aplicação da lei é 

a única alternativa para evitar o empobrecimento 

genético que sucede o isolamento de áreas naturais. 

Esses ambientes possuem fauna e flora ainda pou-

co conhecidas, mas potencialmente importantes.

Devido às características singulares de for-

mação dos corpos d’água da região do PNSB, a 

ictiofauna apresenta elevada biodiversidade. Há 

presença de grutas e cavernas inundadas, onde é 

possível encontrar endemismos e espécies não 

descritas pela ciência. De fato, em 1997 foi des-

crita por Sabino e Trajano uma espécie nova de 

cascudo albino (Ancistrus formoso). Mesmo nos 

rios, que apresentam uma das maiores transparên-

cias para água doce no mundo (podendo chegar a 

60 m de visibilidade), foi descrito recentemente 

uma nova espécie de lambari, o Moenkhausia 

bonita, por Benine e col. em 2004. 

Em relação à fauna de mamíferos do PNSB 

e região, o que temos até o momento são dados 

bibliográficos de um levantamento na região do 

PNSB e levantamentos realizados em áreas adja-

centes à Serra da Bodoquena, como o Pantanal e o 

Cerrado. Esses dados podem nos dar informações 

de uma provável composição da mastofauna do 

PNSB. No levantamento bibliográfico realizado 

por Camargo (dados não publicados) para as re-

giões do Pantanal e Cerrado, foram listadas 239 

espécies com provável ocorrência na Serra da 

Bodoquena. Dessas, 155 apresentam alta proba-

bilidade de ocorrerem de fato. 

Utilizando as categorias de ameaça estabele-

cidas pela União Mundial para a Conservação da 

Natureza (UICN), das 154 espécies de mamíferos 

que apresentam alta probabilidade de ocorrência 

na região do PNSB, 24 estão classificadas nas 

categorias criticamente em perigo e em perigo. 

Árvores 
cheias de 
bromélias, 
riqueza 
da Mata 
Atlântica
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AMEAÇAS NO MS: pág. 199

PROJETOS NO MS: pág. 241

A REDE NO ESTADO: pág. 295

BIBLIOGRAFIA: pág. 320

Segundo a classificação, essas espécies estão sob 

risco extremamente alto e muito alto de extinção 

na natureza. Nessa listagem, cabe ressaltar a fa-

mília Felidae (médios e grandes felinos) com 8 

espécies, incluindo a onça-pintada, que apresenta 

alta probabilidade de ocorrência na região do 

PNSB e todas em alto risco de extinção. 

Um dos poucos esforços amostrais para mas-

tofauna feito na Serra da Bodoquena por Carmig-

notto (2004) revelou alguns dados interessantes. 

Foi registrada uma espécie não descrita do gênero 

Gracilinanus (catita) e também a espécie Thylamys 

macrurus, sendo o segundo registro para o País 

(ambos são tipos de gambá). Uma espécie conhe-

cida como rato d’água (Nectomys squamipes), que 

é mais amplamente distribuída pelo bioma Mata 

Atlântica, foi registrada também nesse estudo.

A avifauna da região do PNSB vem sendo 

registrada por ornitólogos há alguns anos. Desses 

esforços foi obtida uma lista com 327 espécies 

de aves até o momento para a região. Em outro 

estudo desenvolvido por Braz (2003), a autora 

registrou 5 espécies endêmicas numa lista de 

183 espécies, dentre elas estão: Pyrrhura devillei 

(periquito – Psittacidae), Syndactyla rufosuper-

ciliata (trepador – Furnariidae) e Phyllomyias 

reiseri (piolhinho – Tyrannidae). Na região do 

PNSB, foi feito também o primeiro registro de 

gavião real (Harpia harpyjal) no estado do Mato 

Grosso do Sul.
Alexandre de M. M. Pereira e Ivan Salzo 
são analistas ambientais do Parque Nacional 
da Serra da Bodoquena e Adílio A. V. de Mi-
randa é Chefe do Parque Nacional da Serra 
da Bodoquena

Além da fauna atual, há registros fossilíferos 

da megafauna que existiu no Pleistoceno (15 mil 

anos atrás). Nas grutas e cavernas inundadas da 

Serra da Bodoquena, foram encontrados fósseis de 

preguiça gigante, mastodonte, gliptodonte, tigre 

dentes de sabre, entre outros.

Nessa relação intrincada, pouco conhecida, 

cheia de atores é que está inserido o Parque Nacio-

nal da Serra da Bodoquena, uma zona de transição 

entre distintos biomas, que pode resguardar muito 

mais espécies novas e endêmicas desconhecidas 

pela ciência. Criado para preservar e conservar 

esse importante fragmento de florestas no interior 

do Brasil, é a única unidade de conservação de pro-

teção integral do estado do Mato Grosso do Sul. 

Papagaio 
verdadeiro

Rio no 
Parque 
Nacional 
da Serra da 
BodoquenaFo
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Goiás

Estado com a menor área coberta por ecos-

sistemas do domínio da Mata Atlântica, Goiás 

possui apenas 82 mil hectares ainda ocupados 

por florestas características do Bioma. A área é 

proporcionalmente muito pequena em relação ao 

domínio do Cerrado no Estado. Os remanescentes 

de Mata Atlântica estendem-se basicamente pelo 

território de nove municípios do sudeste goiano: 

Quirinópolis, Inaciolândia, São Simão, Buriti 

Alegre, Morrinhos, Água Limpa, Corumbaíba, 

Goiatuba e Araporã.

Ao contrário de estados como Rio de Janeiro, 

Espírito Santo e Paraná, inteiramente cobertos pela 

diversidade das fisionomias da Mata Atlântica, 

das florestas ombrófilas e estacionais deciduais ao 

manguezal e a restinga, Goiás conta somente com 

floresta estacional decidual e floresta estacional 

semidecidual, ambas caracterizadas pela vegetação 

arbórea que perde suas folhas no período da seca. Há 

também matas ciliares, remanescentes incrustrados 

ou limítrofes inseridos em outras formações.

Pelo mesmo padrão de desmatamento das 

demais áreas de Mata Atlântica, a dinâmica de 

destruição do bioma tornou-se mais acentuada 

nas três últimas décadas. O estado de Goiás so-

freu alteração severa nos ecossistemas pela alta 

fragmentação de habitats e perda da biodiversi-

dade local. O Atlas dos Remanescentes Florestais 

e Ecossistemas Associados da Mata Atlântica, 

coordenado pela Fundação SOS Mata Atlântica, 

mostra o quanto a destruição da floresta no Esta-

do continua evoluindo. Em 1995, Goiás possuía 

aproximadamente 85 mil hectares de mata ou 

7,5% em relação ao domínio original no Estado. 

Em 2000, esse número havia caído para cerca 

de 82 mil hectares ou 7,24% da área original. O 

desmatamento equivaleu, assim, a mais de 3 mil 

e 300 hectares ou 3,95% entre 1995 e 2000.

Borboleta típica das 
florestas de Goiás
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Dentro desse quadro, está em aprovação 

a criação da única unidade de conservação que 

garante a proteção de significativa parcela de 

Mata Atlântica no Estado. O Parque Estadual da 

Mata Atlântica, no município de Água Limpa, 

partiu de estudos técnicos da Gerência de Áreas 

Protegidas e de Ações Integradas da Diretoria de 

Ecossistemas da Agência Ambiental de Goiás, 

que mostraram a riqueza dos atributos físicos e 

bióticos da região.

Remanescente florestais às margens do Rio Paranaíba

Segundo os técnicos da agência ambiental, 

os 1 mil hectares do Parque merecem ser pre-

servados pela diversidade faunística, constituída 

de mamíferos de grande porte, como macacos 

e onça-pintada, e por espécies de aves nativas 

de transição entre Cerrado e Mata Atlântica; a 

diversidade florística possui o mesmo grau de 

expressão, composta por plantas como cedro, 

jatobá, peroba-rosa e outras quase extintas que 

só ocorrem no bioma.
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Cobra

Espera-se que a criação do Parque da Mata 

Atlântica também signifique um avanço econô-

mico para a chamada Região das Águas. Ali se 

localiza o maior aqüífero termal do mundo, nos 

municípios de Caldas Novas e Rio Quente, além 

dos grandes lagos formados pelo represamento 

do Rio Paranaíba. A vocação natural da área para 

o ecoturismo pode ser fomentada pela constitui-

ção de parcerias para o turismo sustentável no 

circuito. 

Após ter sua criação aprovada pelo Conselho 

Estadual de Meio Ambiente (Cemam), o Parque 

da Mata Atlântica de Goiás aguarda agora decreto 

de criação pelo governador do Estado. Enquanto 

isso, outras unidades de conservação de domínio 

privado já foram aprovadas pelo Cemam, como 

o Refúgio da Vida Silvestre do Meia Ponte, que 

garante a preservação de cerca de 1 mil hectares 

de mata nativa no município de Goiatuba. A uni-

dade de conservação irá proteger, assim, um dos 

últimos resquícios florestais da bacia do Meia 

Ponte no sul do Estado, com formação vegetal 

de floresta semidecídua típica do Planalto Central 

brasileiro. 

Ipê-amarelo

BIBLIOGRAFIA: pág. 320
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Nordeste

A diversidade biológica da Mata Atlântica 

está distribuída preferencialmente em pelo me-

nos cinco centros de endemismos e duas áreas 

de transição. Esses centros e áreas representam 

as unidades biogeográficas básicas de toda a 

região da floresta atlântica. A porção de floresta 

referida aqui como Mata Atlântica do Nordes-

te compreende os estados da Bahia, Sergipe,  

Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do 

Norte, Ceará e Piauí. Do ponto de vista fitofisio-

nômico, a Mata Atlântica do Nordeste abriga for-

mações pioneiras, porções de floresta ombrófila 

densa e aberta, floresta estacional semidecidual 

e decidual. 

Do ponto de vista biogeográfico, a Mata 

Atlântica do Nordeste abriga quatro dos cinco cen-

tros de endemismo que ocorrem no bioma. Dois 

deles situam-se ao norte do Rio São Francisco, o 

Centro de Endemismo Pernambuco e os Brejos 

Nordestinos, esse último composto por ilhas de 

floresta estacional encravadas no semi-árido.  

Ao sul do Rio São Francisco, estão os centros 

Diamantina e Bahia, os quais ocupam também 

pequenas porções de Minas Gerais e do Espírito 

Santo. Além do elevado número de espécies en-

dêmicas, esses quatro centros estão entre as áreas 

mais ricas em espécies de toda a Mata Atlântica. 

O Centro Bahia é uma das porções mais ricas de 

floresta tropical do mundo. 

Infelizmente, a Mata Atlântica do Nordeste 

e seus centros de endemismos representam um 

dos setores mais degradados do bioma, abrigando 

dezenas de espécies oficialmente ameaçadas de 

extinção.

 

Situação Atual

A Mata Atlântica no Nordeste cobria uma 

área original de 255.245 Km², ocupando 28,84% 
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Catadora de caranguejo catando “frutos” do manguezal

do seu território. Os últimos esforços das organi-

zações não-governamentais Sociedade Nordes-

tina de Ecologia (SNE) e Fundação SOS Mata 

Atlântica e parceiros governamentais para mape-

amento da Mata Atlântica indicam que o bioma 

no Nordeste ocupa hoje uma área aproximada de 

27.194 Km², cobrindo uma área total de 2,21% 

do seu território. 

Mais de 46% dos remanescentes mapeados 

estão localizados na Bahia. Os demais sete esta-

dos contam com 14.520 Km² de remanescentes 

da Mata Atlântica, dispostos em pequenos frag-

mentos. A Mata Atlântica no Nordeste se estendia 

por uma faixa contínua litorânea do Rio Grande 

do Norte até a Bahia e, nos Estados do Ceará e 

do Piauí, em áreas descontínuas sobre chapadas, 

serras, dunas e vales.

Para a realização do Mapeamento da Mata 

Atlântica e Ecossistemas Associados, a Sociedade 

Nordestina de Ecologia, em articulação com a 

Fundação SOS Mata Atlântica, adotou as fisio-

nomias definidas no decreto nº 750/93. 

No Piauí, a legenda da vegetação mapeada 

foi: floresta estacional semidecidual montana 

(floresta tropical subcaducifólia); floresta esta-

cional semidecidual submontana (floresta tropi-

cal subcaducifólia); floresta estacional decidual 

montana (floresta tropical caducifólia); vegetação 

de dunas/restinga (vegetação com influência ma-

rinha) e vegetação de manguezal (vegetação com 

influência fluvio-marinha).

Para o Ceará, a legenda adotada foi: vegeta-

ção de cerradão (floresta estacional semidecidual 

montana); vegetação de dunas/restinga; vegetação 

de mata úmida (floresta ombrófila aberta) e vege-

tação de manguezal.
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UF

Área UF Remanescentes florestais

Km² Km2 % sobre área total da UF

Alagoas 27.933 (5) 877 (1) 3,14

Bahia 567.295 (5) 12.674 (4) 2,23

Ceará 148.825 (6) 1.873 (3) 1,26

Paraíba 56.585 (5) 656 (2) 1,16

Pernambuco 98.938 (5) 1.524 (1) 1,54

Piauí 251.529 (6) 7.791 (3) 3,10

Rio Grande do Norte 53.307 (5) 432 (2) 0,81

Sergipe 22.050 (5) 1.367 (1) 6,20

Total 1.226.462 27.194 2,21

1 Remanescentes Florestais da Mata Atlântica no Nordeste

(1) SNE, 1993 (PE, AL, SE); (2) SNE, 2004 (RN,PB); (3) SNE, 2005 (CE, PI); (4) SOS, 1990; (5) IBGE, 1999 ; (6) IBGE, 2002.

Para os estados do Rio Grande do Norte e 

Paraíba, foi utilizada a seguinte legenda: mata 

em estágio médio/avançado de regeneração; mata 

em estágio inicial de regeneração; vegetação de 

restinga; vegetação de manguezal. 

Não existem dados atualizados para a Mata 

Atlântica nos estados de Pernambuco, Alagoas, 

Bahia e Sergipe. (Tabela 1) 

Área de transição entre 
Mata Atlântica e Caatinga
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Em mapeamento concluído em 2005, verifi-

ca-se que a Mata Atlântica do Piauí abrange uma 

área de 7.791 Km², correspondendo a 3,10% da 

superfície do Estado, compreendendo as seguintes 

formações vegetais: floresta estacional semideci-

dual, floresta estacional decidual, vegetação de 

dunas/restinga e manguezal.

As maiores áreas de vegetação estão loca-

lizadas nos municípios de Guaribas e Canto do 

Buriti com a fisionomia de floresta estacional 

decidual montana e floresta estacional semideci-

dual submontana, no município de Alvorada do 

Gurguéia.

No que se refere ao manguezal, os municípios 

em que se identificou a sua presença são Cajueiro 

da Praia; Luís Correia; Parnaíba e Ilha Grande.

Unidade de 
Conservação Nível

Área da 
Unidade Tipologia Florestal

Vegetação na unidade

(ha) (ha) (%)

APA Delta do
Parnaíba Federal 308.273,00

Vegetação de Manguezal 5.351,11 1,74

Vegetação de 
Dunas/Restinga 19.456,85 6,31

PN Serra das
Confusões Federal 526.106,77 Floresta Estacional

Decidual Montana 343.299,70 65,25

TOTAL 834.379,77 368.107,66 44,12
SNE, 2005.

2 Vegetação por Unidade de Conservação no Piauí

Município de 
Cristino Castro

Piauí
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Área do
Estado Tipologia Florestal

Vegetação no 
Estado

Vegetação 
Protegida

(Km²) (Km²) (%) (Km²) (%)

251.529,19

Floresta Estacional Decidual 
Montana 5.167,23 2,05 3.433,00 1,36

Floresta Estacional Semidecidual 
Montana 441,26 0,18   

Floresta Estacional Semidecidual 
Submontana 1.773,07 0,70   

Vegetação de Manguezal 61,93 0,02 53,51 0,02

Vegetação de Dunas/Restinga 347,97 0,14 194,57 0,08

7.791,46 3,10 3.681,08 1,46

SNE, 2005.

3 Vegetação de Mata Atlântica e Ecossistemas Associados no Estado do Piauí.

 Apenas duas Unidades de Conservação 

foram encontradas nos limites mapeados da Mata 

Atlântica e seus Ecossistemas Associados no 

estado do Piauí, uma área de proteção ambiental 

APA (federal) e um parque nacional, conforme 

tabela 2.

Com base nos resultados da Tabela 3,  1,46% 

da cobertura da Mata Atlântica e seus ecossiste-

mas associados no Estado encontram-se protegi-

Periquitos

dos por unidades de conservação em nível federal, 

sendo 1,36% em floresta estacional decidual 

montana e 0,10% em vegetação de mangue, dunas 

e restingas.

De um modo geral, constata-se, a partir dos 

trabalhos de campo, uma grande devastação da 

vegetação primitiva, em função do plantio de 

extensas áreas de soja e de frutíferas arbóreas, 

especialmente de caju.   
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APA da 
Serra de 

Maranguape

Ceará

A Mata Atlântica no Ceará ocupa uma área 

total de 1.873 Km² e está localizada de maneira 

dispersa em dez regiões: Chapada do Araripe, 

Litoral, Chapada do Ibiapaba, Serra da Aratanha, 

Serra de Baturité, Serra do Machado, Serra das 

Matas, Serra de Maranguape, Serra da Meruoca 

e Serra de Uruburetama, ocupando total ou par-

cialmente 67 municípios.

De acordo com dados obtidos no mapea-

mento realizado pela SNE em 2004, verifica-se 

que apenas 14 municípios (Amontada, Barbalha, 

Barroquinha, Beberibe, Camocim, Crato, Fortim, 

Guaramiranga, Meruoca, Mulungu, Pacatuba, Pa-

coti, Paracuru e Paraipaba), dentre os que possuem 

vegetação mapeada, obtiveram um valor acima 

de 10% de área municipal recoberta com relação 

à Mata Atlântica e Ecossistemas Associados no 

Estado do Ceará. Na Tabela 4, são apresentados 

os fragmentos de vegetação de Mata Atlântica e 

Ecossistemas Associados mapeados por região.

A Chapada do Araripe apresenta um frag-

mento de razoável dimensão para a região com 

fisionomia de mata úmida e de cerradão. Constata-

se que a existência das unidades de conservação 

da Floresta Nacional do Araripe (Flona Araripe) 

e da APA Chapada do Araripe contribuiu para a 

manutenção desses remanescentes, haja vista que, 

no entorno imediato das unidades de conservação, 

quase não se encontra mais vegetação nativa.

É no litoral do Estado onde se verifica a maior 

agressão à biodiversidade dos ecossistemas asso-

ciados da Mata Atlântica: manguezais e restingas 

(vegetação de dunas). A redução das áreas de 

manguezal se explica pelo uso incompatível do 

solo associado à expansão de complexos turísticos 

e culturas de crustáceos. A vegetação de restinga 

tem sua redução também associada ao turismo e 

à expansão da agricultura.

A existência de vegetação nativa da Chapada 

da Ibiapaba, a mata úmida, deve-se à forte declivi-

dade e também à criação das unidades de conser-

vação: APA da Ibiapaba e o Parque Nacional de 

Ubajara. Nas Serras de Maranguape e Aratanha, 

a vegetação de mata úmida está mais preservada, 
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SNE, 2002.

4 Vegetação por região mapeada.

Regiões de 
mapeamento

Tipologia de 
vegetação

Área de 
vegetação 

(ha)

Total de 
vegetação 

(ha)

Total de 
vegetação 

(%)

Chapada do Araripe
Mata Úmida 4.485,00

39.782,28 21,24
Cerradão 35.297,28

Litoral
Manguezal 17.113,76

91.632,97 48,93
Restinga 74.519,21

Chapada da Ibiapaba Mata Úmida 25.893,22 25.893,22 13,83

Serra da Aratanha Mata Úmida 4.251,25 4.251,25 2,27

Serra de Baturité Mata Úmida 20.567,47 20.567,47 10,98

Serra do Machado Mata Úmida 72,21 72,21 0,04

Serra das Matas Mata Úmida 21,29 21,29 0,01

Serra de Maranguape Mata Úmida 1.471,64 1.471,64 0,79

Serra da Meruoca Mata Úmida 3.205,99 3.205,99 1,71

Serra de Uruburetama Mata Úmida 388,09 388,09 0,21

Total Geral 187.286,41 187.286,41 100,00

em virtude de que, em muitas áreas, o acesso é 

mais restrito pela própria condição de declivida-

de. Na Serra da Meruoca, pode-se constatar um 

aumento da área com vegetação, principalmente 

no estágio inicial e médio de regeneração. Essa si-

tuação pode ser justificada pela presença do Ibama 

na cidade de Sobral (cerca de 30 km de distância) 

e a implementação de uma política de fiscalização 

mais rígida quanto ao desmatamento e o uso do 

fogo por parte dos proprietários rurais.

Nas Serras do Machado e das Matas, assim 

como na de Uruburetama, os fragmentos encontra-

dos são muito reduzidos. A existência de 21,29 ha 

de mata úmida na Serra das Matas sugere que em 

outras áreas situadas no seu entorno, com altitude 

acima de 700 m devem ter existido remanescentes 

florestais de Mata Atlântica. As Serras das Matas 

e do Machado, em estudos anteriores nem são 

mencionadas como áreas de ocorrência de mata 

úmida nem estão situadas dentro dos limites do 

Domínio da Mata Atlântica.

Flor da Mata Atlântica
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5 Vegetação por Unidade de Conservação.

Unidade de 
Conservação Nível

Unidade de 
Conservação 

no Ceará 
(ha)

Tipologia 
de 

Vegetação

Vegetação 
na Unidade 

(ha)

Vegetação na 
Unidade (%)

APA da Chapada 
do Araripe Federal 578.603,66

Cerradão 16.905,85 2,92

Mata Úmida 2.524,46 0,44

APA da Serra da 
Aratanha Estadual 6.448,29 Mata Úmida 4.116,57 63,84

APA da Serra de 
Baturité Estadual 32.690,00 Mata Úmida 15.848,36 48,48

APA da Serra de 
Ibiapaba Federal 379.771,10

Manguezal 14,37 0,004

Mata Úmida 14.187,78 3,74

APA das Dunas de 
Paracuru Estadual 3.909,60 Restinga 324,04 8,29

APA Delta 
do Parnaíba Federal 20.329,21

Manguezal 3.784,17 18,61

Restinga 2.582,40 12,70

APA do Estuário 
do Rio Curu Estadual 881,94

Manguezal 59,45 6,74

Restinga 49,64 5,63

APA do Estuário 
do Rio Mundaú Estadual 1.596,37

Manguezal 389,72 24,41

Restinga 84,64 5,30

APA do Lagamar 
do Cauípe Estadual 1.884,46 Restinga 3,94 0,21

Floresta Nacional 
do Araripe Federal 38.262,33

Cerradão 18.391,45 48,07

Mata Úmida 1.960,53 5,12

Parque Nacional 
de Jericoacoara Federal 8.416,08

Manguezal 71,22 0,85

Restinga 138,85 1,65

Parque Nacional 
de Ubajara Federal 6.288,00 Mata Úmida 1.048,54 16,68

TI Lagoa Encan-
tada Federal 1.641,01

Manguezal 8,82 0,54

Restinga 747,47 45,55

TI Tapeba Federal 4.752,15 Manguezal 412,56 8,68

TI Tremembé 
de Almofala Federal 4.803,15

Manguezal 121,45 2,53

Restinga 242,12 5,04

Total 1.090.277,35 84.018,40 7,71

TI=Terra Indígena; APA=Área de Proteção Ambiental.

SNE, 2002.
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Na Serra de Uruburetama, o resultado do 

mapeamento demonstra que está quase comple-

tamente ocupada com a cultura de banana e o que 

resta de vegetação de mata úmida está descarac-

terizada, considerando o seu aspecto original. O 

melhor exemplo de conservação da vegetação de 

mata úmida no Ceará está na Serra de Baturité, 

próxima de Fortaleza. A exploração do turismo 

ecológico em pequenos sítios, associada à boa 

gestão da APA da Serra de Baturité, pelo governo 

do Estado, favorecem a preservação da vegetação. 

Na Tabela 5, são apresentados os fragmentos de 

Mata Atlântica existentes nas unidades de con-

servação do Ceará.

Na Tabela 6, é apresentado um resumo da 

Área do 
Estado (ha)

Tipologia de 
vegetação

Área de 
vegetação 
no Estado

(ha)

Área de 
vegetação 
no Estado 

(%)

Vegetação 
protegida

(ha)

Vegetação 
pretegida 

(%)

14.882.560,20

Cerradão 35.297,28 0,24 35.297,30 100,00

Mata Úmida 60.356,16 0,41 39.686,24 65,75

Restinga 74.519,21 0,50 4.173,10 5,60

Manguezal 17.113,76 0,11 4.861,76 28,41

14.882.560,20 187.286,41 1,26 84.018,40 44,86
SNE, 2002.

6 Vegetação de Mata Atlântica e Ecossistemas Associados no Ceará.

situação dos fragmentos de Mata Atlântica e 

Ecossistemas Associados no Ceará.

Os resultados apresentados nas tabelas de-

monstram uma questão de relevância na gestão da 

Mata Atlântica do Nordeste: a vegetação protegida 

em unidades de conservação (UCs) no Estado 

representa 44,86% (84.018,40 ha) do total da ve-

getação mapeada (187.286,41 ha). Embora, desse 

percentual protegido, apenas 25,72% (21.610,59 

ha) estejam em unidades de conservação de pro-

teção integral, os relatos de campo indicam que a 

presença de uma unidade de conservação, mesmo 

que de uso sustentável, mas de grande abrangên-

cia, como as APAs, tem exercido grande influência 

na conservação do bioma no Estado.

APA da Serra 
de Baturité
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O Domínio da Mata Atlântica (DMA) no 

Rio Grande Norte ocupa uma área total de 3.298 

Km² e está localizado no litoral leste do Estado, 

ocupando total ou parcialmente 27 municípios, 

abrangendo os ecossistemas de mata, restinga 

e manguezal. Embora não incluído no DMA, o 

litoral norte apresenta áreas de remanescentes 

de restinga e de manguezal, nos municípios de 

São Bento do Norte, Galinhos, Guamaré, Ma-

cau, Porto do Mangue, Areia Branca, Grossos 

e Tibau. Da mesma forma, são encontrados 

fragmentos de mata serrana nos municípios 

de Martins, Portalegre, Serrinha dos Pintos, 

Coronel João Pessoa e Luís Gomes, conforme 

a Tabela 7.

Os maiores decrementos de mata identifi-

cados no Rio Grande do Norte ocorreram nos 

municípios de Goianinha, Arês, Nísia Floresta, 

Parnamirim, Natal, Extremoz e Ceará Mirim. 

Ainda com relação à mata, deve-se levar em conta 

também a quase total supressão das matas serranas 

localizadas nos municípios de Viçosa, Umarizal, 

Martins, Portalegre e Serrinha dos Pintos.

Quanto à restinga, tal decremento se veri-

ficou com maior intensidade nos municípios de 

Maxaranguape, Rio do Fogo e Touros. Com rela-

ção ao decremento verificado no ecossistema de 

manguezal, tem-se a destacar o que ocorreu nos 

municípios de Canguaretama, Natal, São Gonça-

lo do Amarante, Extremoz, Galinhos, Guamaré, 

Macau e Porto do Mangue. As atividades iden-

tificadas no levantamento, que mais impactaram 

esses ecossistemas no Estado, foram: atividades 

agrícolas, principalmente a expansão da área de 

cultivo da cana-de-açúcar e de frutíferas arbóreas, 

Classe Área (Km²)

DMA Fora do 
DMA Total

Mata 247 33 280

Manguezal 67 65 132

Restinga 118 40 158

Total 432 138 570

SNE, 2002.

7 Remanescentes Florestais 2002 
– Rio Grande do Norte

Remanescentes de 
Mata Atlântica no 

Estado

Rio Grande do Norte
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o desenvolvimento de atividades voltadas para a 

carcinicultura em áreas de manguezal e a expan-

são urbana em áreas litorâneas.

Apesar da acentuada fragmentação dos 

ecossistemas que compõem a Mata Atlântica 

no Estado, vislumbra-se a possibilidade de esta-

belecimento de corredor ecológico partindo da 

Mata da Estrela, no município de Baía Formosa, 

e seguindo pelas restingas arbustivo-arbóreas 

do litoral até o município de Natal. Outro cor-

Caranguejos

redor pode ser formado a partir de Extremoz 

até o município de Touros, também protegendo 

e recuperando o ecossistema de restinga. Esses 

dois trechos constituem Áreas Prioritárias para 

a Conservação da Mata Atlântica no Rio Grande 

do Norte, segundo os resultados do “Workshop 

de Avaliação de Áreas Prioritárias para a Con-

servação da Mata Atlântica e Campos Sulinos”, 

realizado em Atibaia, São Paulo, em 1999.

Pitanga
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O Domínio da Mata Atlântica (DMA) na  

Paraíba abrange duas grandes áreas, perfazendo 

um total de 6.743 Km² e ocupando total ou parcial-

mente 63 municípios, incluindo os ecossistemas 

de mata, restinga e manguezal. Uma das áreas fica 

localizada na parte sul do Estado, com 575 Km², 

cobrindo a totalidade dos municípios de Camalaú, 

Caraúbas, Congo, Monteiro, São João do Tigre e 

São Sebastião do Umbuzeiro. No caso específico 

desses municípios paraibanos, que não foram consi-

derados no mapeamento da SNE de 1992/1993, mas 

que estão incluídos no Domínio da Mata Atlântica, 

levantamentos realizados pela equipe do PNUD/

FAAO/Ibama/Governo da Paraíba e divulgados 

no “Mapeamento da Cobertura Florestal Nativa 

Lenhosa do Estado da Paraíba”, em 1994 e 2002, 

revelam, para as áreas serranas desses municípios, 

uma flora tipicamente de Caatinga. Decidiu-se, 

então, pela continuidade da não inclusão dos dados 

encontrados naqueles municípios. 

Em contrapartida, em alguns municípios li-

mítrofes ao DMA de ambos os estados, a análise 

preliminar das imagens, com base em amostras 

de áreas conhecidas, sugeria um prolongamento 

da vegetação de mata além desses limites. Essas 

áreas foram mapeadas, desde que confirmadas 

pelos técnicos locais e/ou nos trabalhos de campo. 

Na outra área, situada a leste, com 6.168 Km², en-

contram-se remanescentes da floresta ombrófila, 

da floresta estacional semicaducifólia, da restinga 

e do manguezal.

Embora não estejam incluídas no DMA, 

foram identificadas áreas de mata nos seguintes 

municípios: Caiçara, Lagoa de Dentro, Pedro 

Régio, Duas Estradas, Sertãozinho, Guabiraba, 

Cuitegi, Alagoinha, Algodão de Jandaíra, Jua-

rez Távora, Serra Redonda, Ingá, Riachão do 

Bacamarte, Massaranduba, Fagundes, Campina 

Grande, Puxinanâ, Aroeiras e Maturéia. Nessas 

áreas foram então mapeados 71 Km² de mata, os 

quais somados aos 656 Km² mapeados no DMA, 

resultaram em 727 Km², conforme a Tabela 8.

Os maiores decrementos identificados nos 

últimos dez anos no Estado ocorreram nos mu-

Manguezal

Paraíba
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nicípios de Santa Rita, nas matas denominadas 

Mata da Usina São João, Mata da Usina Santana, 

RPPN Engenho Gurjaú, Mata Pau Brasil e Mata 

Fazenda Capitão; Rio Tinto e Mamanguape, na 

Reserva Biológica de Guaribas. No ecossistema 

de manguezal, as maiores agressões 

ocorreram nos municípios de Pitimbu, 

Conde, Rio Tinto e Bayeux. A restinga 

está reduzida a localidades nos municí-

pios de Mataraca, Cabedelo e Rio Tinto, 

sendo verificada redução de área desse 

ecossistema no município de Mataraca, 

limite com Baía Formosa, no Rio Grande 

do Norte.

As atividades identificadas no le-

vantamento, que mais impactaram esses 

ecossistemas de Mata Atlântica no Esta-

do foram: a expansão da área de cultivo 

da cana-de-açúcar e o desenvolvimento 

de atividades voltadas para a carcini-

cultura em áreas de manguezal. No que 

tange à identificação de áreas com maior 

concentração de mata, destaque deve ser 

dado aos municípios de Cruz do Espírito 

Santo, Santa Rita, Rio Tinto e Maman-

guape. A disposição dessas manchas de 

fragmentos florestais insinua a formação 

de um corredor ecológico. Outra área de 

destaque corresponde aos remanescentes encon-

trados no município de Areias e Alagoa Grande, 

conjunto de grande interesse ecológico e social, 

por tratar-se de fragmentos de mata serrana (ou 

brejo de altitude). O Pico do Jabre, localizado no 

município de Maturéia, por se constituir num en-

crave florestal em área de Caatinga, merece aten-

ções especiais tendo em vista os resultados obtidos 

nesse mapeamento que demonstram decréscimos 

de área nos últimos dez anos. Convém salientar 

que essas três áreas constituem Áreas Prioritárias 

para a Conservação da Mata Atlântica na Paraíba, 

segundo os resultados do “Workshop de Avalia-

ção de Áreas Prioritárias para a Conservação da 

Mata Atlântica e Campos Sulinos”, realizado em 

Atibaia, São Paulo, em 1999.

Classe Área (Km²)

DMA Fora do 
DMA Total

Mata 525 71 596

Manguezal 118 --- 118

Restinga 13 --- 13

Total 656 71 727

SNE, 2002.

8 Remanescentes Florestais 2002 
– Paraíba

Área de mata

Fo
to

: F
er

na
nd

o 
Pi

nt
o

Mata Cap3 10NE.indd   161 2/23/06   11:22:48 PM



162

O
s 

es
ta

do
s 

da
 M

at
a 

A
tlâ

nt
ic

a

Apesar de praticamente toda costa brasileira 

ter sido ocupada pela colonização européia a 

partir da mesma época (século XVI), foi no Nor-

deste do Brasil que a floresta atlântica foi mais 

rapidamente degradada. Dois ciclos econômicos 

foram fundamentais nesse processo: o do pau-

brasil e o da cana-de-açúcar, o qual se estende até 

os dias atuais. Em 1990, restavam menos de 6%  

da extensão original da floresta atlântica ao  

norte do Rio São Francisco e alguns tipos flo-

restais, como a floresta ombrófila densa, foram 

reduzidos a poucas dezenas de quilômetros 

quadrados.

A Mata Atlântica nos estados de Alagoas 

e Pernambuco representa grande parte do que 

restou do Centro de Endemismo Pernambuco, 

o qual abriga a floresta costeira de Alagoas ao 

Rio Grande do Norte. Estudos indicam que um 

terço das árvores do Centro Pernambuco estariam 

ameaçadas de extinção regional, conseqüência da 

interrupção do processo de dispersão de semen-

tes. Modelos de extinção de árvores, elaborados 

posteriormente, sugerem que esse número pode 

estar subestimado e que a floresta ao norte do 

Rio São Francisco é a unidade biogeográfica da 

floresta atlântica de maior probabilidade de per-

der espécies em escala regional e global.  Nessa 

região, por exemplo, é onde se encontra um dos 

locais (Murici, Alagoas) com a maior quantidade 

de espécies de aves ameaçadas de extinção nas 

Américas. 

De acordo com o Caderno nº 29, do Conselho 

Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlân-

tica (RBMA), que trata da RBMA em Alagoas, 

existem 24 unidades de conservação inseridas na 

área de abrangência do bioma no Estado. Destas 

UCs, sete são federais, sete são estaduais, três 

são municipais e sete são Reservas Particulares. 

Essas UCs cobrem uma área total de 602.173,60 

ha. Sete destas UCs são APAs e perfazem um total 

de 575.877 ha, as demais UCs cobrem 26.296,60 

ha. Algumas ainda não foram categorizadas de 

acordo com o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC).

Cidade de 
Olinda – PE

Pernambuco e Alagoas: O Pacto Murici
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Grande parte das unidades de conservação de 

Alagoas não foi regularizada e implementada, a 

fiscalização é insuficiente. Observa-se, no entanto, 

uma situação de grande potencialidade na con-

servação do bioma no Estado, com a efetivação 

de parcerias do governo estadual e do sistema de 

gestão da RBMA com o setor sucro-alcooleiro. 

Recentemente, quatro RPPNs foram criadas em 

áreas de usinas: a RPPN da Reserva do Gulandim, 

criada em 2001, com 41 ha, localizada no municí-

pio de Teotônio Vilela, de propriedade das Usinas 

Reunidas Seresta S/A; a RPPN da Fazenda Santa 

Tereza, criada em 2001, com 100 ha,  localizada 

no município de Atalaia, inserida no território da 

Usina Uruba, e as RPPNs Fazenda Pereira, com 

290 ha, e a Fazenda Lula Lobo, com  98,6 ha, 

criadas em 2001, localizadas no município de 

Coruripe, de propriedade da S/A Usina Coruripe 

Açúcar e Álcool.

A criação da Estação Ecológica (ESEC) de 

Murici, em 2001, cobrindo uma área de 6.116 ha, 

nos municípios de Messias, Flexeiras e Murici, 

foi impulsionada pela Birdlife International (BI) 

e a SNE, por meio da realização de Diagnósti-

co Expedito do Complexo Florestal de Murici 

(CFM), região que integra a ESEC e o seu en-

torno imediato. Esse trabalho subsidiou o Ibama 

na criação da ESEC Murici. Após a criação da 

ESEC Murici, a SNE, em parceria com a WWF 

Brasil e a BI, realiza projeto para apoio à sua 

implementação. Em seguida, contando também 

com a participação da The Nature Conservancy, 

são realizados o levantamento fundiário do CFM, 

o censo demográfico do CFM, o levantamento 

e monitoramento da avifauna, o treinamento de 

viveiristas e oficinas de educação ambiental, bem 

como a realização de um sistema de informações 

geográficas (SIG), organizando todos os dados 

obtidos sobre a região.

 Em junho de 2003, a SNE convidou Funbio, 

TNC, BI, CI, SOS e WWF Brasil para uma visita 

à ESEC Murici buscando apoio para a redução 

da degradação da Mata Atlântica, mesmo dentro 

de uma UC de proteção integral. Outros parcei-

ros se incorporam ao processo, como o Cepan, 

que tem tido grande aproximação com o setor 

sucro-alcooleiro, realizando pesquisas para a 

conservação da biodiversidade nas Usinas Serra 

Grande e Trapiche e o IA-RBMA, que também 

tem realizado iniciativas importantes com a par-

ceria do setor sucro-alcooleiro, implementando 

dois Postos Avançados da RBMA nas Usinas 

Coruripe e Guaxuma.

Área de 
transição 
da mata e 

restinga , em 
Alagoas

Mutum: espécie 
altamente ameçada 
de extinção
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Em maio de 2004, no Senado Federal, em 

Brasília, foi estabelecido um acordo entre as 

oito instituições não-governamentais, denomi-

nado Pacto Murici, cujo objetivo é propiciar a 

alavancagem de recursos e o desenvolvimento 

de projetos de grande envergadura, voltados 

para a conservação e o uso sustentável da biodi-

versidade. Dando continuidade a essa estratégia 

criou-se então a Associação para a Proteção da 

Mata Atlântica do Nordeste (Amane), entidade 

formada pelas oito ONGs do Pacto Murici, para 

coordenar as ações de um projeto de conser-

vação e uso sustentável para a Mata Atlântica 

do Nordeste. Esse projeto inclui os estados de 

Pernambuco e Alagoas, no território denominado 

Centro de Endemismo de Pernambuco.

O Pacto Murici tem como objetivo catalisar 

ações e recursos para conjuntamente reverter 

o quadro de desmatamento e degradação da 

biodiversidade e criar formas de restaurar o fun-

cionamento da paisagem e o desenvolvimento 

sustentável da ecorregião Florestas Costeiras de 

Pernambuco (FCP). Os objetivos específicos do 

Pacto são: 1. Construir um programa integrado de 

ações de conservação, para a ecorregião da FCP; 2. 

Captar e mobilizar recursos para a implementação 

do programa integrado de ações de conservação e 

desenvolvimento sustentável na região; 3. Integrar 

ações visando o cumprimento e/ou o estabele-

cimento de políticas públicas que favoreçam e 

Cactus na  
restinga

Marcelo Tabarelli, do Departamento de Bo-
tânica, Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife (PE); Maria das Dores de V. C. Melo, 
da Associação da Mata Atlântica do Nordeste 
– Amane e Osvaldo C. de Lira, da Associa-
ção da Mata Atlântica do Nordeste - Amane. 
(Textos Nordeste e Estados do Nordeste, menos 
Sergipe)

fortaleçam a implementação das ações constantes 

do plano integrado de ação e assegurem a con-

servação da biodiversidade e contribuam para o 

desenvolvimento sustentável na região. Como já 

foi tratado inicialmente, não existem mapeamentos 

atualizados para os estados de Piauí, Pernambuco, 

Alagoas e Sergipe. Os últimos dados estão dispos-

tos na Tabela 1 deste capítulo. O mapeamento do 

Piauí está em realização pela SNE.

Evitar perda de espécies em biotas extrema-

mente fragmentadas, como o Centro Pernambuco, 

é possível através da implementação de “corredo-

res de biodiversidade”. De forma muita sucinta, o 

corredor pode ser descrito como um conjunto de 

áreas protegidas públicas e particulares, conec-

tadas através de corredores florestais em escala 

regional, imerso em uma matriz de uso múltiplo 

do solo que seja pouco agressiva à diversidade 

biológica. Assim, várias categorias de uso da terra 

compõem o esforço de conservação de um cor-

redor, dentre elas: parques, reservas públicas ou 

privadas, terras indígenas, além de propriedades 

que praticam sistemas agroflorestais ou ecotu-

rismo. O Pacto Murici pode ser um instrumento 

importante para a elaboração e implementação de 

um corredor de biodiversidade em uma das por-

ções mais importantes de toda a floresta atlântica, 

contribuindo efetivamente para a conservação da 

Mata Atlântica do Nordeste.

Mata Cap3 10NE.indd   164 2/23/06   11:23:17 PM



165

O
s 

es
ta

do
s 

da
 M

at
a 

A
tlâ

nt
ic

a

O Estado de Sergipe localiza-se a leste da 

região Nordeste e tem a menor área do Brasil 

em extensão territorial, com 22.050,40 Km2. 

Possui cerca de 1.800.000 habitantes, 62,4% 

urbanos, densidade demográfica de 77,67 hab/

Km2, crescimento demográfico de 1,2% ao ano 

e uma faixa de migração interna de 11,25%. Sua 

área natural é bastante devastada, sendo cerca 

de 90% utilizada como pastagens e atividade in-

tensiva de agricultura, restando apenas algumas 

manchas da floresta costeira, mata de restinga, 

mata ciliar, cerrados arbustivos e caatinga.  

Em Sergipe, como no Nordeste em geral, as  

áreas remanescentes são pequenas e extrema-

mente fragmentadas com grande impacto an-

trópico.

Originalmente, a Mata Atlântica ocupava 

toda faixa litorânea sergipana, até a chegada do 

homem branco  (europeu) em 1501 para tomar 

posse das terras  indígenas, com os objetivos 

de explorar o pau-brasil, criar gado e plantar 

cana-de-açúcar. Após mais de 500 anos de ocu-

pação, da Mata Atlântica original restam poucos 

corredores ao longo da extensão litorânea do 

Estado, ocupando cerca de 40 Km2 de largura do 

território sergipano, com formações de diferentes 

ecossistemas, que incluem as faixas litorâneas 

com suas associações das praias e dunas, com 

ocorrência das formações florestais perenifólias 

latifoliadas higrófilas costeiras (floresta cos-

teira), que ocorrem ao longo do todo o litoral 

sergipano sob a forma de pequenas manchas, 

exceto na porção sul do Estado, onde algumas 

fazendas particulares se apresentam mais pre-

servadas, localizando-se normalmente nos topos 

das colinas mais elevadas ou nas encostas que 

apresentam declividades acentuadas. Nos locais 

onde foi fortemente devastada, aparecem os 

cultivos perenes e temporários e posteriormente 

as pastagens. A Mata Atlântica sergipana ocorre 

desde municípios localizados no São Francisco 

até Mangue Seco, na divisa com a Bahia.  

Cidade de 
Aracaju

Sergipe
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Apesar da devastação por conta da forte 

ação antrópica, o pouco que resta preservado da 

grande diversificação ambiental proporciona à 

Mata Atlântica uma enorme diversidade biológica, 

com um bom número de mamíferos, aves, répteis 

e anfíbios que ali sobrevivem e garantem a repro-

dução de muitas espécies, sendo que várias delas 

são endêmicas (só ocorrem ali). A Mata Atlântica 

ainda possui raras espécies de plantas - das quais 

muitas são endêmicas - e ainda consegue ser o 

primeiro e maior bloco de florestas do Estado. 

A zona costeira de Sergipe é dividida em dois 

setores: Litoral Norte e Litoral Sul. 

O Litoral Norte compreende 2.300 Km2, em 

112 Km de extensão, com uma população de 600 

mil habitantes (257 hab/Km2), em 17 municípios 

– Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do 

Socorro, Laranjeiras, Riachuelo, Maruim, Santo 

Amaro das Brotas, Pirambu, Carmópolis, Capela, 

Siriri, General Maynard, Pacatuba, Japaratuba, 

Rosário do Catete, Ilha das Flores e Brejo Grande. 

Apesar de ser uma Reserva Nacional, tem como 

principal uso do solo a exploração dos recursos 

minerais, o que tem causado sérios problemas 

ambientais, em decorrência da exploração de pe-

tróleo, gás, cloreto de sódio, cloreto de potássio 

Turismo na Serra de Itabaiana
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e outros evaporitos associados, como também 

pela presença de indústrias de cimento e de ferti-

lizantes. Grande parte das cidades localiza-se no 

interior dos estuários e tabuleiros, com exceção 

de Aracaju e Barra dos Coqueiros. Há também 

grandes propriedades de cocoiculturas, cana e pe-

cuária. Em oito municípios, predomina a lavoura 

e, em outros oito, a pecuária. Laranjeiras tem a 

maior usina do Estado, com grandes canaviais e 

algumas destilarias de álcool.

O Litoral Sul possui 2.500 Km2, com 55 

quilômetros de extensão, concentrando 143 mil 

habitantes (57 hab/Km2), em cinco municípios 

– São Cristóvão, Itaporanga, Estância, Santa Luzia 

do Itanhy e Indiaroba. A atividade predominante 

é o turismo, por conta do centro histórico de São 

Cristóvão, o fácil acesso às praias e uma infra-

estrutura de bares, restaurantes e pousadas em 

expansão. A economia baseia-se na agricultura. 

Estância e Itaporanga formam um pólo industrial 

alavancado pela indústria têxtil, de fabricação de 

sucos de fruta e cervejaria que, juntamente com 

Itabaiana e Lagarto, formam os centros urbanos 

mais importantes do Estado depois de Aracaju.

Os ecossistemas

A caracterização da Mata Atlântica em Sergi-

pe foi apresentada por Santos e Andrade (1992), 

que descrevem:

Serra de Itabaiana
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O ecossistema da região da Mata Atlântica 

envolve 5.750 Km2 do Estado. Atualmente a co-

bertura vegetal original restringe-se a manguezais, 

vegetação de restinga e remanescente da floresta 

tropical úmida. Também denominada de mata 

costeira, ocupa aproximadamente uma faixa de 40 

Km2 de largura, estendendo-se de sul para norte 

vindo da Bahia até Alagoas. Apresenta várias as-

sociações, com praias e dunas, vegetação herbácea 

e ocorre desde o Rio São Francisco até o mangue 

seco. Essa vegetação serve para fixar as areias das 

dunas móveis. Entre essas, destacam-se salsa-da-

praia, grama-da-praia, feijão da praia, capim-gen-

gibre, xique-xique ou guizo-de-cascavel. 

As associações de restingas ocupam largura 

variável, encontrando-se nos municípios de Paca-

tuba e Pirambu, alcançando muitas vezes 10 qui-

lômetros de largura. É formada de uma associação 

arbustiva perenifólia, que se apresenta baixa, xero-

morfa, formando moitas com espécies de plantas 

suculentas pertencentes às famílias Cactaceae, 

Clusiaceae e Orchidaceae, dos gêneros Vanilla e 

Epidendrum. Aparecem muitas arbustivas que se 

intercalam com plantas das famílias das Poaceae 

e recobrem parte do solo. Nos campos de restinga, 

aparecem as seguintes espécies: ananás, samam-

baia-da-praia, murici-da-praia e carrasco.

Ruínas de igreja em antigo engenho de açucar
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A vegetação dos campos de restinga reco-

brem os solos de areias quartzozas marinhas dis-

tróficas e servem para fixar dunas móveis e tam-

bém o podzol. À medida que essa vegetação vai 

se distanciando da linha da preamar e penetrando 

para o interior, ela se miscigena com a vegetação 

arbórea da restinga, sendo substituída pela mata, 

que é uma associação perenifólia pouco densa, 

cujas árvores têm altura de quinze metros. Como 

exemplo citamos angelim, cajueiro, oitizeiro-da-

praia, pitombeira, palmeira-oroba, ouricurizeiro 

e araçazeiros.

A associação campos de várzea é constituída 

de plantas herbáceas encontradas nos solos da mar-

gem direita do Rio São Francisco. É uma vegetação 

densa, recoberta de gramíneas e ciperáceas que se 

encontram nos brejos ou pântanos, várzeas úmidas 

e alagadas, ou nas margens dos cursos de água, 

onde a água proveniente das chuvas se acumula e 

onde a drenagem é insuficiente para o escoamen-

to. A vegetação é composta de plantas higrófilas 

e hidrófilas, assim discriminadas: piripiri, taboa, 

aninga, junco, capim-papuã e capim-de-roça. 

Nas matas de várzea, aparecem algumas 

espécies caducifólias. Margeando as várzeas, os 

brejos ou pântanos, desenvolve-se uma associa-

ção de árvores com mais de 30 metros de altura, 

de raízes tabulares, enquanto outras apresentam 

raízes superficiais longas, que buscam a água. A 

copa das árvores é grande e aberta e sua vegetação 

é constituída de gameleira-branca, mulungu-bran-

co, canafístula, ingazeira.

As associações subperenifólias possuem 

árvores de até 30 metros de altura e entre suas 

espécies encontram-se ingapoca, visgueiro, ja-

tobá, ouricuri, canafístula, amescla, taquara e 

pau-d’alho.

As associações subcaducifólias apresen-

tam-se com árvores de até 20 metros de altura. 

Entre as suas espécies, destacam-se frei-jorge, 

camondange, maçaranduba, sucupira, jenipa-

peiro, gonçalo-alves, cajueiro, louro e murici-

da-mata. As associações caducifólias mistas 

com a Caatinga são constituídas de espécies 

caducifólias relacionadas com a floresta atlân-

tica e com espécies da Caatinga. A vegetação 

dessa área é constituída, além de árvores de 10 

a 15 metros de altura, por espécies arbustivas e 

herbáceas, dentre as quais aroeira, pau-d´arco, 

angico, mulungu-vermelho, cajazeira, jurema, 

pau-de-leite, pau-ferro, braúna-da-mata, unha-

de-gato, cedro e trapiá.

    A associação de plantas pode ser apenas 

de herbáceas ou, se essas criarem condições, ar-

bustos e depois árvores, que pontilham esparsas. 

Com o decorrer dos anos, há uma regressão e as 

plantas arbustivas suplantam as herbáceas e de-

pois surgem árvores que conquistam toda a terra 

retornando a vegetação natural primitiva. As 

espécies herbáceas e arbustivas dos campos an-

trópicos são capim-papuã, capim-pé-de-galinha, 

capim-gengibre, capim-favorito, capim-seda, 

carrapicho-de-agulha, carrapicho-de-roseta, 

capim-amargoso, capim-sapé, grama-de-burro, 

carrapicho-beiço-de-boi, capim-mão-de-sapo, 

capim-de-raiz, anil, velamo-branco, rurema e 

umbaúba.

Os campos antrópicos podem surgir em qual-

quer uma das associações perenifólias ou mistas 

estacionais. Aparecem, nessas áreas, extensas pas-

tagens de capim-sempre-verde, capim-brachiária 

e capim-pangola.

A fauna da Mata Atlântica é constituída das 

seguintes espécies: paca, guaxinim, raposa, ca-

chorro-do-mato, tatupeba, veado-mateiro, teiú, 

camaleão, sagüi, macaco-guigó-de-sergipe, pre-

guiça, gavião-carijó, urubu-de-cabeça-vermelha 

e cobra-de-cipó.   

A água e o homem

Sergipe possui uma rede hidrográfica cons-

tituída por pequenas bacias fluviais, à exceção da 
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do Rio São Francisco, cujos limites se encontram 

muito além da área em questão.

Na região da Mata Atlântica, existem 

cinco bacias hidrográficas: Complexo Real-

Fundo-Piauí, Rio Vaza-Barris, Rio Sergipe, Rio 

Japaratuba e Rio São Francisco. À exceção do 

Rio São Francisco, os rios apresentam regimes 

hidrológicos intermitentes nos trechos da região 

semi-árida e agreste e são permanentes nas re-

giões úmidas, onde formam mananciais usados 

para abastecimento público, irrigação e recepção 

de efluentes industriais e domésticos.

A disponibilidade hídrica é escassa, agra-

vando-se no período de estiagem, como afirma 

Ab’Saber em referência à drenagem: “Um magro 

sistema de cursos d’água de áreas semi-áridas, 

intermitentes e irregulares, dotado de fraquíssi-

mo poderio energético e são desprotegidos do 

quorum de precipitações anuais suficientes para 

os alimentar permanentemente”. 

O crescimento populacional, as exigências 

crescentes por energia e alimentos estão impondo 

crescentes demandas aos suprimentos de água 

disponível. Os sistemas de descarga dos detritos e 

escoamento de esgotos urbanos e rurais, acrescidos 

das atividades industriais e de mineração, são as 

principais fontes de poluentes tóxicos das águas.

As águas subterrâneas representam um 

precioso manancial de água doce e qualquer 

poluente que entre em contato com o solo pode 

contaminá-las. Em Sergipe, os lençóis freáticos 

são pouco profundos, facilitando a sua contami-

nação. Há ocorrências crescentes de contamina-

ção das águas subterrâneas com água salgada, 

contaminadores microbiológicos e produtos quí-

micos inorgânicos e orgânicos tóxicos, incluindo 

pesticidas. Práticas de irrigação têm elevado a 

salinidade das águas subterrâneas à medida que 

a água utilizada é retirada das áreas da costa.

A exploração de petróleo e gás natural pode 

contaminar as águas superficiais e os lençóis de 

águas subterrâneas, mistura de água salgada com 

água doce.

 O desflorestamento nas áreas de bacias hi-

drográficas para obtenção de lenha e madeira para 

uso doméstico e destinada ao uso comercial, além 

das pastagens e práticas de cultivos inadequados, 

reduz a quantidade de água disponível durante as 

estações secas. Os solos erodidos, que descem 

das áreas elevadas, causam a sedimentação das 

represas, usadas na armazenagem de água e ge-

ração de energia. O desmatamento está causando 

desertificação de grandes áreas antes com farta 

cobertura vegetal.

Lizaldo Vieira dos Santos, coordenador da 
RMA e Coordenador do MOPEC (SE); e Maria 
José dos Santos, do CUPIM (SE).
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Um bioma sem

Lei?
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Embora tenham se “esquecido” de pri-

mos importantes da família dos biomas 

brasileiros (o Cerrado e a Caatinga), os 

constituintes de 1988 foram bastante ousados e 

felizes ao definir a Mata Atlântica como Patrimô-

nio Nacional. Mais que isso, determinaram que 

seu uso fosse feito, na forma da Lei, de maneira a 

preservar o meio ambiente e os recursos naturais 

que a integram.

Mas o que significa do ponto de vista cons-

titucional “patrimônio nacional”? O que isso 

representa na prática? 

Há quem sustente, e com eloqüência, que na 

verdade tratou o constituinte de deixar bastante 

claro que a biodiversidade brasileira é brasileira e 

ponto! Ou seja, tratava-se de uma proteção consti-

tucional de caráter menos ambiental do que de re-

ação em relação ao “buxixo” internacional de que 

a biodiversidade planetária constituía Patrimônio 

da Humanidade e por derivação a nossa Amazônia 

também o seria. Assim a Mata Atlântica, a Floresta 

Amazônica e os demais biomas e regiões citados 

no parágrafo 4º do art. 225 teriam sido alçados ao 

status de Patrimônio Nacional brasileiro.

Mas a Constituição de um país é um pacto 

“vivo” em permanente reinterpretação e con-

frontação com a realidade dinâmica da sociedade 

contemporânea e, portanto, para a realidade atual, 

outro entendimento deve prevalecer em relação ao 

conceito constitucional em discussão. Não parece 

fazer muito sentido sustentar que a Mata Atlântica 

é  patrimônio da humanidade, embora determi-

nadas regiões que a integram, como o Parque 

Nacional do Iguaçu, por exemplo, assim sejam 

consideradas pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco). 

A Convenção de Diversidade Biológica 

define claramente que os países são soberanos 

sobre a sua biodiversidade e assumem a respon-

sabilidade pela conservação e o uso sustentável 

de seus recursos naturais. Nesse sentido, estamos 

convictos de que o principal sentido do dispositivo 

constitucional aqui tratado é  da sustentabilidade e 

da conservação efetiva do bioma, tanto pelo poder 

público, como pela coletividade. 

O voto do Ministro do Supremo Tribunal Federal 

Sepúlveda Pertence, na Ação Direta de Inconsti-

tucionalidade de nº 487-5, que a Confederação 

Nacional das Indústrias moveu em face do polêmico 

Decreto 99.547-90, é bastante revelador:

“... O que vejo é que, depois de afirmar 

no artigo 225 que o meio ambiente eco-

logicamente equilibrado é bem de uso 

comum do povo, no §4º, o artigo 225 

estabelece duas normas: a primeira, que 

a Floresta Amazônica, a Mata Atlân-

tica e os demais setores territoriais, ali 

mencionados, são patrimônios nacio-

nais. A dificuldade de identificação do 

alcance dessa declaração de que a Mata 

Atlântica constitui patrimônio nacional, 

a meu ver, com todas as vênias, não 

permite, malgrado a autoridade do Pro-

fessor Reale, que se diga apenas que a 

Constituição o disse em sentido retórico 

ou figurado. Isso tem de ter um sentido 

jurídico. E, a meu ver, pelo menos 

não é de descartar, à primeira vista, 

o que nesse debate já se aventou: que 

o “patrimônio nacional” está aqui no 

sentido de objeto de uma proteção ex-

cepcionalíssima da ordem jurídica.”

Parque do 
Caracol em 
Canela – RS
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Patrimônio nos termos do artigo 225 da 

Constituição de 1988 é algo que possui valor mais 

que econômico, mais que privado e individualista. 

Tem valor afetivo, valores imateriais (paisagens 

e conhecimentos de populações tradicionais, por 

exemplo), valores intrínsecos e éticos (como a ma-

nutenção das condições que permitem e abrigam a 

vida em todas as suas formas). É algo que se cuida, 

que se usa, sim, mas racionalmente, de acordo 

com a capacidade de suporte do ecossistema, mas 

se conserva e é entregue o mais bem conservado 

possível à próxima geração, preferencialmente em 

melhores condições do que se utilizou.

Pois bem. Se o conceito de “patrimônio” não 

constitui exatamente o que dissemos no parágrafo 

anterior em matéria de direito privado, assim é em 

matéria de direitos socioambientais, de normas 

jurídicas sobre os elementos da natureza, sobre o 

equilíbrio ecológico, sobre bens de uso comum 

de todo povo e indispensáveis à digna e sadia 

qualidade de vida. Resta entender o que significa 

a expressão na forma da Lei do parágrafo 4º do 

artigo 225 da Constituição.

Na forma da Lei

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 

225 remete a competência para a definição das 

condições de uso da Mata Atlântica e seus recursos 

naturais à forma da Lei. A Lei aqui, respeitando en-

tendimentos divergentes, deve ser entendida no seu 

sentido mais abrangente, ou seja, à “legislação” in-

fra-constitucional, já que a Constituição não é, nessa 

matéria, auto-aplicável, carece de regulamentação.

A lei (em sentido estrito, ou seja, aquele ato 

emanado do poder legislativo competente) em vigor 

em matéria florestal para todo o País e aplicável à 

Mata Atlântica é o Código Florestal (Lei 4.771/65), 

que define, para além das áreas de preservação per-

manente, que a vegetação nativa deve ser mantida 

ou recuperada em no mínimo 20% da área de cada 

imóvel rural, embora possa ser explorada desde que 

sob a forma de manejo sustentável (exceto espécies 

em extinção, por força de decisão judicial liminar 

emitida no âmbito de uma Ação Civil Pública mo-

vida pelo Instituto Socioambiental em 2000, em 

trâmite na Justiça Federal de Florianópolis). 

O Código Florestal permite também que o po-

der público (federal, estadual ou mesmo municipal) 

pode definir por ato do poder executivo espécies, 

espécimes (indivíduos) ou regiões inteiras onde a 

preservação deve ser total ou parcial, mesmo sem 

a criação de unidades de conservação de que trata 

a Lei Federal 9985/00, a também conhecida Lei 

do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC). 

Entretanto, o Código Florestal, que determina 

que no mínimo 20% da vegetação nativa nas re-

giões abrangidas pelo Domínio da Mata Atlântica 

sejam conservados ou recuperados, por si só não 

é suficiente. E por quê?

Por que uma legislação  
específica?

A consumação de mais de 92% da Mata 

Atlântica original demanda que a legislação a ela 

aplicável, se pretende garantir a sustentabilidade 

do bioma enquanto tal, oriente-se pela lógica da 

recuperação e também da conservação, cujos 

parâmetros devem considerar o nível de concen-

tração de biodiversidade (do banco genético) e de 

relevância das áreas em função da proteção dos 

Manifestação pelo PL da Mata 
Atlântica na Câmara dos 

Deputados, em Brasília, 2003
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recursos hídricos e dos corredores biológicos. 

Devem considerar os riscos que sobre o bioma 

recaem por força da pressão oferecida pelo cres-

cimento urbano desordenado, pela demanda por 

crescimento das áreas rurais cultivadas, pela mine-

ração e pelas obras de infra-estrutura que induzem 

ainda mais as dinâmicas antes citadas.

Dizer apenas que as áreas de preservação 

permanente e que 20% da Mata Atlântica original 

devem ser conservadas ou recuperadas não resol-

ve em termos qualitativos e condena esse bioma à 

eterna e crescente fragmentação, ou seja, à morte 

lenta e dolorosa. 

Ao tratarmos de recuperação, 

cujos investimentos necessários não 

são desprezíveis, inclusive porque de-

manda conversão de áreas hoje sob uso 

econômico direto para o reflorestamen-

to com espécies nativas, devemos ser 

precisos, justos e criteriosos. O Código 

Florestal deixa grande e indesejável 

margem de discricionariedade aos po-

deres públicos, abrindo caminho para 

arbitrariedades e omissões em regra 

incompatíveis com as lógicas ecossis-

têmicas e socioambientais. As orien-

tações para a localização das reservas 

legais feitas pelo Código Florestal são 

importantes, mas genéricas. Delegam 

isso aos zoneamentos, aos planos de 

bacia hidrográfica, planos diretores 

e ao planejamento das unidades de 

conservação sem, no entanto, propor 

nenhum parâmetro objetivo a ser segui-

do na concepção desses instrumentos 

de gestão territorial.

O Decreto 750/93 oferece crité-

rios objetivos e parâmetros técnicos 

para as decisões dos órgãos ambien-

tais sobre as áreas que devem ser 

conservadas e recuperadas. Tais pa-

râmetros devem orientar as decisões administra-

tivas, mas também a concepção dos instrumentos 

de planejamento do uso do território. A reserva 

legal do Código Florestal, nesse sentido, é um 

instrumento importante para viabilizar a conser-

vação ou a recuperação da Mata Atlântica, desde 

que bem orientada a partir dos critérios definidos 

pela legislação específica. 

Da mesma forma, os zoneamentos, planos 

de bacia e planos de manejo de unidades de con-

servação também devem adotar esses critérios 

em suas diretrizes sobre uso e ocupação do solo. 

Aí reside a composição necessária entre legisla-

Bromélia Poço-de-jacó: ameaçada de extinção
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ção específica para a Mata Atlântica (seja ela o 

Decreto 750/93, seja a tão esperada e batalhada 

Lei da Mata Atlântica, ou mesmo as Resoluções 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente a ela 

aplicáveis) e a Lei geral de florestas do País, o 

Código Florestal de 1965.  

A partir da legislação específica é que se consoli-

dam as condições e os critérios objetivos que deverão 

orientar a decisão dos órgãos ambientais, não apenas 

sobre o tamanho ou a localização das reservas legais e 

sobre a exploração de espécies do bioma, mas também 

para a análise dos impactos socioambientais de em-

preendimentos causadores de significativos impactos 

ambientais.

Portanto, o que precisa ficar bastante claro é que a 

lei geral não exclui ou dispensa a específica, ao contrário, 

a sinergia entre ambas é que garantirá, em tese, a real 

conservação e recuperação do bioma. Em tese, porque 

a Lei não opera de per si. É necessário que os órgãos do 

Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama) estejam 

fortalecidos e a coloquem efetivamente em prática.

Considerações finais

Como considerações finais há duas coisas a 

dizer. A primeira é que a desestruturação crescente 

dos órgãos de gestão ambiental no País é um fator 

crucial para a atual ineficácia da legislação florestal. 

Não basta uma boa lei, é necessário que a sociedade 

se organize e esteja devidamente preparada para as 

discussões sobre orçamento, que a sociedade aprenda 

a se envolver mais e nos momentos oportunos sobre as 

agendas políticas que definem os recursos que serão 

investidos na manutenção das estruturas e programas 

de conservação e recuperação da Mata Atlântica. E 

que batalhem por mais recursos para os órgãos de 

planejamento e fiscalização ambiental. Mas, mais 

que isso, que fiscalizem o efetivo investimento dos 

recursos garantidos, pois sem recursos não há política 

ambiental, há discursos e consensos “ocos”, parafra-

seando a ministra Marina Silva em discurso feito em 

Campos do Jordão, nas comemorações da semana da 

Mata Atlântica, em maio de 2005.

Lideranças da Mata Atlântica em Encontro Nacional da Rede, 2003
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Outro ponto a destacar é que, para além de uma 

boa lei e de recursos para planejamento, controle 

e monitoramento ambiental, é fundamental que o 

governo (o Estado), em suas diferentes esferas (da 

municipal à federal) assuma que, sem incentivos 

econômicos em escala, as atividades sustentáveis 

têm poucas chances de concorrer com atividades 

predatórias, culturalmente consolidadas. 

A agricultura em todo o planeta sobrevive 

à custa de subsídios públicos. Se assim é para 

agricultura, que é uma atividade crucial para o 

desenvolvimento do Brasil, embora seja também 

uma das que mais causou e continua causando 

impactos nos nossos ecossistemas, por que não 

pode haver apoio e incentivos suficientes para ati-

vidades de turismo ecológico na Mata Atlântica? 

Por que não pode haver incentivos para atividades 

de manejo florestal (não-madeireiro) na Mata 

Atlântica? Por que não pode haver subs ídios em 

escala para o desenvolvimento de atividades de 

recuperação de áreas degradadas, que também 

geram renda e emprego? 

Enfim, todos sabem que apenas comando 

e controle, lei e polícia não resolvem, embora 

sejam atividades fundamentais. Mas precisamos 

de uma lei própria para a Mata Atlântica, sim, que 

seja compatível e complemente o que o Código 

Florestal prevê para a região. Mas precisamos 

também de uma política específica voltada para o 

controle, monitoramento e o desenvolvimento de 

atividades econômicas adequadas ao bioma. Se é 

que estamos falando de um Patrimônio Nacional 

cujo uso deve ser feito de forma a garantir a pre-

servação do meio ambiente e da vida em todas 

as suas formas.

 André Lima é advogado e mestre em Política e 

Gestão Ambiental, pelo Centro de Desenvolvi-

mento Sustentável (UnB) e faz parte da equipe 

do Programa de Política e Direito Socioambiental 

do Instituto Socioambiental (ISA)

Bibliografia: pág 322

Desmatamento do início do século passado: processo que ainda persiste em algumas regiões

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 A
pr

em
av

i

Mata Cap4.indd   176 2/23/06   11:28:50 PM



177

A
 lu

ta
 p

el
a 

pr
es

er
va

çã
o
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Ao longo da história, a exuberante e rica 

diversidade de fauna e flora da Mata 

Atlântica fascinou alguns dos mais 

famosos cientistas da humanidade. Entre eles 

cabe mencionar Charles Darwin, que visitou o 

Brasil em meados do século XIX, para coletar 

informações para a teoria da evolução, tendo 

depois mantido contato e trocado informações 

durante diversos anos com o botânico alemão Fritz 

Müller, radicado em Blumenau, Santa Catarina. O 

francês Saint-Hilaire esteve no Brasil durante seis 

anos e depois publicou 14 volumes de memórias 

e descrições botânicas. Além destes, o alemão 

Georg Heinrich Langsdorff, os austríacos Karl 

Friedrich Philip von Martius e Johan Baptist Von 

Spix descreveram centenas de espécies de plantas 

e animais no século XIX.  

Entre os cientistas brasileiros, Paulo Nogueira-

Neto, professor titular de Ecologia da Universidade 

de São Paulo, teve papel de destaque na criação e 

implantação da Secretaria de Meio Ambiente de 

São Paulo e na Secretaria Especial de Meio Am-

biente federal, precursora do Ministério do Meio 

Ambiente. Pioneiro na defesa da Mata Atlântica na 

região do Pontal do Paranapanema, em São Paulo, 

Nogueira-Neto é também integrante e fundador 

de diversas Organizações Não-Governamentais e 

responsável pela criação de importantes parques, 

além de ter contribuição inestimável no aperfei- 

çoamento e aprovação de leis ambientais como a de 

nº 6.938 de 1981, que criou o Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (Conama).

Também o Almirante Ibsen de Gusmão Câmara 

sempre se dedicou aos estudos da natureza e, como 

presidente da Fundação Brasileira para a Conserva-

ção da Natureza (FBCN), colaborou ativamente na 

criação de áreas protegidas como a Estação Ecoló-

gica Juréia-Itatins, no litoral de São Paulo.

A luta pela defesa e conservação do meio 

ambiente no Brasil começou a ganhar força no 

início da década de 1970, com a criação da Asso-

ciação Gaúcha de Proteção do Ambiente Natural 

(Agapan), primeira organização ambientalista que 

incorporou uma visão política, dando maior am-

plitude às questões ambientais e relacionando-as 

com as políticas industriais e agrícolas.

Ao longo da década de 1980, houve um cres-

cimento significativo do movimento ecologista, 

em quantidade de organizações e capacidade de 

atuação. Essas organizações contribuíram para 

que começasse uma lenta e gradual mudança 

na consciência do povo brasileiro em relação ao 

meio ambiente. 

Em 1992, durante a realização da Conferência 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(Rio-92), as organizações ambientalistas e socio-

ambientais com atuação no bioma Mata Atlântica 

criaram a Rede de ONGs Mata Atlântica, com o 

objetivo de dar respostas que as instituições indivi-

dualmente não eram capazes de dar, especialmente 

frente aos governos e às políticas públicas que 

afetam a Mata Atlântica em nível nacional.  A Rede 

Luta contra 
barragens 
no Vale do 

Ribeira

João Paulo 
Capobianco 
e Paulo 
Nogueira-
Netto: lideres 
da luta 
pela Mata 
Atlântica
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de ONGs da Mata Atlântica congrega 300 ONGs 

que trabalham pela defesa, preservação e recupe-

ração da Mata Atlântica em nível nacional. Através 

da campanha “Mata Atlântica – Desmatamento 

Zero”, a Rede está empenhada em conscientizar a 

sociedade para a necessidade de conservar a Mata 

Atlântica e acabar de vez com os desmatamentos 

ilegais e desnecessários.

Regeneração

A mudança na consciência da população vem 

se refletindo na queda do índice de desmatamento 

no bioma. Mesmo assim, entre 1990 e 1995, mais 

de 500.000 hectares de Mata Atlântica foram 

destruídos para dar lugar à expansão das cidades, 

assentamentos de reforma agrária, pecuária, plan-

tio de pinus e eucaliptos e para fornecer lenha para 

a secagem do fumo. Esse desmatamento foi três 

vezes maior, proporcionalmente, do que o verifi-

cado na Amazônia no mesmo período. Atualmente 

persistem atividades madeireiras predatórias em 

alguns estados, principalmente na Bahia, Paraná 

e Santa Catarina.

A partir de 1990, um fato novo começou 

também a ser observado na Mata Atlântica. Já não 

aconteciam apenas desmatamentos, mas também 

regeneração natural e espontânea de florestas. 

Segundo o Atlas dos Remanescentes Florestais 

e Ecossistemas Associados no Domínio da Mata 

Atlântica (SOS, INPE, ISA), entre 1990 e 1995, 

aproximadamente 70.000 hectares passaram do 

estágio inicial para o médio ou avançado de rege-

neração no estado de Santa Catarina. O problema 

é que continuam sendo desmatadas florestas pri-

márias ricas em biodiversidade e a regeneração 

espontânea forma florestas secundárias, muito 

mais pobres em espécies.

A criação de Batalhões de Polícias Ambien-

tais e Florestais em diversos estados e a aprovação 

de leis mais rigorosas, especialmente o Decreto 

750/93, proibindo o desmatamento em áreas de 

floresta primária e nos estágios médio e avançado 

de regeneração, foram decisivas para iniciar a 

reversão da marcha do desmatamento.

Outro fator importante para a diminuição do 

desmatamento foi a atuação dos Ministérios Pú-

blicos Federal e Estaduais após a Constituição de 

1988, quando passaram a ter entre suas atribuições 

a defesa do meio ambiente. Os Procuradores da 

República e os Promotores Públicos passaram a 

exercer papel de fiscais do cumprimento da lei, 

tanto por parte da sociedade quanto dos órgãos 

públicos, como o Ibama e 

os órgãos estaduais.

Vale destacar ainda a 

participação ativa dos órgãos 

de imprensa e comunicação, 

especialmente de alguns 

profissionais que passaram a 

divulgar cada vez mais notí-

cias sobre crimes ambientais 

e também sobre alternativas 

de desenvolvimento sem 

agredir o meio ambiente.

Se a diminuição do 

ritmo do desmatamento não 

foi obra do acaso, a recu-

Plantio de 
araucária 

em encontro 
da RMA em 
Campos do 

Jordão, 2005
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peração também será tarefa de muitos setores 

da sociedade: Ministério Público, pesquisa-

dores, imprensa, políticos, órgãos ambientais, 

moradores urbanos, empresários, ecologistas 

e, principalmente, proprietários de terra, pois 

serão estes os beneficiários diretos da preser-

vação e recuperação das florestas e da capaci-

dade produtiva de suas terras. Levando-se em 

consideração que restam apenas cerca de 7,8% 

de remanescentes da Mata Atlântica e que o 

índice estabelecido pelas Nações Unidas, para 

a manutenção de uma boa qualidade de vida, é 

de cerca de 30%, ainda existe muito trabalho a 

ser feito em termos de recuperação.

Opinião pública

Uma pesquisa de opinião nacional rea-

lizada pelo Vox Populi em setembro de 2001 

apontou que 95% dos entrevistados acreditam 

que a conservação ambiental não prejudica o 

Sobrevivência 
das espécies 
nas mãos da 
sociedade

desenvolvimento do Brasil, pois existem muitas 

atividades econômicas rentáveis que não agri-

dem o meio ambiente e que geram empregos 

para os brasileiros. A pesquisa também mostrou 

que 92% dos entrevistados entendem que os 

proprietários, em qualquer região do Brasil, 

que desmataram as áreas consideradas pela lei 

como sendo de preservação permanente, loca-

lizadas em torno de nascentes, margens de rios 

e lagos, topos e encostas de morros e que têm o 

objetivo de evitar enchentes, desmoronamentos 

e falta d’água, devem ser multados e obrigados 

a recompor a vegetação da área ilegalmente 

desmatada. 

Já 92% dos brasileiros só admitem mu-

danças nas leis que protegem as florestas se 

for para aumentar a proteção. Além disso, os 

entrevistados deram um recado aos políticos, 

mostrando que 94% não votariam em um depu-

tado ou senador que defende o aumento da área 

de desmatamento das florestas brasileiras.
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A conservação vista por dentro

Liderança na luta pela Mata Atlântica 

desde os anos 1980, o biólogo e atual secretário 

Nacional de Biodiversidade do Ministério do 

Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, fala 

sobre a mobilização que conseguiu reverter o 

processo que levou a Mata Atlântica à quase 

extinção e sobre os desafios e perspectivas para 

a recuperação do bioma.

Quais foram os pioneiros  
na luta contra a destruição 
da Mata Atlântica?

Em nível nacional, pessoas como Ibsen de 

Gusmão Câmara, Paulo Nogueira-Netto e Maria 

Tereza Jorge Pádua, mesmo não sendo uma pessoa 

que atuava na Mata Atlântica, são pessoas que tive-

ram uma inserção importante. Do ponto de vista da 

minha trajetória pessoal, porém, houve um episódio 

especial, que foi a luta pela preservação da Juréia, 

no Vale do Ribeira, em São Paulo. Eu era fotógrafo 

e meu amigo Rubens Matuck, artista plástico, foi 

contratado por uma editora para fazer um trabalho 

sobre os ecossistemas brasileiros e me convidou. Um 

dos lugares era a Mata Atlântica e tivemos a sugestão 

de uma professora de ir à Juréia. Foi nessa ocasião 

que entrei diretamente na luta ambiental. Nessa 

época, uma das pessoas que mais me surpreendeu 

foi Ernesto Zwarg, que não era um ambientalista 

conhecido, mas fez todo o processo de preservação 

da Juréia, nos anos 1970. É uma pessoa de lá mesmo 

e é impressionante ver nos arquivos de imprensa 

da época o que ele fez. Paralelamente, houve um 

processo importante e reuniu-se todo mundo que 

fundou a SOS Mata Atlântica. Havia várias pessoas 

operando simultaneamente em muitos canais. Visões 

diferentes e pessoas de diferentes áreas começaram 

a pautar o assunto Mata Atlântica.

O movimento pela  
preservação da Juréia fez a 
Mata Atlântica ficar mais co-
nhecida?

A Juréia foi um movimento muito forte. 

Tinha um apelo grande, porque era uma área 

bastante próxima a São Paulo e muito preservada, 

sob a qual pesava o estigma das usinas nucleares. 

Ela juntava a natureza com a questão nuclear, no 

momento em que a população começava a reagir 

contra o programa nuclear brasileiro. Foi justa-

mente no momento em que Fernando Gabeira, 

que tinha sido exilado político na Alemanha e 

viveu o movimento anti-nuclear naquele país, 

trouxe essa preocupação para o Brasil. A Juréia se 

tornou um movimento de muita visibilidade em 

um espaço de tempo curto. Mas foi simultâneo 

à história da SOS Mata Atlântica. Na realidade, 

a Juréia apareceu muito, mas logo depois surgiu 

a SOS Mata Atlântica. A Juréia foi criada em 

setembro e a SOS em novembro de 1986. Ambos 

os processos juntaram muitas lideranças, como 

Rodrigo Mesquita, Roberto Klabin, Randal Mar-

ques, que fundaram a SOS. E a SOS pôs a Mata 

Atlântica no debate nacional.

A partir de que momento a 
ação das organizações não-
governamentais começaram 
a fazer diferença para  
desacelerar o processo de  
destruição da Mata Atlântica?

Várias ONGs foram criadas nesta me-

tade da década de 1980, cada uma com seus 

objetivos, como a Fundação Pró-Natureza 

(Funatura), com o Cerrado, a Biodiversitas, 

com viés mais científico. Foi um momento 

ENTREV ISTA
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de efervescência de movimentos, marcada 

também pelo surgimento de fundações, já que, 

até então, as entidades ambientalistas eram em 

geral ativistas. Como a Associação Gaúcha de 

Proteção Ambiental (Agapan), uma das pri-

meiras do Brasil, ou a própria Pró-Juréia, que 

era uma associação. Mas nesta metade final da 

década de 80 começaram a surgir fundações: 

Fundação Biodiversitas, Funatura, Fundação 

SOS Mata Atlântica e outras, num processo 

em que uma estimulou a outra, embora seus 

caminhos fossem diferentes. No caso da Mata 

Atlântica, num primeiro momento, a SOS Mata 

Atlântica teve um papel muito importante. Foi 

a primeira instituição, depois da Pró-Juréia, a 

ousar uma campanha de mídia muito bem suce-

dida e acabou liderando um processo de várias 

pequenas instituições, criando uma agenda 

mais integrada à sociedade, que começou a 

gerar resultados rapidamente. Embora tenha 

sido criada com esse espírito de comunicação, 

de mobilização da opinião pública, já no final 

da década de 1980, percebeu a necessidade de 

começar a trabalhar informações práticas, para 

sustentar uma campanha mais objetiva. Então 

foi feito o mapeamento da Mata Atlântica, 

no início da década de 1990. A busca por um 

marco legal para a Mata Atlântica também foi 

iniciada nesse momento. As contribuições ob-

jetivas, além da criação da Estação Ecológica 

de Juréia-Itatins, começam a aparecer no início 

dessa década: o mapeamento da Mata Atlânti-

ca, a definição do Domínio da Mata Atlântica, 

em 1992, e o Decreto 750, em 1993. Tudo isso 

também em um momento de efervescência por 

conta da Rio-92. Foi um momento único no 

Brasil, quando a questão ambiental rapidamen-

te ficou em evidência, com grande capacidade 

de ação. O então deputado Fábio Feldmann, 

na Constituinte, em 1988, conseguiu muitos 

avanços para o ambientalismo no Brasil.

Qual o papel da criação 
da Rede de ONGs da Mata 
Atlântica nesse processo? 

A Rede foi criada em 1992, durante a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92), em 

uma reunião durante o Fórum Global - a reu-

nião das ONGs durante a Conferência. Foi 

bastante interessante, pois a Rio-92 permitiu 

que se reunissem no Rio de Janeiro todas as 

instituições que operavam no Brasil e aí se 

descobriu que havia um número muito grande 

de entidades com diferentes características e 

objetivos já operando na Mata Atlântica. 

E num momento em que,  
apesar de recente, não se tinha 
a facilidade de comunicação 
que se tem hoje...

A Rede só foi possível porque o processo da 

Rio-92 propiciou o encontro. As instituições, na 

verdade, se descobriram na Rio-92. Todas elas 

foram para o Rio pela Conferência Internacional 

e ali se conheceram e montaram estratégias cole-

tivas. A Mata Atlântica rapidamente se constituiu 

em um grupo, uma rede com uma agenda, focada 

no Decreto 750 e na sua regulamentação, através 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Cona-

ma). Foram mais de 18 resoluções, votadas em 

tempo recorde e também o Projeto de Lei, que 

está no Congresso Nacional.
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Podemos considerar  
que a importância da  
Mata Atlântica e os serviços 
que ela presta estão  
internalizados pela  
população?

A Mata Atlântica se tornou um símbolo, 

uma prioridade. É algo que mobiliza as pes-

soas. Há de fato uma internalização da questão. 

Porém, existe uma dificuldade inerente à ques-

tão ambiental, que é o fato de que muitas vezes 

as ações necessárias implicam em mudança de 

comportamento e hábitos culturais, opções que 

muitas vezes as pessoas não estão preparadas 

ou interessadas em adotar e escolher. Aí há 

um processo contraditório. Todo mundo é a 

favor do meio ambiente, desde que a obrigação 

seja do outro ou no quintal do outro. É muito 

fácil mobilizar para grandes questões, grandes 

ameaças, mas quando são questões que mexem 

com comportamento, com procedimentos que 

as pessoas fazem pessoalmente, elas têm difi-

culdade de operar e apoiar.

Dá para dizer que a luta  
pela preservação da Mata 
Atlântica hoje é uma luta 
para se recuperar parte do 
que se perdeu ou ainda  
vivemos um processo de 
destruição intenso?

Precisamos parar de insistir na tese dos 

7% de remanescentes. O mote da ameaça de 

destruição foi o que mobilizou e articulou as 

pessoas e deu o sentido de urgência. No entan-

to, temos processos extremamente positivos 

de recuperação. Há regiões onde estabilizou o 

desmatamento ou não há mais desmatamentos. 

Existem questões localizadas, por exemplo, em 

Santa Catarina, na região de floresta ombrófi-

la mista, das araucárias, onde ainda ocorrem 

desmatamentos. Há problemas na Bahia, onde 

também há focos de desmatamento, mas não 

há dúvida de que a agenda hoje é outra, com 

uma coalizão de interesses em favor da Mata 

Atlântica. Temos setores privados atuando em 

área de Mata Atlântica, governos sensíveis que 

trabalham com sistemas de monitoramento 

bem articulados. Acredito que estamos numa 

fase de recuperação mesmo. Fase de redes-

coberta da Mata Atlântica, de valorização e 

recuperação de áreas e um momento muito 

positivo, inclusive com incremento de áreas 

em muitas regiões do Brasil, inclusive em São 

Paulo, onde há recuperação de Mata Atlântica, 

não só no litoral, mas também no interior.

E quais são os próximos  
passos? O que seria mais  
importante daqui para frente?

É fundamental um esforço concreto e 

consistente de recuperação. A Mata Atlântica 

tem em algumas regiões uma capacidade de 

regeneração espantosa. Há regiões litorâneas 

e serranas, onde em um intervalo de 5 a 10 

anos já se consegue processos avançados de 

recuperação. Agora temos um problema de 

conflito constante nas regiões de mananciais 

e São Paulo é um grande exemplo, com as 

represas Billings e Guarapiranga, onde ainda 

há desmatamento. Por isso, não dá para dizer 

que agora é só recuperação e implantação de 

projetos de uso sustentável. Precisa haver uma 
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agenda que opere simultaneamente, mas é 

importante se assinalar, reconhecer e divulgar 

que a luta pela Mata Atlântica é uma luta vi-

toriosa. Efetivamente saímos de um momento, 

na década de 1980, em que a Mata Atlântica 

caminhava para a extinção. Agora o desafio é 

uma agenda de recuperação e ampliação de 

áreas em vários locais onde ela foi degradada 

e precisa ser recuperada.

Dentro desse quadro,  
qual é o papel da sociedade 
civil, do governo, das ONGs 
e das empresas?

Precisamos ainda criar unidades de con-

servação em áreas preciosas, que mereceriam 

estar sendo protegidas, tanto para garantir a sua 

preservação de forma permanente quanto para 

se proteger o patrimônio genético. Além disso, 

as técnicas para produção de mudas evoluíram 

muito nos últimos anos. Um grande desafio 

seria pegar extensas áreas, como o Vale do 

Paraíba, por exemplo, com solos abandonados 

e erodidos, e implementar programas regionais 

de recuperação em grande escala. Isso porque 

o grande problema das ações de recuperação 

de Mata Atlântica é sua pulverização. É muito 

difícil demonstrar o resultado. Se houvesse um 

esforço de integração de organizações públicas 

e privadas, proprietários de áreas em regiões 

críticas, como o Vale do Paraíba e outras, 

poderíamos dar escala a essa ação e isso se 

transformaria em uma bola de neve, porque 

quando você demonstra, cria possibilidade de 

replicação em outras regiões. 

5º Encontro Nacional de Entidades Ambientalistas em Brasília, 1992
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A voz coletiva da mata
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Nas últimas décadas, dezenas de orga-

nizações não-governamentais foram 

criadas, ao longo de todo o território na-

cional, visando salvar e restaurar os remanescen-

tes de um bioma que presta serviços ambientais e 

sociais para a maior parte da população brasileira. 

Aliás, se há ainda alguns remanescentes, é porque 

a sociedade conta com esse segmento, que luta 

muito, bravamente, para proteger esses ambientes 

naturais. As organizações não-governamentais 

ambientalistas batalham em vários campos – no 

parlamento, na comunidade local –, tentando 

influenciar políticas nacionais e em espaços da 

mídia pela preservação do segundo bioma mais 

ameaçado do mundo, que só perde para as flores-

tas de Madagascar.

Do Nordeste ao Sul do Brasil, as ONGs per-

ceberam que seria muito mais eficiente e efetiva 

essa luta se tivesse uma organização que repre-

sentasse todas elas, a fim de formar uma grande 

teia de informação e de relações entre as entidades 

para fortalecer a defesa da Mata Atlântica. Foi 

durante a realização da Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvi-

mento (Rio-92), que o movimento ambientalista 

da Mata Atlântica deu o passo decisivo na sua 

organização e atuação nacional, com a criação de 

sua rede. Surge assim, no fervor das discussões 

ambientais, nacionais e internacionais, a Rede de 

ONGs da Mata Atlântica (RMA).

A proposta partiu de um debate organizado 

pela Fundação SOS Mata Atlântica com a parti-

cipação da Associação de Preservação do Meio 

Ambiente do Alto Vale do Itajaí (Apremavi), da 

Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Edu-

cação Ambiental (SPVS), da Sociedade Nordes-

tina de Ecologia (SNE) e da Fundação Brasileira 

para a Conservação da Natureza (FBCN), dentro 

da programação do Fórum Global, evento simul-

tâneo à Rio-92, o maior evento já realizado sobre 

a saúde do planeta.

Nesse debate, constatou-se que entidades lo-

cais necessitavam de informação e, principalmen-

te, de respaldo político para o desenvolvimento e 

eficácia das suas ações. Em junho daquele ano, foi 

realizada a reunião de criação da Rede de ONGs 

da Mata Atlântica. O encontro aconteceu no Fó-

rum Global-92, com a participação de 46 ONGs. 

Destas, 15 formaram a Comissão de Criação, 

responsável pela elaboração do documento que 

definiria a nova entidade.

 O objetivo era tecer uma rede para a defesa, 

preservação e recuperação da Mata Atlântica, atra-

vés da promoção de intercâmbio de informações, 

da mobilização, da ação política coordenada e 

do apoio mútuo entre as ONGs e, dessa forma, 

produzir o fortalecimento das ações locais e re-

gionais das entidades filiadas. A rede foi criada 

para tentar apresentar soluções que as instituições 

individualmente não eram capazes de fornecer. 

Um ano depois, em 1993, na primeira reunião 

nacional da Rede, durante o Fórum Brasileiro de 

ONGs e Movimentos Sociais, a RMA contava 

com 30 entidades filiadas. Em 1994, esse número 

chegou a 118 ONGs. 

Hoje, com 300 instituições filiadas, entre 

organizações ambientalistas, socioambientais 

e de pesquisa, distribuídas nos 17 estados que 

se encontram no Domínio da Mata Atlântica, a 

Rede é vista como um coletivo legítimo e repre-

sentativo.

Fórum 
Global na 

Rio – 92

Mata Cap6.indd   186 2/23/06   11:33:13 PM



187

A
 v

oz
 c

ol
et

iv
a 

da
 m

at
a

Conquistas

Passados quase 14 anos desde sua fundação, 

a Rede coleciona conquistas. Em nível nacional, 

a RMA atua monitorando e articulando interesses 

junto ao P oder Executivo e ao Poder Legislativo, 

formulando propostas para aprimoramento da 

legislação e, facilitando e promovendo a parti-

cipação abrangente das entidades filiadas nas 

políticas públicas do País que tenham influência 

no bioma.  Também atua na criação de programas 

de apoio aos projetos e iniciativas desenvolvidos 

pelas instituições filiadas e no desenvolvimento de 

mecanismos de participação social que permitam 

orientar as diretrizes e avaliar os resultados das 

ações governamentais. 

Uma das maiores reivindicações da RMA 

já é realidade: a criação de programas voltados à 

obtenção de recursos para as ONGs desenvolve-

rem seus próprios projetos. Hoje isso é possível, 

através do Subprograma de Projetos Demonstra-

tivos (PDA), que foi criado em 1994, dentro do 

Programa Piloto para a de Proteção das Florestas 

Tropicais do Brasil (PPG7), inicialmente para 

atender a Amazônia.

Desde o início das discussões do PPG7, a so-

ciedade civil, através da RMA, reivindicou maior 

atenção, por parte do Programa, às demandas do 

bioma. Depois de muito debate, foi criado o PDA 

Mata Atlântica que tem como objetivo apoiar 

ações de conservação, uso sustentável e monito-

ramento do bioma. Na sua etapa inicial, fases I, II 

e Consolidação, o PDA beneficiou 56 projetos e 

no primeiro edital da PDA Mata Atlântica, já em 

2005, foram contemplados 50 projetos.

Outra grande reivindicação da Rede, conquis-

tada no ano 2000, foi a implantação, no Ministério 

do Meio Ambiente, do Núcleo da Mata Atlântica, 

que já realizou várias ações em prol do bioma e 

que está elaborando o Programa Mata Atlântica, 

com o objetivo de colocar a conservação da Mata 

Atlântica definitivamente na pauta dos vários 

setores da sociedade brasileira.

O processo de crescimento da RMA como 

organização nacional articuladora da luta para a 

defesa da Mata Atlântica também pode ser ilus-

trado por sua intervenção em políticas públicas, 

no âmbito de representações em comissões e 

conselhos voltados à discussão e à formulação 

de políticas públicas que afetam direta ou indire-

tamente a Mata Atlântica.

Os principais conselhos nos quais a RMA 

está representada são: Grupo de Trabalho da 

Mata Atlântica no Ministério do Meio Ambiente, 

Comissão Executiva do PDA, Comissão Nacional 

do Programa Nacional de Biodiversidade, Câma-

ras Técnicas do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos, Comissões de Coordenação Brasileira 

e Conjunta do Programa Piloto para a Conserva-

ção das Florestas Tropicais Brasileiras (PPG7), 

Comissão Coordenadora do Programa Nacional 

de Florestas (Conaflor), Conselho Nacional das 

Cidades, Conselho Nacional e Comitês Estaduais 

do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da 

Mata Atlântica, Conselho do Projeto Corredores 

Ecológicos, dentre outros. Além disso, várias ins-

tituições filiadas à Rede fazem parte do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (Conama).

Em suas ações, a RMA também prioriza 

parcerias com outras redes e coalizões, no sentido 

de fortificar ainda mais a atuação em defesa do 

meio ambiente. Têm se destacado as parcerias 

com o Grupo de Trabalho Amazônico (GTA), a 

Representantes da RMA 
na aprovação do PL Mata 
Atlântica na Câmara , em 
dezembro de 2003
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Rede Cerrado, a Rede Pantanal, a Coalizão Rios 

Vivos, a Inter-redes, a Rede Brasileira de Educa-

ção Ambiental e o Fórum Brasileiro de ONGs e 

Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (FBOMS).

Articulação

É no âmbito das articulações que se trava 

o que pode ser considerada a grande batalha da 

Rede e que até se confunde com sua existência 

– a luta por uma legislação de proteção específica 

para a Mata Atlântica. Já em 1993, a edição do 

decreto 750 é um marco na história do bioma. O 

decreto, assinado em 10 de fevereiro de 1993, que 

dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão 

de vegetação primária ou nos estágios avançado 

e médio de regeneração da Mata Atlântica, com 

certeza impôs uma nova correlação de forças 

com a  frente de destruição, e, colocando novas 

regras para enquadrar os degradadores, deu um 

novo fôlego à floresta em perigo. Através de 

resoluções do Conama, o Decreto 750/93 teve 

regulamentações em 15 estados do bioma e ainda 

continua em vigor.

O Conama também tem sido palco de con-

quistas importantes acompanhadas de perto pela 

RMA, como a aprovação da Resolução 240/1998, 

que suspendeu a exploração predatória da Mata 

Atlântica no Sul da Bahia e a aprovação da Reso-

lução 278/2001, que proibiu o manejo comercial 

de espécies da Mata Atlântica ameaçadas de extin-

ção, e a aprovação das “Diretrizes para a Política 

de Conservação e Desenvolvimento Sustentável 

da Mata Atlântica”, em  dezembro de 1998.

A RMA assumiu como uma de suas prin-

cipais metas o aperfeiçoamento da legislação 

que rege a defesa, a proteção e o uso sustentável 

do bioma. Desde 1992 tem se destacado como 

Manifestação em prol do PL Mata Atlântica, Brasília, 2003
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interlocutora junto ao Congresso Nacional e ao 

Governo Federal nas negociações do Projeto de 

Lei nº 3.285/92, a Lei da Mata Atlântica. Esse 

Projeto de Lei regulamenta a Constituição Federal 

no que diz respeito à conservação, proteção e uti-

lização do Bioma Mata Atlântica e, após 11 anos 

de tramitação, no dia 3 de dezembro de 2003, foi 

finalmente aprovado na Câmara dos Deputados. 

E após mais três anos, foi aprovado no Senado no 

dia 14 de fevereiro de 2006.

A Rede utilizou várias formas de mobilização 

para que o projeto fosse aprovado. Aproveitou 

a Campanha Desmatamento Zero, iniciada em 

1998, que entregou 300 mil assinaturas à Câmara 

dos Deputados. A campanha foi respaldada com os 

dados do Atlas da Evolução dos Remanescentes 

Florestais e Ecossistemas no período de 1990 – 

1995, produzido pela Fundação SOS Mata Atlân-

tica, o Instituto Socioambiental (ISA) e o Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

A Lei da Mata Atlântica é muito importante, 

porque é fundamental para a implantação de di-

retrizes e políticas de proteção e recuperação da 

Mata Atlântica. Ela traz inúmeros pontos favorá-

veis à recuperação de áreas em regeneração e à 

proteção do que ainda existe de Mata Atlântica e 

seus ecossistemas associados.

Entre os avanços, define e regulamenta os 

critérios para uso e proteção do bioma e apresenta 

vários avanços com relação ao Decreto 750/93, 

principalmente na área econômica e financeira, 

prevendo inclusive a criação de um Fundo para 

contemplar projetos de recuperação e conserva-

ção. Impede o corte da mata primária e vincula a 

exploração da mata secundária ao cumprimento 

de várias condições, a fim de proteger seus re-

manescentes.

Ainda propõe uma visão moderna de conser-

vação, oferece alternativas de desenvolvimento 

sustentável e incentivos econômicos à proteção da 

Mata Atlântica. Cria incentivos financeiros para 

restauração dos ecossistemas, estimula doações 

da iniciativa privada para projetos de conserva-

ção e diferencia produtos explorados de forma 

sustentável. 

O Dia Nacional da Mata Atlântica, 27 de 

maio, instituído por decreto presidencial, tem sido 

a cada ano uma data para comemorar as grandes 

conquistas, mas também um dia para lembrar que 

a Mata Atlântica continua ameaçada e que ainda 

vai precisar de muitas ações em prol de sua defesa 

e proteção. 

Casos emblemáticos

Casos como o da Estrada do Colono, no Par-

que Nacional de Iguaçu (PR), em 2001, que aca-

bou com um desfecho feliz para os ambientalistas 

Encontro 
Nacional da 
RMA, São 
Paulo, 2002
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e a floresta, mas também como o da construção 

da Usina Hidrelétrica de Barra Grande, que teve 

um desfecho trágico, não deixam a RMA esquecer 

de seus objetivos e que ainda há muito a fazer. Só 

para listar,  alguns exemplos.

A RMA sempre utilizou muito a sua capaci-

dade de mobilização para tentar barrar projetos 

ambientalmente insustentáveis. Manifestou-se 

contra o projeto de Transposição do Rio São Fran-

cisco. Para a Rede, a iniciativa não vai minimizar 

as enormes carências dos habitantes por onde 

passa o rio e muito menos revitalizá-lo. 

O projeto da Usina Hidrelétrica de Tijuco 

Alto, obra que a Companhia Brasileira de Alu-

mínio (CBA) pretende instalar na calha do Rio 

Ribeira de Iguape, entre os municípios de Ribeira 

(SP) e Adrianópolis (PR), é altamente contestada 

pela Rede. Foi projetada na década de 1980 e, 

depois do processo ter ficado parado por força de 

uma ação judicial, os empreendedores entraram 

com um novo pedido de licenciamento.

Tijuco Alto é uma das quatro barragens 

previstas para o rio. Se construídas, Tijuco Alto, 

Funil, Itaoca e Batatal irão inundar uma área de 

cerca de 11 mil ha, incluindo parques nos estados 

de São Paulo e Paraná, parte de cidades e áreas 

de comunidades de remanescentes de quilombos. 

Além disso, o Ribeira de Iguape deixará de ser o 

último rio não barrado no Estado de São Paulo.

Diante de denúncias sobre os problemas 

ambientais e sociais que envolvem a carcinicul-

tura (criação de camarão marinho em cativeiro), 

a Rede também se mobilizou. Levou o assunto 

para o Conama, que aprovou uma proposta para a 

realização de seminário nacional sobre o assunto. 

Naquela época, a atividade realizada em áreas 

de maguezais e outros ecossistemas costeiros 

não dispunha de regras para o licenciamento am-

biental. Até que, em outubro de 2002, a atividade 

foi regulamentada. Agora, criadores que usarem 

áreas acima de 50 ha terão de realizar Estudo de 

Impacto Ambiental.

Outra ameaça são os constantes ataques ao 

Código Florestal. A última grande tentativa foi 

feita durante o governo FHC e mobilizou todo o 

Manifestação pelo PL Mata Atlântica no Senado, 
Brasília, 2003

movimento ambientalista. Os ruralistas queriam 

maior flexibilidade para diminuir as Áreas de 

Reserva Legal e de Preservação Permanente de 

suas propriedades. No final de 1999, foi colocado 

na pauta do Congresso o Projeto de Lei de Con-

versão de Medida Provisória 1885-42, elaborado 

por deputados da bancada ruralista, para que fosse 

permitida a derrubada de mata nessas áreas.

Diante de ampla mobilização nacional, in-

cluindo a da Rede, o projeto foi retirado de pauta 

e a Câmara Técnica Temporária do Conama ficou 

RMA na 
Reunião do 
Conama, em 
Campos do 
Jordão, 2005
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responsável pela elaboração de outra proposta. 

Essa foi construída a partir de processo dinâmico e 

participativo, envolvendo audiências públicas em 

18 estados brasileiros, sendo finalmente aprovada 

em plenária do Conama, em 29 de março de 2000, 

e encaminhada ao Congresso, onde posteriormen-

te teve medida provisória editada que continua 

em vigor.

A RMA integra a Campanha SOS Florestas, 

que mantém vigilância constante às tentativas de 

mudanças da legislação ambiental. Outro traba-

lho importante que a RMA vem desenvolvendo 

é o acompanhamento das discussões no Conama 

sobre a proposta de Resolução que regulamenta 

as exceções de intervenção e supressão de vege-

tação em áreas de preservação permanente para 

mineração e outras atividades. Estas discussões 

são extremamente importantes em se tratando de 

Mata Atlântica.

Em setembro de 2004, a RMA entrou com 

uma ação civil pública em conjunto com a Federa-

ção de Entidades Ecologistas Catarinenses contra 

a finalização da construção da Usina Hidrelétrica 

de Barra Grande, na divisa de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. A usina construída no Rio Pelotas 

é uma obra de grande porte, realizada com base 

num Estudo de Impacto Ambiental fraudado, que 

omitiu a existência de cerca de 6.000 hectares 

de florestas de araucária, primárias e em estágio 

avançado de regeneração. Além disso, omitiu que 

seria extinta da natureza uma espécie de bromélia 

já ameaçada de extinção, a Dyckia distachya. 

Apesar de toda a mobilização, o poder econômico 

falou mais alto e a usina, que conseguiu a licença 

para operação em junho de 2005, inundou a flo-

resta e extinguiu a bromélia da natureza. Mesmo 

com essa derrota para o meio ambiente, a Rede 

considera que essa ação é um ícone de mobiliza-

ção e um marco para os futuros licenciamentos, 

ou seja, antes e depois de Barra Grande.

Já a luta pela Mata Atlântica do Sul da Bahia 

está tendo resultados mais positivos. Depois de 

muitos debates, em fevereiro de 2003, o Conama 

aprovou a Resolução 240/98, que suspendeu a 

exploração de madeira nativa em área de Mata 

Atlântica em todo o estado da Bahia. Em dezem-

bro de 2002, o transporte de madeira da Bahia foi 

suspenso por ordem da justiça federal. O Ibama 

está impedido de emitir Autorizações de Transpor-

te de Produto Florestal (ATPF). A decisão decorre 

de processo judicial movido pela Rede e pelo 

Gambá, com o apoio do Instituto Socioambiental, 

contra o Ibama.

Outra ação muito importante está sendo 

movida em Santa Catarina. Entre 1998 e 1999, 

o Ibama de Santa Catarina, autorizou o corte 

de mais de 230 mil metros cúbicos de madeira, 

correspondente a 59.455 árvores de araucária, 

imbuia, angico, canela-preta, canela-sassafrás e 

cabriúva, todas elas na lista de espécies ameaçadas 

de extinção, elaborada pelo próprio Ibama. Com 

o apoio da RMA, o ISA propôs uma ação civil 

pública, em dezembro de 2000, que mantém em 

vigor até hoje uma liminar proibindo a conces-

são de autorização para planos de manejo para 

a exploração de espécies ameaçadas de extinção 

de toda a Mata Atlântica, não somente em Santa 

Manifestação no 
Encontro Nacional 

da RMA, Campos 
do Jordão, 2005
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Catarina.

Carta de Tamandaré

Também no âmbito da fiscalização, a Rede 

tem se esforçado para conseguir avanços. Depois 

de vários anos tentando, finalmente em julho de 

2003, o Ibama, o Ministério do Meio Ambiente e a 

Rede firmaram uma agenda conjunta para proteger 

o bioma. O acordo inédito, firmado em Tamandaré 

(PE), é uma proposta de atuação para prevenir e 

combater crimes ambientais e ainda garantir a 

participação e o controle da sociedade nas ações 

do governo. É a chamada Carta de Tamandaré, 

que contém 13 itens com compromissos das par-

tes, fixando ações e prazos para a realização de 

atividades voltadas à fiscalização conjunta dos 

remanescentes.

A contribuição do movimento ambientalista 

tem sido fundamental para as mudanças, tanto da 

opinião pública quanto de setores governamentais, 

os quais passaram a dedicar maior atenção para 

a proteção da Mata Atlântica. Isso já se refletiu 

na queda dos índices de desmatamento na última 

década do século XX. Mesmo assim, entre 1990 e 

1995, mais de 500.000 ha de Mata Atlântica foram 

destruídos para dar lugar à expansão das cidades, 

assentamentos de reforma agrária, pecuária, plan-

tio de pinus e eucaliptos e para fornecer lenha 

para a secagem de fumo. Esse desmatamento 

foi proporcionalmente três vezes maior do que o 

verificado na Amazônia no mesmo período. Neste 

início do terceiro milênio, os índices de desma-

tamento na Mata Atlântica estão em queda, mas 

ainda persistem atividades madeireiras predató-

rias em alguns estados, principalmente na Bahia, 

Paraná e Santa Catarina. Por isso programas 

de fiscalização e monitoramento que envolvem 

diretamente a participação da sociedade são tão 

importantes.

Unidades de conservação

Outra frente importante de trabalho tem sido 

o apoio à criação de unidades de conservação. 

Vários parques e reservas foram defendidos pela 

RMA. Eis os casos mais emblemáticos.

Uma das ações mais marcantes foi o fecha-

mento da Estrada do Colono, no Parque Nacional 

do Iguaçu (PR). O caminho havia sido reaberto 

de forma ilegal por moradores de municípios 

próximos ao parque. Os 18 quilômetros que 

atravessam a unidade de conservação em sua área 

intangível, permitiriam a circulação de veículos. 

Dessa forma, a integridade dos 185 mil hectares 

do parque, criado em 1939, estaria sendo afetada. 

A estrada foi fechada no dia 14 de junho de 2001, 

após uma grande mobilização da RMA e da Rede 

Verde do Paraná.

O Parque Nacional da Serra da Bodoquena 

(MS) também foi instituído com a colaboração 

da Rede. A RMA participou de audiência pública, 

recolheu assinaturas e participou de manifesta-

ção em Campo Grande, durante o VI Encontro 

Nacional da Mata Atlântica. A Rede ainda parti-

cipou da articulação para a criação dos parques 

nacionais do Pau Brasil e do Descobrimento, no 

Sul da Bahia.

Outra vitória foi a criação do Parque Na-

cional da Serra do Itajaí em Santa Catarina, que 

foi decretado em junho de 2004, mas efetivado 

somente em março de 2005, por conta de uma 

decisão judicial que, em setembro de 2004, havia 

suspendido os efeitos do decreto. Foi realizada 

uma grande campanha através da Internet para 

Semana 
da Mata 
Atlântica, 
Joinville–SC, 
2002
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que a decisão judicial finalmente caísse.

Em setembro de 2003, a RMA lança da 

Campanha SOS Araucárias, reivindicando que 

o governo federal acelerasse a implantação de 

medidas visando proteger os últimos fragmentos 

da floresta com araucárias, um dos ecossistemas 

mais ameaçados da Mata Atlântica, com menos 

de 3% de sua cobertura original.

Na Semana da Mata Atlântica em 2005, o 

governo federal anunciou que criará oito novas 

áreas protegidas, voltadas à conservação desta 

floresta em Santa Catarina e no Paraná. A Rede 

participou ativamente de todas as etapas do pro-

cesso. Em outubro de 2005, duas delas já haviam 

sido criadas em Santa Catarina: o Parque Nacional 

das Araucárias e a Estação Ecológica da Mata 

Preta, faltando ainda uma APA em Santa Catarina 

e mais cinco outras UCs no Paraná. 

Desde julho de 1999, a Rede tem um escritório 

em Brasília, que a partir de 2003 abriga também 

a secretaria executiva.

A localização do escritório na Capital Federal 

permite o acompanhamento das políticas da Mata 

Atlântica e uma maior interlocução com os diver-

sos ministérios, em especial o do meio ambiente, 

o Banco Mundial, o Congresso Nacional e outras 

organizações. Também possibilita a obtenção de 

informações e a articulação com instâncias de 

decisão do País.

A Secretaria Executiva também coordena e 

executa as demandas determinadas pela Coor-

denação e as organizações filiadas. A instância 

máxima da RMA é a Assembléia Geral, que 

reúne as filiadas nas tomadas de decisão política 

e institucional. A Rede conta com um Conselho 

de Coordenação Nacional formado por repre-

sentantes de três regiões brasileiras. Cada uma 

delas (Sul, Sudeste e Nordeste) tem três titulares 

e três suplentes, seis em cada região. Sua atuação 

política é descentralizada, sendo que cada estado 

conta com uma instituição que serve de “elo” para 

organização de atividades locais e da Rede nos 

estados. Ainda dispõe de um conselho fiscal que 

avalia e chancela a contabilidade.

Até 1997, a Rede contou apenas com o apoio 

e trabalho voluntários.  Com os recursos do PPG7 

(via PDA), o projeto de reforço institucional foi 

viabilizado, permitindo que a RMA criasse uma 

estrutura mínima. O projeto possibilitou as con-

dições técnicas e institucionais para que a RMA 

pudesse dar continuidade e ampliar suas ativida-

des e ações estratégicas de proteção e recuperação 

do Bioma Mata Atlântica.

Plano estratégico

Hoje a RMA vem executando a parte II do 

Projeto de Apoio Institucional, com recursos do 

PPG7, através de um acordo com o Banco Mun-

dial iniciado em 2001. Através desse projeto está 

Coordenação 
da RMA eleita 

em maio de 
2005, em 

Campos do 
Jordão

Estrutura

Para participar de tantas instâncias, a RMA 

foi obrigada a se estruturar melhor. Durante os 

seus cinco primeiros anos, o escritório esteve se-

diado na Fundação SOS Mata Atlântica, em São 

Paulo. Posteriormente foi transferido para a sede 

do Grupo Ambientalista da Bahia (Gambá), de 

1997 a 2001, e de lá para a Associação Mineira 

de Defesa do Ambiente (Amda), de 2001 a 2003. 
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sendo possível implementar as ações previstas no 

Plano Estratégico 2004-2007, cuja elaboração só 

foi possível com o apoio das instituições filiadas, 

que discutiram seu papel, suas competências, 

desafios e fragilidades, assim como o cenário de 

políticas públicas para a Mata Atlântica no País.

O planejamento estratégico aprovou também 

um plano de captação de recursos onde estão 

previstas várias atividades com o objetivo de 

diversificar a entrada de recursos e, com isso, a 

sustentabilidade da RMA.

Para garantir a participação das entidades 

filiadas na implementação do plano estratégico, 

foram constituídos três grupos temáticos (GTs) 

sobre focos específicos. Eles funcionam por meio 

de listas de discussão eletrônica e realização de 

oficinas de trabalho. Ainda orientam as ações 

estratégicas e visitas a campo para verificação da 

implementação das ações.

 Cada um desses grupos de trabalho tem 

incumbência de articular ações de articulação, 

monitoramento de propostas, mobilização local, 

campanhas, captação e mobilização de recursos, 

marketing, entre outras.

Os GTs são espaços de proposição onde são 

discutidas e formuladas análises e propostas de 

intervenção em relação ao tema em debate. Os 

GTs são formados por membros de organizações 

filiadas à RMA, sendo que cada um conta com 

pelo menos um coordenador.

Os focos e as metas dos GTs são:

1 - Áreas de Preservação Permanente (APPs) 

e Reserva Legal (RL) – Apóia a formulação de 

políticas e ações de agentes privados, para que 

ampliem a conservação, a preservação e a recu-

peração dessas áreas.

O GT de APPs e RL já realizou duas ofici-

nas elencando atividades prioritárias tais como a  

realização de um diagnóstico junto às instituições 

filiadas, para saber quais delas trabalham efeti-

vamente com o tema e como as experiências de-

senvolvidas podem ser transmitidas e difundidas 

para todos. A edição de um material explicativo 

contendo toda a legislação a respeito do tema tam-

bém será objeto de trabalho do GT,como forma 

de assegurar o trabalho de acompanhamento das 

ações desenvolvidas pelas ONGs.

Na atuação  para influenciar políticas públi-

cas será priorizada a legislação ambiental, com 

interfaces junto ao gerenciamento costeiro, ao 

Estatuto das Cidades e à Política Florestal. Além 

disso, é importante a integração com programas 

já existentes, como os corredores ecológicos, o 

turismo ecológico e rural, os assentamentos rurais, 

a agricultura familiar e a restauração florestal.

Ações diretas, como a divulgação de infor-

mações precisas sobre APPs e RL para os atores 

sociais e políticos, o levantamento de projetos de 

pequenas centrais hidrelétricas que comprometam 

a Mata Atlântica e a vinculação da concessão de 

Coordenadores gerais da RMA, de 1992 a 2006: João Capobianco, Renato Cunha e Míriam Prochnow
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financiamento e fomento dos setores público e 

privado para as atividades produtivas em proprie-

dades rurais para a recuperação de APPs e RL, 

também serão implementadas.

2 - Atividades Sustentáveis e Consumo 

Consciente – Promove a disseminação e a va-

lorização de iniciativas que gerem a produção 

e o consumo consciente e sustentável, como 

agroecologia, manejo agroflorestal, ecoturismo 

e econegócios.

A importância desse foco estratégico para 

a proteção da Mata Atlântica está na percepção 

de que, além dos instrumentos clássicos de pro-

teção como as áreas protegidas e a fiscalização 

e controle da observação das leis ambientais, o 

uso sustentável dos recursos naturais, ou seja, 

“atividades sustentáveis” e o consumo consciente 

- que procura evitar a compra de produtos que de 

alguma forma podem estar prejudicando a Mata 

Atlântica -, são instrumentos poderosos e pro-

positivos, que podem dar uma contribuição vital 

para a proteção e recuperação da Mata Atlântica 

nos próximos anos. 

O objetivo estratégico é promover a dissemi-

nação e a valorização de iniciativas de produção 

e consumo sustentáveis como um dos pilares da 

conservação da Mata Atlântica. Para verificar se 

esse objetivo realmente está sendo alcançado, a 

RMA definiu indicadores, dos quais apresentamos 

alguns exemplos:

•  Ampliação da certificação socioambiental de 

iniciativas e empreendimentos no bioma.

•  Ampliação da adoção de conceitos e práticas 

da produção sustentável nas regiões prioritárias 

para a conservação do bioma por parte de insti-

tuições públicas e privadas.

•  Critérios para certificações florestal e agrícola no 

bioma, elaborados e sendo aplicados em projetos 

públicos e privados.

•  Grupos organizados de consumidores que disse-

minam informações sobre produtos sustentáveis 

e apontam produtos que prejudicam, em alguma 

posição da cadeia produtiva, a Mata Atlântica.

•  Público-alvo ativamente envolvido em campa-

nhas de consumo consciente referente à Mata 

Atlântica.

As metas iniciais para os dois primeiros anos 

são: formular as bases conceituais e políticas da 

atuação da RMA no tema; e gerar e pactuar um 

conjunto de critérios básicos indicativos de ativi-

dades sustentáveis na Mata Atlântica a partir de 

experiências existentes. 

3 - Unidades de Conservação – Tem como objeti-

vo propor e acompanhar a criação e a implantação 

de unidades de conservação, a fim de proteger 

parcela representativa dos diversos ecossistemas 

da Mata Atlântica, com a participação da comu-

nidade local e agentes gestores.

As ações prioritárias são:

•  Elaborar uma proposta de posicionamento fren-

te a questão das sobreposições de unidades de 

conservação e terras indígenas.

•  Buscar junto ao governo federal a adoção de 

mecanismos transparentes para a aplicação das 

medidas compensatórias de obras de impacto.

•  Fazer a articulação necessária com os outros 

setores da sociedade que trabalham com áreas 

protegidas.

Reunião da RMA – Região Nordeste , 2005
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•  Criar canais de interlocução interna para realizar 

a disseminação das atividades exitosas realiza-

das pelas ONGs filiadas à Rede.

•  Protagonizar campanhas em prol da criação e 

da implementação de unidades de conservação 

na Mata Atlântica.

A RMA tem muito trabalho pela frente em 

busca de seus objetivos centrais: a conservação da 

Mata Atlântica e uma melhor qualidade de vida 

para a população que mora nela. Os próximos 

anos serão dedicados à execução de atividades 

que visem à aprovação, à regulamentação e à 

implementação da Lei da Mata Atlântica. Além 

disso, a Rede está empenhada na captação de 

recursos para projetos de proteção e recuperação 

de áreas, de uso sustentável e consumo consciente 

e, ainda, a criação e implementação de Unidades 

de Conservação.

O horizonte descortina cada vez mais a valo-

ração ambiental, através de debates e iniciativas 

de mercado e consumo sustentável, economia 

ecológica e certificação. Diante desse cenário, a 

RMA identifica um quadro de possibilidades que 

Betsey Whitaker Neal, secretária executiva da 

RMA até abril de 2005; Miriam Prochnow é 

pedagoga, especialista em Ecologia e coordena-

dora geral da RMA; e Silvia Franz Marcuzzo 

é jornalista e assessora de comunicação da 

RMA.

requer atuação intensa, permanente e renovada, de 

acompanhamento, monitoramento e intervenção, 

de modo a consolidar os avanços e criar novos 

espaços e mecanismos capazes de impedir os 

potenciais retrocessos.

Embora as condições para a construção e 

consolidação de mecanismos de participação 

nas políticas públicas sejam bem melhores nos 

últimos tempos, o desafio da qualificação desta 

participação se revela estratégico para o futuro. 

Afinal, a RMA trabalha na floresta onde moram 

mais de 120 milhões de brasileiros. 

RMA participando de consulta pública para criação de unidades de conservação
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O que ainda

ameaça

Mata Cap7.indd   197 2/23/06   11:46:06 PM



198

O
 q

ue
 a

in
da

 a
m

ea
ça

Exploração 
irregular de 
araucária, 
Santa 
Catarina, 
2003

Há importantes lacunas para que a Mata 

Atlântica, no médio prazo, volte a ocu-

par pelo menos 30% a 35% de sua área 

original. Esse percentual, além de ser um percen-

tual mundialmente reconhecido como ideal para 

cada ecossistema ou bioma, está perfeitamente 

em sintonia com o que já está previsto na le-

gislação federal, ou seja, pelo Código Florestal 

cada propriedade deve manter 20% de reserva 

legal mais as áreas de preservação permanente. 

Some-se a isso, as unidades de conservação 

previstas no Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC) e que deveriam abranger 

entre 10% e 12% da área do bioma, percentual 

mundialmente aceito.

O baixo percentual de áreas protegidas em 

forma de unidades de conservação é hoje uma das 

principais lacunas. Apenas aproximadamente 3% 

da área original do bioma está protegido em uni-

dades de conservação. Para agravar o problema, 

estes 3% não estão uniformemente distribuídos 

entre as diversas formações florestais e ecossiste-

mas associados, fato que torna ainda mais urgente 

as medidas para criação e implantação de novas 

unidades de conservação. 

Outra lacuna decorre do descumprimento 

do Código Florestal (Lei 4771/65) no que diz 

respeito à manutenção dos 20% de reserva legal 

em cada propriedade e das áreas de preservação 

permanente. Nesse caso será necessário envolver 

os setores agrícolas e florestais e o empenho de 

todas as instâncias de governo (federal, estadual 

e municipal), organizações da sociedade civil e 

ministérios públicos, num mutirão nacional pela 

recuperação das APPs e reservas legais.

Há ainda lacunas no que concerne à capaci-

dade operacional de instâncias responsáveis pela 

proteção e fiscalização da Mata Atlântica, bem 

como interpretações diferenciadas da legislação 

sobre licenciamento, fiscalização e controle, fatos 

que contribuem para a ocorrência de desmatamen-

tos e exploração ilegal de espécies ameaçadas 

de extinção e até na concessão de autorizações 

indevidas para supressão de remanescentes de 

Mata Atlântica.

Essas brechas são o espaço perfeito para 

que atividades econômicas continuem a ser  

ameaças ao bioma, como os assentamentos rurais, 

a carcinicultura, a especulação imobiliária, a ex-

ploração madeireira, a fumicultura e agricultura 

insustentável, o manejo de espécies ameaçadas, a 

mineração, o plantio de exóticas, as sobreposições 

de unidades de conservação e territórios de popu-

lações tradicionais e o tráfico de animais.

O fortalecimento e consolidação das instân-

cias governamentais e não-governamentais que 

atuam na defesa, conservação e recuperação da 

Mata Atlântica, juntamente com o aumento da 

conscientização e vigilância de toda a sociedade, 

são caminhos para preservar o que resta e recu-

perar a Mata Atlântica. 
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Especulação Imobiliária
A especulação imobiliária no Domínio da 

Mata Atlântica constitui-se de diferentes vetores 

de pressão antrópica sobre áreas naturais, da 

construção de loteamentos de alto luxo em áreas 

de beleza natural reconhecida, passando pela 

ocupação de áreas lindeiras, várzeas e morros pela 

população de baixa renda – em geral empregada 

na construção dos novos empreendimentos ou nos 

negócios por eles fomentados -, até a expansão 

urbana sobre áreas de preservação e de manan-

ciais, cercados pelas ocupações clandestinas que 

levam ao processo de favelização nas periferias 

das grandes cidades.

Regiões onde a cobertura florestal se man-

teve preservada, trechos da zona costeira, áreas 

naturais de grande beleza cênica, terras de popu-

lações tradicionais como caiçaras, quilombolas 

ou comunidades extrativistas costumam ser os 

alvos mais freqüentes da especulação imobiliária 

representada por grandes incorporadoras, que 

vêem aí oportunidades de negócio. Além do perfil 

ambiental, são causas da especulação imobiliária: 

a fixação de indústrias e empresas de grande porte; 

o potencial de emprego trazido pelo crescimento 

do turismo, em geral desordenado; e a abertura 

de estradas que influenciam na desfiguração da 

paisagem regional, entre outros aspectos.

A ameaça sobre a Mata Atlântica é direta, 

principalmente quando as formas de ocupação do 

solo e a implantação de novas residências não le-

vam em conta o gerenciamento de áreas de risco, o 

tratamento de esgoto, a destinação final do lixo ou 

mesmo o respeito à identidade cultural local e a ne-

cessidade de preservação dos recursos naturais.

Com a balneabilidade das praias cada vez 

mais comprometidas pela descarga de esgoto in 

natura, as cidades costeiras com vocação para o 

turismo são um exemplo acabado dos impactos 

provocados pelo mercado imobiliário. A constru-

ção de casas de veraneio, por parte da sociedade 

que sonha com a segunda residência em um local 

privilegiado, acarreta no histórico processo de 

expansão urbana sem condições sociais adequa-

das. A maioria desses loteamentos ocupa áreas de 

restinga, mangues, costões ou trechos cobertos 

por mata nativa. Além do impacto direto sobre a 

natureza, a mão-de-obra contratada para a cons-

trução acaba se concentrando ao longo de riachos 

e morros no entorno dos loteamentos, dentro de 

áreas de preservação permanente ou até mesmo 

em unidades de conservação, como no Parque 

Estadual da Serra do Mar, sem qualquer serviço 

de infra-estrutura.

O crescimento desordenado trazido pelo tu-

rismo pode ser observado em números do Litoral 

Norte de São Paulo: ali, a população fixa que é de 

cerca de 180 mil habitantes, cresce para mais de 

um milhão de turistas nas épocas de temporada, 

entre janeiro e fevereiro. 

Loteamento 
irregular 
na Região 
Metropolitana 
de São Paulo
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O problema na prática

Loteamento de luxo

Pela BR-101, entre Bertioga e São Se-

bastião, em São Paulo, o loteamento Riviera 

de São Lourenço é um caso representativo do 

processo de ocupação imobiliária impondo-se 

sobre os recursos naturais. O empreendimen-

to foi construído na década de 1980 sobre 

uma das principais áreas ainda intocadas 

de restinga no Estado de São Paulo. Mesmo 

investindo em cuidados antes ignorados por 

outros empreendimentos desse tipo, como 

saneamento básico, o condomínio de classe 

média alta, causou um grande desmatamento 

para abertura de vias, construção de casas, 

prédios e shopping center. 

A expansão do Riviera de São Lourenço 

para o dobro da área original construída foi 

autorizada pelo Ibama na década de 1990, 

fazendo crescer ainda mais as ameaças so-

bre os ecossistemas de restinga e a fauna 

e a flora locais. A pressão das organizações 

da sociedade civil contra o loteamento, 

principalmente da ONG Coletiva Alternativa 

Verde (Cave), cresceu e o caso chegou ao 

Ministério Público na forma de uma Ação Civil 

Pública que previa o cancelamento parcial do 

registro do loteador. 

Após anos de mobilização, o Superior 

Tribunal de Justiça concedeu liminar para 

determinar o embargo judicial de toda obra, 

serviço ou atividade de alteração, modifica-

ção ou supressão dos recursos naturais nes-

sa área sob pena de multa diária de dez mil 

reais. O empreendedor entrou com recurso 

pedindo a suspensão da liminar, alegando 

a inexistência de leis que inibam o uso da 

propriedade privada. Em 2004, o empreen-

dedor venceu a ação e conseguiu regularizar 

a instalação da obra na área de restinga.

Construção irregular em Itapema – SC
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Manejo de espécies 
ameaçadas*

É lugar corrente na inteligência 

nacional que nenhum país pode prescin-

dir dos recursos oriundos das florestas 

para seu desenvolvimento econômico e 

social. A mesma inteligência diz que a 

exploração predatória e exagerada dos 

recursos naturais gera desequilíbrios de 

toda ordem. Não obstante, nos últimos 

cem anos, com o advento da industria-

lização e da expansão populacional 

desmedida, a abusiva exploração dos 

recursos florestais na Mata Atlântica atinge con-

tornos catastróficos. É quando praticamente toda 

a extensão da floresta já mostra sinais de extremo 

comprometimento que surge o recurso retórico do 

manejo florestal sustentável.

O chamado manejo florestal sustentado com 

freqüência incorpora na sua própria definição 

técnica a lógica produtivista do capital, estabe-

lecendo-se portanto, numa base eminentemente 

utilitarista e humana. A floresta é tão somente 

o cenário, onde se desenrola uma seqüência de 

atos associados à “explotação” cíclica dos “juros” 

florestais, à pretensa manutenção do “estoque” e à 

retirada periódica do “incremento”. De cenário, a 

floresta passa a ser reduzida a “almoxarifado”.

A abstração chega a atingir níveis de insani-

dade, a ponto de ainda persistirem defensores da 

exploração madeireira nos remanescentes flores-

tais naturais, usando o argumento de que somente 

com a intervenção humana essas florestas terão 

futuro, já que elas não conseguem sobreviver sem 

o homem, que lembram bem, também faz parte 

da natureza.

Ainda que tenhamos uma sociedade que já 

administra um considerável prejuízo decorrente 

dos efeitos da degradação florestal, a tese do ma-

nejo dos recursos madeireiros em remanescentes 

naturais, como condição para o desenvolvimento 

econômico e social, é ainda a regra. Mesmo espé-

cies ameaçadas de extinção não são poupadas. Ao 

contrário, parece haver uma predileção toda espe-

cial por elas e, com a falta de criatividade reinante, 

ressurge o argumento de que sem a possibilidade 

de exploração essas espécies desaparecerão. 

Muitas delas, na prática, já desapareceram. Para 

ilustrar transcrevemos na íntegra um trecho dessa 

tese apresentada no Seminário sobre o Manejo 

Sustentável da Araucária e do Xaxim, da Comis-

são de Turismo e Meio Ambiente da Assembléia 

Legislativa do Estado de Santa Catarina, em 11 

de setembro de 2005: 

“Não é justo penalizar aqueles que 

preservaram ou compraram áreas com 

araucárias, xaxim e outras espécies 

florestais, proibindo-os de EXPLOTAR 

parte desses recursos, para sua própria 

sobrevivência. Só através dos MANE-

JOS dos recursos naturais renováveis, 

de áreas nativas remanescentes é que 

poderemos encontrar a PAZ e o equi-

líbrio socioeconômico no campo. Ao 

contrário permanecendo a proibição 

através de LEIS ou LIMINARES, au-

mentaremos ainda mais os bolsões de 

POBREZA e desarmonia social.”

Plano de manejo irregular, em Ponte 
Serrada  – SC, 2003
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O esgotamento dos recursos florestais da 

Mata Atlântica favoreceu a introdução de culti-

vos florestais homogêneos de espécies exóticas. 

Nessas florestas plantadas muito se investiu, 

tanto em pesquisa quanto em incentivos para 

implantação. Nelas se assentava uma prodigiosa 

e próspera indústria. Por isso, mesmo depois de 

abrir todo o “espaço” possível na Mata Atlântica, 

o saber nacional se voltou para o aprimoramento 

do manejo de florestas homogêneas exóticas, a 

antítese da profusão de biodiversidade da floresta 

original. Não bastasse, os escassos remanescentes 

naturais atuais da Mata Atlântica são ainda objeto 

da cobiça, sustentada por discursos que mesclam 

demagogia barata com tecnocracia arrogante. 

As técnicas de manejo, desenvolvidas ao 

extremo nos plantios homogêneos, são também 

facilmente transportadas para um irresponsável 

e inconseqüente discurso de sustentabilidade na 

exploração madeireira de espécies desconhe-

cidas, agonizando em remanescentes naturais 

diminutos e isolados. A inexistência de uma base 

técnico-científica mínima para a sustentabilida-

de do manejo florestal na Mata Atlântica é hoje 

formalmente reconhecida. Pelo menos para a 

exploração de espécies ameaçadas de extinção, 

coincidentemente aquelas mais manejadas, existe 

uma decisão liminar do Poder Judiciário e uma 

Resolução do Conama (278/01), que condicionam 

à liberação do manejo a apresentação da referida 

base técnico-científica. Não há e tampouco pode-

ríamos imaginar que esse embasamento surgisse 

assim repentinamente. Em termos comparativos, 

as pesquisas com eucaliptos no Brasil se estendem 

por quase um século, recebendo aportes e incen-

tivos os mais diversos, ao passo que ainda não 

sabemos, por exemplo, quem poliniza a canela-

preta, ou ainda quais os dispersores das sementes 

do sassafrás, o incremento médio anual da imbuia. 

Poderíamos nos estender por uma centena de 

questionamentos, todos sem respostas. No ilusio-

nismo do manejo florestal dos remanescentes da 

Mata Atlântica, manipula-se o desconhecido.

Desmatamento irregular de floresta com araucária – SC, 2005
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O Estado comprometido e conivente, 

afinal é ele uma criação humana, essa que é 

a mais prejudicial das espécies invasoras da 

Mata Atlântica, perambula na letargia de uma 

burocracia repleta de boas intenções. O Estado, 

mais do que o homem, não enxerga a floresta, 

Madeira 
ilegal de 
araucária, 
em 
Bituruna  
– PR, 1995

Exploração 
de 
araucária 
em Turvo  
– PR, 1995

aliás, sequer vê a árvore, apenas percebe a 

madeira. Mais assustador é ainda presenciar a 

pressão para a supressão dos espaços da Mata 

Atlântica para abrir caminho para a moderni-

dade, traduzida pelos plantios de soja, pínus 

ou eucaliptos.
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O problema na prática

Perda da variabilidade 
genética da araucária

Segundo levantamento realizado pelo 

Grupo Pau Campeche, entidade ambienta-

lista de Santa Catarina, o Ibama autorizou 

somente neste Estado, entre 1997 e 1999, 86 

planos de manejo e 63 requisições de corte 

seletivo da araucária, totalizando um volume 

de 233.402 m3 de madeira, ou quase 60 mil 

pinheiros cortados, em três anos. Na prática, 

esse valor corresponde a apenas um terço 

do desmatamento, pois o setor é marcado 

pela informalidade. É comum os planos de 

manejo cortarem mais do que o autorizado, 

devido à falta de fiscalização. Além disso, a 

análise qualitativa dos planos de manejo são 

tecnicamente frágeis, pois não inserem nada 

referente à proteção da espécie, apenas limi-

tam a 40% o volume a ser explorado. 

Outro trabalho realizado pela Universi-

dade Federal de Santa Catarina, comparando 

os remanescentes primários de floresta com 

araucária  com as áreas exploradas, mostrou 

uma perda de mais de 50% na variabilidade 

genética dessas últimas.

O manejo florestal na Mata Atlântica procura 

fechar um ciclo de destruição, consciente, cal-

culado, porém desastroso. Repetimos a história; 

aquela de exploração e destruição. Destruir flo-

restas não é desumano, é essencialmente humano. 

As perspectivas positivas na Mata Atlântica são 

escassas. É preciso refletir sobre a situação, bus-

cando proteger essa floresta do homem. Ele que 

nunca teve a menor habilidade com a floresta, 

não mostra também maior sensibilidade com 

os remanescentes da Mata Atlântica. Não existe 

educação, ciência, manejo ou tecnologia capaz de 

salvar a Mata Atlântica, enquanto mantivermos 

essa equivocada e arrogante percepção de “desen-

volvimento” como sinônimo de ocupação, uso e 

abuso.  Para o pouco que sobrou da Mata Atlântica 

precisamos ainda aprender a enxergá-la.

Exploração 
ilegal ameaça 
variabilidade 
genética das 
espécies

*João de Deus Medeiros é botânico do Depar-
tamento de Botânica (CCB-UFSC) e do Grupo 
Pau-Campeche
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Exploração madeireira*
A exploração das florestas do sul e extremo 

sul da Bahia remonta ao início da colonização do 

Brasil. Entretanto, durante os primeiros quatro 

séculos e meio, os impactos ambientais causados 

foram de menor amplitude se comparados com a 

devastação dos últimos 30 anos. Desde a abertu-

ra da BR-101, na década de 1970, e de rodovias 

estaduais, como a BA-001, as madeireiras vêm 

avançando sobre as florestas da região, deixando 

para trás um rastro de destruição ambiental. Se 

por um lado não podem ser consideradas as úni-

cas responsáveis pela degradação que enfrenta a 

região, não há dúvidas que são a base e o princípio 

de um processo que coloca em situação crítica um 

dos ecossistemas mais ricos em biodiversidade e 

endemismo do mundo.

Desde a publicação do Decreto 750/93, que 

dispõe sobre a proteção e o uso sustentável da 

Mata Atlântica, diversas instituições públicas e 

da sociedade civil vêm externando suas preocu-

pações quanto à exploração da Mata Atlântica 

na Bahia, em especial quanto à sustentabilidade 

dos Planos de Manejo Florestal de Rendimento 

Sustentável (PMFS).

A floresta ombrófila densa e algumas áreas de 

transição para a floresta estacional semi-decidual 

no sul da Bahia continuam sendo objeto de devas-

tação paulatina, em intensidade variável conforme 

a demanda de madeira nativa, a capacidade de 

fiscalização dos órgãos públicos, a correlação de 

forças políticas e a conjuntura socioeconômica 

regional, dentre outros fatores.

Em abril de 1998, após intenso debate entre 

a sociedade civil, através da Rede de ONGs da 

Mata Atlântica, governo da Bahia, Ibama e MMA, 

o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Cona-

ma) aprovou a Resolução 240/98, que suspendeu 

a exploração madeireira até a apresentação de 

estudos comprovando a sustentabilidade dessa 

atividade. Esses estudos jamais foram realizados 

de forma a atender o que foi preconizado. Com a 

intensa pressão dos madeireiros sobre os governos 

estadual e federal, as exigências foram flexibi-

lizadas, gerando a Resolução Conama 248/99, 

Desmatamento ainda ameaça a Mata Atlântica
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que determinou, entre outros, estudos sobre o 

estoque das espécies comerciais e o mapeamento 

atualizado dos remanescentes, assim como esta-

beleceu uma série de exigências para o caso de 

novas autorizações. Para todos, estava em jogo a 

maneira como as serrarias exploravam as flores-

tas no sul e extremo sul da Bahia, sem nenhum 

planejamento ou critério, sem fiscalização séria, 

ao sabor da conivência de agentes públicos, com 

pressão e violência por parte de membros do se-

tor madeireiro, o que provocava um certo risco 

de vida pela ausência de segurança, ao mesmo 

tempo em que eliminavam qualquer possibilidade 

de sustentabilidade da atividade.

Uma boa ilustração da situação da atividade 

na região foi dada pela auditoria reivindicada 

pela sociedade civil e realizada pelo Ibama, com 

a participação de certa forma limitada de represen-

tantes da RMA. Foram identificados 315 planos de 

manejo em operação, em 1997, dos quais apenas 

32 foram considerados aptos a continuar sendo 

explorados. Durante esse período, a exploração 

clandestina não parou, embora tenha reduzido 

durante as várias fiscalizações da denominada 

Operação Descobrimento. Na contabilidade dessa 

operação, o setor madeireiro se configurou como 

o principal descumpridor da legislação ambiental. 

As serrarias existentes funcionavam ilegalmente, 

todas sem licenças ambientais e operando com 

espécies nativas de origem ilegal.

As ATPFs

No final de abril de 2000, o então ministro do 

Meio Ambiente, José Sarney Filho, que por várias 

vezes havia manifestado sua discordância dessa 

exploração predatória, resolveu suspender os pla-

nos de manejo situados no entorno das unidades 

de conservação, em especial do Parque Monte 

Pascoal e dos recém-criados parques nacionais 

do Pau Brasil e do Descobrimento.  

Mesmo com a atividade madeireira formal-

mente suspensa, as denúncias de desmatamento 

continuaram sistemáticas. Em 2002, começaram 

a aparecer provas concretas de que a emissão das 

Autorizações de Transporte de Produtos Florestais 

(ATPFs) pelo Ibama eram feitas de forma fraudu-

lenta, esquentando madeiras oriundas de desma-

tamentos ilegais. Os caminhões circulavam nas 

estradas carregados de toras de espécies da Mata 

Atlântica, com ATPFs, passando pelos postos de 

fiscalização, com conivência dos fiscais do Ibama, 

da Polícia Rodoviária e da Secretaria da Fazenda 

do Estado da Bahia. Vários endereços de origem 

e destino lançados nos documentos eram  inexis-

Corte ilegal 
de cedro
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tentes, o que comprovava mais ainda o esquema 

de esquentamento, com serrarias e madeireiras 

fantasmas. No escritório do Gambá, começaram 

a chegar, na época, várias cópias de ATPFs envia-

das por pessoas anônimas que tinham acesso às 

informações e estavam indignadas com tal crime 

à natureza que estava sendo cometido.   

A RMA e o Gambá, com apoio do Instituto 

Socioambiental (ISA), resolveram, então, ingres-

sar com uma ação judicial visando à suspensão da 

emissão das ATPFs. A Justiça Federal concedeu 

liminar favorável em dezembro de 2002, que 

continua válida até hoje. 

Assim, toda e qualquer exploração e transpor-

te de madeira nativa da Mata Atlântica da Bahia 

é ilegal e deve ser denunciada pela sociedade e 

combatida pelos órgãos de fiscalização. 

A partir de 2003, com a mudança dos ges-

tores do Ibama na Bahia, que demonstraram 

compromisso para enfrentar essa realidade, a 

ação do órgão foi fortalecida, mesmo ainda com 

sérias dificuldades operacionais, dado o tamanho 

do problema. Ações mais concretas de fiscaliza-

ção foram implementadas, conseguindo algumas 

vezes evitar desmatamentos, mas na maioria das 

vezes chegando ao local com a mata no chão.

Com a mudança institucional e com o reforço 

das ações de controle, vários madeireiros muda-

ram da região devido às restrições impostas para 

a continuidade da atividade, indo se estabelecer 

em outras regiões onde a exploração madeireira 

é intensa, como no Mato Grosso. Os que ficaram 

foram descobrindo algumas formas de burlar a 

fiscalização. Um exemplo é executar o desdobra-

mento de toros e fazer os pranchões na própria 

floresta, dificultando o controle e a ação dos 

órgãos de fiscalização.   

Através do Projeto Corredores Ecológicos do 

PPG7 foram realizadas ações integradas dos vá-

rios órgãos responsáveis pela fiscalização (Ibama, 

Semarh/CRA, Companhia de Polícia Ambiental, 

Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Ministério Pú-

blico), contemplando atividades de capacitação, 

integração, análise de procedimentos e operações 

de campo, resultando em ações bem mais eficazes 

no controle do desmatamento.

A situação atual da Mata Atlântica na região 

ainda precisa de um melhor controle, de maior 

consciência dos proprietários rurais detentores 

de florestas e de políticas públicas eficazes para a 

proteção da floresta. A criação de novas unidades 

de conservação de proteção integral, a melhoria da 

gestão das atuais UCs, tanto dos parques nacionais 

como das Áreas de Proteção Ambiental (APAs), 

o incentivo à criação de Reservas Particulares 

do Patrimônio Natural (RPPNs), a viabilização 

do Projeto Corredores Ecológicos com mais 

agilidade, o controle de atividades que historica-

mente vêm comprometendo a proteção do bioma, 

como a expansão da monocultura de eucalipto e 

da pecuária extensiva de baixa produtividade, 

são medidas necessárias e urgentes para serem 

implementadas na região.

*Renato Cunha é coordenador executivo do 

Grupo Ambientalista da Bahia (Gambá) e membro 

da coordenação da RMA

Desmatamento 
para agricultura
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O problema na prática

Você tem pratos  
de madeira em casa?*

Quase todos nós temos: pratos, tigelas, 

tábuas de carne, talheres, gamelas, pilões 

ou potes de mel. A cor, o desenho e o brilho 

da madeira são uns luxos. O que a maioria 

ignora, porém, é que esta beleza sustenta 

um tráfico de mais de 30.000 metros cúbicos 

anuais de madeiras raras da Mata Atlântica, 

só no extremo sul da Bahia.

Essa região, entre Porto Seguro, Prado 

e Itamaraju, não é apenas famosa por ser 

o local do descobrimento do Brasil pelos 

portugueses. Também abriga os maiores 

remanescentes de floresta atlântica do Nor-

deste, considerada a mais rica e ameaçada 

do Planeta. 

O impacto do tráfico está concentra-

do nos remanescentes mais preservados 

dessa floresta, abrindo novas frentes de 

devastação. Procuram-se especificamente 

as árvores de grande porte mais valiosas, 

muitas ameaçadas de extinção, ou seja: es-

tão virando utensílios domésticos os últimos 

exemplares de jacarandá, pau-brasil nativo, 

paraju, arruda, mussuta-

íba, arapati etc., aptos a 

produzir sementes para 

eventuais futuros plantios 

comerciais, com fantástico 

potencial econômico.

Não se trata aqui de 

artesanato, mas sim de 

uma indústria, envolven-

do centenas de fábricas clandestinas, em 

quintais de periferias pobres. Tampouco é 

exclusivamente indígena. Os Pataxó são 

apenas responsáveis por 11,6% da produção, 

apesar de ter seu nome amplamente usado 

para driblar a fiscalização. Gera subem-

prego, sem proteção física, nem legal. Um 

objeto vendido a R$ 40,00 em São Paulo foi 

comprado por cerca de R$ 1,00 do produtor, 

num regime de total dependência, parecendo 

quase escravidão.

Os órgãos competentes têm de se 

mobilizar para combater essa desgraça. 

Urgentemente. E mais do que tudo, VOCÊ 

pode fazer a diferença. Se tiver algum desses 

objetos em casa; se comprou algum nesse 

verão, agora sabe o quanto realmente custou. 

Pode decidir nesse instante e para sempre 

que, se não for muito bem comprovada a 

origem ambientalmente e socialmente correta 

do objeto, por certificado ou selo verde, NÃO 

COMPRE, nunca mais.

* Jean-François Timmers, da Associação 

Flora Brasil

Transporte de madeira 
ilegal
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Assentamentos rurais
O Decreto Federal 750/93, principal legisla-

ção relativa à Mata Atlântica e aos usos previstos 

para o bioma, proíbe o desmatamento de áreas de 

floresta primária e secundária nos estágios médio 

e avançado de regeneração para fins de reforma 

agrária. Mas a instalação de assentamentos rurais 

tem como uma de suas bases um equívoco con-

ceitual, qual seja, o de que propriedades cobertas 

por florestas nativas são improdutivas. Com isso, 

a grande maioria dos projetos de reforma agrária 

até agora realizados em áreas cobertas com flo-

restas, em vários estados brasileiros, acabaram 

em desmatamento e destruição. 

O desmatamento dos remanescentes flo-

restais começa mesmo antes da implantação do 

assentamento. Em muitos casos, o proprietário 

desapropriado é autorizado a retirar todo o estoque 

de madeira antes de entregar a área às famílias 

beneficiadas. Outras vezes, os próprios assentados 

fazem da exploração e comércio de madeira um 

meio de obter recursos financeiros imediatos, mes-

mo que temporários. De uma forma ou de outra, 

milhares de hectares de florestas foram destruídos 

num ritmo acelerado nesse processo.

Assentamento rural em Abelardo Luz, Santa Catarina
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O problema na prática

Assentamento em Quedas 
do Iguaçu, no Paraná

Desmatamentos  
em Santa Catarina  
e Paraná

A partir de meados da década de 1980, 

inúmeros assentamentos rurais foram im-

plantados em Santa Catarina, predominan-

temente no planalto, meio-oeste e oeste do 

Estado, área de ocorrência da Floresta com 

Araucária. Desmatamentos praticados em 

assentamentos de trabalhadores rurais são 

notícia freqüente nos jornais e foram consta-

tados oficialmente por uma equipe integrada 

pela Federação de Entidades Ecologistas 

Catarinenses (FEEC), Apremavi, Ministério 

do Meio Ambiente e Ibama, durante levan-

tamento sobre a situação das florestas no 

Estado, em abril de 2001. 

Em maio de 1998, o Jornal de Santa Ca-

tarina publicou matéria informando que, até 

aquele ano, existiam no Estado um total de 96 

assentamentos ocupando uma área estimada 

em 70.000 hectares. Somente no município 

de Abelardo Luz existem 17 assentamentos, 

conforme revela um relatório do Movimento 

dos Sem Terra (MST) de 1997, a maioria 

deles implantados em áreas cobertas por 

Floresta com Araucária. Entre 1990 e 1995, 

Abelardo Luz foi o município 

campeão em desmatamen-

tos no Estado, de acordo com 

o Atlas dos Remanescentes 

Florestais e Ecossistemas 

Associados no Domínio da 

Mata Atlântica (1998), tendo 

sido desmatado um total de 

4.500 hectares.

Outro exemplo conhecido do problema 

em área de Mata Atlântica foi a desapropria-

ção para reforma agrária, no município de 

Quedas do Iguaçu, no Paraná, entre 1997 

e 1998, de 26.252 hectares cobertos com 

vegetação primária e em estágio avançado 

de regeneração de Mata Atlântica, perten-

centes à empresa Araupel, os quais foram 

totalmente desmatados.

Uma vistoria realizada no local em no-

vembro de 2000, pelo Ministério do Meio Am-

biente em conjunto com a Rede de ONGs da 

Mata Atlântica, constatou que foram implanta-

dos na área dois assentamentos para reforma 

agrária e que toda a área encontrava-se 

desmatada, sendo que em vários locais nem 

mesmo as áreas de preservação permanente 

(matas ciliares) foram respeitadas. Foram 

vistos ainda vários desmatamentos recen-

tes, com posterior queimada, para “limpeza” 

das áreas. Uma pesquisa que estava sendo  

realizada com uma população de queixadas e 

catetos na região foi inviabilizada, pelo desa-

parecimento completo desses animais. Além 

dessas espécies, várias outras continuaram 

a ser caçadas na região.
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Fumicultura e agricultura 
insustentável

Com a expansão do parque industrial e o 

incremento da produção e exportação agrícola no 

País, a fumicultura teve um aumento significativo 

na região Sul a partir da década de 70. Hoje res-

ponsável pela produção de 850 mil toneladas de 

tabaco por ano - o que dá ao Brasil o triste título 

de primeiro exportador mundial de fumo – o País 

convive com os diferentes danos causados por 

esse tipo de agricultura insustentável, tanto para 

os agricultores quanto para o ambiente da Mata 

Atlântica, onde a cultura do fumo se localiza.

Embora desenvolvida por mais de 150 mil 

famílias em cerca de 650 municípios do Sul (50% 

no Rio Grande do Sul, 35% em Santa Catarina e 

15% no Paraná), além de 50 mil famílias fumicul-

toras em estados como Bahia e Alagoas, a cultura 

do fumo guarda relações perversas entre pequenos 

produtores, indústria e consumidores. Primeiro, 

pelo chamado ‘sistema integrado de produção’, as 

indústrias garantem a compra integral da produção 

por preços negociados com representantes dos 

agricultores, devendo se responsabilizar também 

pela assistência técnica, financeira e transporte da 

produção até as usinas de beneficiamento. Mas 

ainda que o processo produtivo, da entrega das 

sementes à seleção das folhas, seja controlado 

pelas empresas, o contrato com as famílias não 

inclui a responsabilidade pelos danos ambientais 

da atividade. 

A destruição gerada pelo cultivo passa pelo 

uso do brometo de metila, agrotóxico consumido 

em larga escala no controle de ervas daninhas, 

doenças e pragas nos canteiros de fumo. A conta-

minação ambiental se dá pela degradação do solo, 

dos recursos hídricos e da própria camada de ozô-

nio, pois o brometo de metila possui capacidade 

50 vezes maior de destruir moléculas de ozônio 

do que um átomo de cloro. Já a contaminação 

da água ocorre por lixiviação – quando a chuva 

carrega camadas superficiais do solo, atingidas 

por produtos químicos, para dentro dos rios – ou 

pelo transporte dos agrotóxicos para dentro da 

terra, onde ficam acumulados nas águas subterrâ-

neas. Por fim, a fertilidade do solo é mantida pela 

aplicação excessiva de insumos agrícolas, o que 

acarreta em erosão e perda do equilíbrio natural 

entre floresta e fertilidade.

Secagem 
da folha 
de fumo 
ainda 
utiliza 
lenha 
nativa
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De outro lado, a fumicultura surge como 

principal causadora do desmatamento da Mata 

Atlântica em estados como Santa Catarina. As 

estufas de fumo carecem de madeira para o aque-

cimento e secagem das folhas da planta e, embora 

grandes empresas e fumilcutores tenham firmado 

Termo de Ajustamento de Conduta que proíbe o 

uso de lenha de madeira nativa nas estufas, grande 

parte dos agricultores ainda remove árvores na-

tivas para esse fim. A lenha tem participação de 

7,6% no custo de produção do fumo e, segundo 

dados da Organização Mundial de Saúde, para 

cada 300 cigarros acesos, uma árvore é derruba-

da. Empresas como a Souza Cruz, por exemplo, 

respondem pela orientação ao plantio, colheita e 

uso da estufa, mas não pelo combustível que as 

alimenta.

Pelo aspecto humano, a fumicultura relacio-

na-se a diversas doenças causadoras de morte até o 

uso de mão-de-obra escrava imposto por algumas 

indústrias do tabaco. Em 2000, fumicultores do 

Paraná denunciaram suposto esquema de explo-

ração do trabalho escravo no Estado, assim como 

intoxicações por defensivos químicos usados sem 

máscaras, luvas ou botas. O descuido no uso de 

agrotóxicos pode levar de irritações na pele e nos 

olhos, a problemas respiratórios, câncer, distúr-

bios sexuais e até doenças no sistema nervoso 

central e periférico. 

O combate ao tabagismo como tendência 

em campanhas de conscientização – com o Brasil 

tendo assinado a Convenção Internacional para o 

Controle do Tabaco, em 2003 – remete ao debate 

sobre a necessidade de erradicação da fumicultura 

Desmatamento para plantio de soja – SC, 2005
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no País. Municípios e trabalhadores das regiões 

produtoras, no entanto, dependem da fumicultura 

e da destruição que ela gera, devendo encontrar 

alternativas agroecológicas para a diminuição 

progressiva desse tipo de lavoura. 

Outras formas de agricultura insustentável 

estão relacionadas ao intenso grau de toxicidade 

de alimentos que têm baixa resistência a pragas. 

Em 2002, pesquisas com o tomate revelaram um 

índice de contaminação por agrotóxico de 26%, 

com o mamão de até 37% e com o morango de 

54%. As ocorrências se devem em grande parte 

ao uso de agrotóxicos não permitidos, muitos 

dos quais têm resíduos que persistem ao longo 

de toda a cadeia alimentar. Em culturas de to-

mate e pimentão, por exemplo, ainda se usam 

fungicidas perigosos como o Maneb, o Zineb e 

o Dithane – os dois primeiros podendo provocar 

doença de Parkinson e o Dithane, mutação e má 

formação do feto. 

Por fim, agriculturas insustentáveis estão 

representadas pelos sistemas monocultores de 

produtos como a soja e a cana, cujo plantio ex-

tensivo promove o desmatamento dos últimos 

remanescentes da Mata Atlântica (além da soja 

ser a monocultura de maior impacto sobre os 

biomas Cerrado e Amazônia). Repetindo um mo-

delo de desenvolvimento obsoleto e predatório, a 

monocultura da soja ocupa mais de 43 milhões de 

hectares no País, cresce cerca de 8% ao ano devido 

à intensificação na utilização de tecnologias de 

plantio direto, e implica em impactos diretos sobre 

o meio ambiente. Ao seguir um modelo de manejo 

predatório dos recursos naturais, o cultivo de grãos 

traz problemas para a qualidade da água, assorea-

mento, processos erosivos e de perda do solo. 

Pecuária 
em área de 

preservação 
permanente 

– BA, 2004
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O problema na prática

Lenha Nativa em  
Santa Catarina

Segundo produtor nacional de fumo, 

com mais de 30% da produção brasileira do 

setor, o estado de Santa Catarina tem na 

fumicultura o principal responsável pelo des-

matamento de suas florestas nativas. Hoje, 

a retirada de árvores nativas para produzir 

calor nas estufas de fumo amplia a pressão 

sobre os remanescentes da maior parte dos 

municípios do Estado, onde o setor fumageiro 

tem expressiva importância econômica.

Em 2003, um Termo de Ajustamento 

de Conduta (TAC) determinou que os fumi-

cultores estão proibidos de utilizar lenha de 

madeira nativa para a secagem das folhas de 

fumo em suas estufas, sendo recomendado 

o cultivo de árvores exóticas como o pinus e 

o eucalipto para esse fim. Além disso, a res-

ponsabilidade da execução do termo não é 

só do fumicultor mas também das fumageiras 

e empresas de grande porte do ramo. Sabe-

se, porém, que grande parte dos produtores 

ainda usa lenha nativa para aquecer suas 

estufas, muitas vezes de forma camuflada, 

escondendo a madeira nativa debaixo de 

uma pilha de eucalipto.

O uso questionável de exóticas pode ser 

visto no cenário de municípios como Atalanta, 

Ituporanga, Vitor Meireles, Witmarsun, Dona 

Emma, Presidente Getúlio e José Boiteux, 

onde uma vistoria realizada no final de 2004 

revelou resultados alarmantes. Montes de 

lenha nativa foram encontrados à beira 

das estradas ou ao lado das estufas, com 

comprovada proveniência de fragmentos 

vizinhos, alguns em Áreas de Preservação 

Permanente (APPs).

Madeira nativa utilizada para queima
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Grandes  
empreendimentos

Empreendimentos de grande porte, sejam 

eles econômicos, turísticos, industriais, imobi-

liários ou de transporte representam sempre uma 

alteração das propriedades originais do ambiente 

onde são instalados. No caso de novas obras no 

Domínio da Mata Atlântica, não há como im-

plantá-las sem promover a ruptura dos processos 

ecológicos existentes e a desorganização da vida 

social e cultural das localidades próximas. Os 

impactos ambientais resultantes dessas atividades 

podem afetar direta ou indiretamente a saúde, o 

bem-estar da população e a qualidade do meio 

ambiente. A implantação de qualquer grande 

empreendimento deve ser precedida, portanto, 

de estudos de impacto ambiental que auxiliem 

na prevenção para a tomada de decisão sobre a 

obra e no planejamento para o desenvolvimento 

sustentável. 

As usinas hidrelétricas são responsáveis por 

grande parte da perda de floresta nativa, pois com 

o enchimento do lago para produção de energia, 

inundam-se extensas áreas cobertas por vegeta-

ção. Ações para a implantação de hidrelétricas 

devem prever o desmatamento do local e o sal-

vamento de animais, em geral já ameaçados pela 

redução de seu habitat. A obtenção da licença para 

a formação do lago das hidrelétricas passa pela 

obrigatoriedade de ações mitigatórias por parte 

do empreendedor. Essas devem compensar os 

prejuízos sociais, econômicos e ambientais, que 

vão desde o impacto sobre os recursos pesqueiros, 

o regime hidrológico e a perda de espécies endê-

micas, até a inundação de áreas de comunidades 

ribeirinhas. 

Também caracterizadas como obras de gran-

de porte, as usinas nucleares costumam implicar 

em graves riscos ambientais para as áreas naturais 

e para a população vizinha ao empreendimento. 

Além das condições impróprias 

para a instalação de usinas como 

Angra I e II na zona costeira do 

Domínio da Mata Atlântica, seja 

pela difícil evacuação em caso de 

acidente seja pela grande quanti-

dade de lixo nuclear que depende 

de vigilância por milhares de anos 

e não conta com técnicas de arma-

zenamento seguras, empreendi-

mentos desse tipo não levam em 

conta a vocação de importantes 

áreas naturais e os incalculáveis 

custos das obras em relação à 

energia produzida.

Barragem 
da UHE 
de Barra 
Grande

Torres da igreja, 
remanescentes da cidade 
de Itá – SC, alagada por 
hidrelétrica
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A alteração da paisagem pela chegada de 

novos empreendimentos pode ser observada 

ainda pela implantação de parques industriais 

que não respeitam as características originais de 

uma região. Para implantar uma fábrica de aços 

no litoral de Santa Catarina, por exemplo, um 

grupo francês executou obras de aterramento em 

áreas de mangue, em região considerada de alta 

biodiversidade. Neste caso, a questão financeira 

se sobrepôs à ambiental, pois conforme o governo 

atendeu à vontade dos empreendedores, ignorando 

impactos da atividade previstos no EIA/RIMA. O 

empreendimento tem fomentado ainda a ocupação 

desordenada de parte do litoral de Santa Catarina, 

podendo ameaçar até o litoral do Paraná caso 

haja vazamento dos produtos com que a empresa 

trabalha.

Por fim, a abertura de estradas coloca-se 

como mais um vetor de risco para a conservação, 

causando o chamado efeito de borda com com-

prometimento para a floresta, os rios e a biodi-

versidade do entorno do empreendimento. Com 

a criação dessas vias, o comércio irregular e as 

novas construções passam a se associar à falta de 

suporte e de condições para a demanda de pessoas 

atraídas pelas novas oportunidades.

Floresta 
que o lago 
de Barra 
Grande 
inundou, em 
2005, pouco 
antes do 
enchimento
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A hidrelétrica que  
não viu a floresta

Abrigo de um dos últimos remanescentes 

de floresta primária de araucárias existentes 

no País e de quatro das últimas populações 

de uma espécie endêmica de bromélia, a 

Dyckia distachya, o trecho de cinco mil hec-

tares entre os municípios de Anita Garibaldi 

(SC) e Pinhal da Serra (RS) corresponde 

hoje ao lago da Usina Hidrelétrica de Barra 

Grande. Em julho de 2005, o caso de Barra 

Grande tornou-se exemplo de uma derrota 

histórica para os ecossistemas da Mata 

Atlântica. Nessa data, o Ibama concedeu 

licença de operação para o empreendimen-

to, autorizando o fechamento das compotas 

da barragem e a inundação da floresta que 

ficará submersa pelo grande lago da represa 

da usina.

Barra Grande é uma localidade no Vale 

do Rio Pelotas, divisa de Santa Catarina com 

Rio Grande do Sul, onde a geografia traça 

belíssimos desenhos na paisagem formando 

uma calha de rio com declives acentuados, 

cobertos ora por uma exuberante floresta 

com araucárias, ora por campos nativos, ora 

por propriedades agrícolas que lá se implan-

taram ao longo do tempo.

As preciosas manchas de floresta com 

araucárias, formação florestal do Domínio da 

Mata Atlântica, e ecossistemas associados 

existentes no Vale do Rio Pelotas estão na 

área de influência direta da Usina Hidrelétri-

ca de Barra Grande, cuja barragem, de 190 

metros de altura, já está cheia. A formação 

de seu lago provocou a inundação de uma 

área de aproximadamente 8.140 hectares, 

90% da qual recoberta por floresta primária 

e em diferentes estágios de regeneração e 

por campos naturais. Ali, na floresta tragada 

pelas águas, estava um dos mais bem preser-

vados e biologicamente ricos fragmentos de 

floresta ombrófila mista do estado de Santa 

Catarina, em cujas populações de araucária 

foram identificados os mais altos índices de 

variabilidade genética já verificados em todo 

o ecossistema.

Só recentemente, quando o empreen-

dedor – a Barra Grande Energética S/A, cuja 

atual composição acionária tem a participa-

ção das empresas Barra Grande Energia 

S/A (Begesa), Alcoa Alumínio S/A, Camargo 

Corrêa, Companhia Brasileira de Alumínio 

(CBA) e DME Energética Ltda. - solicitou ao 

Ibama um pedido de supressão das florestas 

a serem inundadas, descobriu-se que o Estu-

do de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório 

de Impacto Ambiental (Rima) - documentos 

necessários para obter a licença de operação 

do empreendimento –, entregues em 1998 

ao Ibama, omitiram a existência desses re-

manescentes de floresta com araucária com 

importantes populações naturais de espécies 

ameaçadas de extinção. 

Ao analisar o pedido de supressão, o 

Ibama solicitou um inventário florestal, ela-

borado e apresentado pelo empreendedor 

em maio de 2003, que mostrou, dessa vez, a 

real situação da cobertura florestal existente 

na área que seria inundada. Na verdade, o 

Rima apresentado havia reduzido a cobertura 

florestal primária da área a ser alagada de 

2.077 para 702 hectares; a área de floresta 
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em estágio avançado de regeneração - trata-

da no documento como um “capoeirão” – de 

2.158 para 860 hectares; a área de floresta 

em estágios médio e inicial de regeneração 

- tratada apenas como “capoeira” – de 2.415 

hectares para apenas 830 hectares. Além dis-

so, não fazia menção clara sobre os campos 

naturais, que estão presentes em mais de 

1.000 hectares.

Ou seja: a licença de instalação da obra 

havia sido concedida pelo próprio Ibama, em 

junho de 2001, em pleno vigor da resolução 278 

do Conama (que proteje as espécies ameaça-

das de extinção), com base em um documento 

que falsificara a real situação dos remanescen-

tes de Mata Atlântica existentes na área a ser 

diretamente afetada pelo reservatório. Omitira, 

inclusive, a existência de um raro fragmento 

de floresta com araucária com alto índice 

de diversidade genética – informações que, 

considerando a legislação em vigor, poderiam 

inviabilizar a instalação do empreendimento.

Diante desse quadro, as ONGs am-

bientalistas realizaram uma visita à região 

e, constatando a gravidade da situação, 

a Federação de Entidades Ecologistas 

Catarinenses e a Rede de ONGs da Mata 

Atlântica impetraram, em setembro de 2004, 

uma ação civil pública na Justiça Federal de 

Florianópolis(SC), na tentativa de reverter 

esta absurda situação. Enquanto isso, o 

governo federal assinava com a empresa 

um Termo de Compromisso que viabilizou a 

assinatura de uma autorização de desmata-

mento pelo Ibama. 

Além das plantas presentes na Lista 

Oficial de Espécies Brasileiras Ameaçadas 

de Extinção, a área do vale do Rio Pelotas 

contém animais raros igualmente ameaça-

dos, como algumas aves de rapina. Com a 

confirmação de que o enchimento do lago 

provocou o desaparecimento de populações 

de bromélias ameaçadas que só existiam 

naquela área, o País também deve prestar 

contas à comunidade internacional, já que é 

signatário da Convenção da Diversidade Bio-

lógica e irá sediar a Conferência das Partes 

(COP) VIII da Convenção em 2006. 

Bromélia Dyckia distachya - Extinta na natureza por conta de Barra Grande
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Plantio de exóticas
A implantação de florestas homogêneas, 

quase exclusivamente com espécies exóticas de 

rápido crescimento, pode produzir um nível de 

degradação semelhante àquele provocado pela 

agricultura convencional. O avanço das monocul-

turas de árvores exóticas se tornou um problema 

grave principalmente no domínio original da 

floresta ombrófila mista. 

A expansão dessas “florestas” tem apro-

fundado o isolamento dos pequenos e médios 

fragmentos de florestas nativas, importantes para 

qualquer perspectiva de recuperação do ecossis-

tema. Caracterizadas por sua agressividade e pelo 

crescimento acelerado, as plantações exóticas 

acabam eliminando qualquer possibilidade de os 

remanescentes reocuparem áreas desmatadas, es-

torvando, inclusive, a interligação dos fragmentos 

existentes.

Na região noroeste de Santa Catarina, por 

exemplo, onde estão três fragmentos que totalizam 

cerca de 9.000 hectares considerados relevantes 

para a conservação da floresta com araucária, o 

Ministério do Meio Ambiente detectou, por meio 

de imagens de sa-

télite e de visitas 

de campo, a for-

mação de grandes 

propriedades des-

tinadas ao reflo-

restamento – es-

pecialmente com 

Pinus elliottii, 

variedade qualifi-

cada por biólogos 

como “invasora 

contaminante”.

A l é m  d e 

comprometer a 

regeneração do 

ecossistema das araucárias, essa atividade eco-

nômica produz outros efeitos ambientalmente 

danosos à vida rural. Via de regra, as áreas re-

florestadas, 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. Alguns proprietários ignoram 

solenemente o Código Florestal, plantando flo-

restas homogêneas em áreas de mata ciliar e em 

superfícies com declividade superior a 45º e em 

topo de morros.

Essas práticas geram processos erosivos, 

perda de nutrientes do solo e, conseqüentemente, 

assoreamento de nascentes e cursos d´água. O 

impacto sobre o solo é agravado pelo trânsito de 

veículos e máquinas pesadas pela rede de estra-

das abertas entre as árvores, que compactam o 

terreno.

Uma notícia alentadora diante desse quadro 

é que algumas empresas estão adotando práticas 

diferenciadas, como o rigoroso cumprimento da 

legislação e o planejamento dos reflorestamentos. 

Os grandes empreendimentos têm ainda buscado 

a certificação florestal

Desmatamento 
para plantio de 

pinus
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Espécie altamente invasora

O Pinus elliottii é um pinheiro originário 

dos Estados Unidos cujas características 

reprodutivas transformaram essa espécie 

em uma ameaça à recuperação das florestas 

que integram o Domínio da Mata Atlântica, 

especialmente a floresta ombrófila mista e os 

campos naturais associados a essa floresta. 

Nos campos, a situação é ainda mais preo-

cupante, visto a facilidade de implantação da 

monocultura de pinus, a qual, além de extin-

guir as espécies nativas, também modifica 

totalmente a paisagem típica dessas regiões. 

Um estudo do engenheiro florestal Fernando 

Bechara, do Laboratório de Ecologia Vegetal 

da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) informa que esse pinheiro foi introdu-

zido em Santa Catarina no início da década 

de 1950 e, desde então, tem provocado gra-

ves problemas ecológicos no Estado.

A ausência de predadores naturais, a 

baixa necessidade de nutrientes, a poliniza-

ção e dispersão por meio do vento fazem do 

Pinus elliottii uma espécie altamente invaso-

ra. De acordo com Bechara, suas sementes 

aladas podem vir a germinar em distâncias 

superiores a 10 Km da árvore original, co-

lonizando inclusive o interior de unidades 

de conservação – como ocorreu no Parque 

Estadual da Serra do Tabuleiro, região da 

Grande Florianópolis. Tal expansão acaba 

por prejudicar a fauna e a flora nativas da 

Mata Atlântica já que, ao sombrear áreas 

abertas, normalmente ensolaradas, impede 

que a vegetação de porte baixo frutifique e 

atraia animais.

Eucalipto

Árvore rústica de origem australiana, o 

eucalipto possui mais de 500 espécies e é 

conhecido pelo seu crescimento rápido e a 

dispensa por cuidados no cultivo logo após 

o primeiro ano de plantio. Essa facilidade 

contribuiu para a introdução da planta no 

Brasil na forma de monoculturas por em-

presas nacionais e estrangeiras, ocupando 

milhares de hectares de terras antes cobertas 

por florestas nativas no Domínio da Mata 

Atlântica.

No extremo sul da Bahia, o plantio exten-

sivo do eucalipto na década de 1980 deter-

minou a perda de 85% da Mata Atlântica pre-

servada na região. Os problemas causados 

desde então na paisagem são crescentes: 

a eucaliptocultura praticada por empresas 

como Aracruz Celulose e Bahia Sul ocupam 

um maciço de cerca de 600 mil hectares, 

segundo cálculos da ONG Cepedes, dos 3 

milhões de hectares do extremo sul baiano; 

pequenos agricultores recebem incentivos 

para implantar o cultivo do eucalipto na 

propriedade; e a expansão da cultura para o 

entorno de áreas de mata nativa já é visível, 

assim como o rebaixamento dos recursos 

hídricos nas regiões de maior adensamento 

da espécie. 

Alvo de polêmicas na comunidade cientí-

fica, as principais críticas ao uso do eucalipto 

referem-se à tendência da planta em ressecar 

o solo e empobrecer o meio ambiente. 
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Mineração
A devastação da Mata 

Atlântica pela mineração 

remonta ao período colo-

nial, com a retirada do ouro 

encontrado sob extensas 

áreas de mata nativa em 

Minas Gerais. As atividades 

mineradoras já implica-

vam, assim, na destruição 

da floresta e na retirada de 

centenas de exemplares de 

árvores nobres como as canelas, o jacarandá, a 

peroba e o cedro. Desde então, a Mata Atlântica 

tornou-se vítima direta dos impactos provoca-

dos pelos processos de mineração, da erosão e 

alteração paisagística provocadas por atividades 

que vão da extração de areia ao assoreamento e 

contaminação das águas que a extração do carvão 

mineral causa. 

Desflorestamento, modificação do relevo e 

contaminação das águas, advindos dos proces-

sos de extração de areia e carvão mineral têm se 

destacado como um dos elementos de degradação 

dos ecossistemas da Mata Atlântica. Além da 

supressão da cobertura vegetal e do estabeleci-

mento de processos erosivos, a extração de areia 

remove camadas do solo que funcionam como 

filtro físico e biológico para as águas subterrâ-

neas, incluindo a diminuição da pressão sobre 

os lençóis freáticos caso a areia seja extraída em 

grandes quantidades.

Combustível não-renovável, o carvão mineral 

é o resultado da transformação de troncos, raízes, 

galhos e folhas de árvores que ficaram milhares 

de anos submersos em ambientes pantanosos. 

No Brasil, as jazidas dessa matéria compactada 

localizam-se principalmente nos três estados do 

Sul, dispostas em camadas estratificadas que po-

dem conter centenas de metros de espessura. São, 

portanto, as técnicas para extração do minério, 

envolvendo o uso da chamada drenagem ácida, 

que levam à erosão, facilitam a acidificação do 

solo e alteram significativamente a paisagem da 

região das lavras. O nível de acidez do solo inibe, 

por exemplo, o crescimento da vegetação e torna 

o terreno impróprio para a agricultura.

Mas o efeito da extração do carvão sobre a 

qualidade dos recursos hídricos e os ciclos hidro-

lógicos é ainda mais danoso. A alteração do pH 

das águas pela drenagem ácida mata os rios do 

entorno da região carbonífera. A drenagem dos 

afluentes dos lavadores de carvão e a disposição 

de rejeitos da mineração baixaram o pH da água 

de grande parte da região sul de Santa Catarina. 

O ambiente de áreas carboníferas do Rio Grande 

do Sul também se deteriorou: no Baixo Jacuí, os 

mananciais subterrâneos foram afetados e boa 

parte da sub-bacia do Arroio do Conde está com-

prometida; em Candiota, diversos pesquisadores 

observaram a queda na qualidade das águas super-

ficiais a jusante das zonas de lavra. A percepção 

da degradação é visível ainda em casos como o 

do Rio Tubarão (SC), que nasce no pé da Serra 

do Rio do Rastro, próximo das áreas de minera-

ção. Durante décadas, os dejetos de lavagem do 

carvão foram jogados em suas águas e ainda hoje, 

sempre que chove, escorre uma lama de resíduos 

Mineração em São Paulo
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amarelados de enxofre e ferrugem das encostas. Já 

o Rio Mãe Luzia (SC) foi recentemente apontado 

como o único caso no mundo a apresentar quatro 

cores no seu curso de água.

Em muitas ocasiões, o carvão nacional é 

britado e lavado para a retirada de impurezas 

antes de ser utilizado nas usinas. E a água com os 

rejeitos, mesmo depois de filtrada, ainda contém 

metais dissolvidos que passam a ser descartados 

nos cursos d´água. 

Os impactos ambientais do carvão passam 

ainda pela indústria, já que a queima do produto 

produz cinzas que, se não removidas devida-

mente, provocam uma forma de erosão química 

conhecida como lixiviação, quando os elementos 

do solo, incluindo as substâncias tóxicas, são 

carregados para as drenagens adjacentes. Já os 

metais pesados das mesmas cinzas acabam indo 

parar nos cursos d´água e contaminando os solos 

e matas ciliares.

De todos os combustíveis fósseis, o carvão é 

o que lança na atmosfera a maior quantidade de 

CO2, óxido de nitrogênio e enxofre, por unidade 

de energia gerada. Por esse perfil, junto com o pe-

tróleo, o carvão é responsável por 85% do enxofre 

lançado na atmosfera e por 75% das emissões de 

dióxido de carbono – principal gás causador do 

efeito estufa, pelo processo onde o CO2 absorve o 

calor emitido pela superfície da Terra e promove 

o aumento da temperatura global. 

Para completar o quadro de agressões am-

bientais envolvidas na mineração, diferentes 

regiões de abastecimento de água já sofrem com 

as irregularidades e atividades relacionadas à ex-

ploração mineral. Em meados de 2005, diversos 

pontos da sub-bacia Guarapiranga foram identifi-

cados pelo Instituto Socioambiental (ISA) como 

alvos de atividades de supressão da vegetação, 

carvoaria, exploração mineral e remoção de ter-

ras. Neste caso, as minerações exploravam áreas 

completamente diversas daquelas com concessões 

de lavra pelo Departamento Nacional de Produção 

Mineral (DNPM). 

Entre os casos mais graves de danos perma-

nentes pela mineração, estão os das regiões do 

Vale do Ribeira de Iguape e do Vale do Paraíba. A 

extração de areia do rio Paraíba do Sul repercutiu 

na mídia e criou novas políticas relacionadas ao 

tema. Mas estudos para o planejamento e zo-

neamento minerário da região ainda não foram 

finalizados como importante instrumento de 

regulamentação.

Mineração 
em área de 
Domínio da 
Mata Atlântica
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O problema na prática*

Carvão e degradação  
na Bacia do Araranguá

Milhares de toneladas de terra removi-

das pela multinacional escavadora Marion, 

destruição da vegetação nativa e comprome-

timento das nascentes locais contribuem para 

o cenário de degradação da Bacia Hidrográfi-

ca do Rio Araranguá, na região sul de Santa 

Catarina, considerada a mais poluída do 

Brasil por resíduos piritosos do carvão. Com 

a substituição do petróleo pelo carvão mineral 

na geração de energia e na siderurgia, após 

a Segunda Guerra Mundial, a Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN) instalou-se de-

finitivamente na Bacia do Araranguá para o 

desenvolvimento de atividades carboníferas. 

E a exploração e beneficiamento do minério 

na região acarretaram a devastação da mata 

nativa e a perfuração desordenada do solo, 

dando ao cenário as características de uma 

planície lunar. 

Aos poucos, o sul de Santa Catarina 

passou a ser considerado uma das 14 áreas 

mais poluídas do Brasil, de acordo com o 

Decreto Federal 85.206 de 1980. A mobiliza-

ção para reversão do caos ambiental ocorreu 

por meio de uma sentença judicial proferida 

somente em 2000, que condena as minera-

doras, inclusive a estatal CSN, a promoverem 

a recuperação do meio ambiente do sul do 

Estado. Recentemente, uma decisão judi-

cial da esfera federal também condenou a 

Tractebel, proprietária da termelétrica Jorge 

Lacerda de Capivari de Baixo, à indenização 

de danos causados na saúde pública. 

Num dos primeiros casos de participação 

da sociedade civil em órgãos deliberativos, 

a ONG Sócios da Natureza também passou 

a ocupar a presidência do Comitê de Geren-

ciamento dos Recursos Hídricos da Bacia do 

Rio Araranguá. O objetivo do Comitê, criado 

no âmbito do cenário de devastação pela 

mineração, passou a ser o uso adequado dos 

recursos hídricos e da biodiversidade local.

*Tadeu Santos é coordenador geral dos Sócios da Natureza e Juliana Vamerlati Santos, mestranda 
em História pela Universidade Federal de Santa Catarina e integrante dos Sócios da Natureza

Rio 
assoreado e 
poluído por 
mineração
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que a constituição garante tanto o direito à preser-

vação ambiental como aos territórios tradicionais, 

colocando em lados opostos diferentes órgãos 

de governo, organizações não-governamentais 

ambientais, sociais e socioambientais, muitas 

vezes criando impasses onde normalmente há 

perdas tanto para o meio ambiente quanto para 

as populações.

A questão indígena é a mais complicada, 

pois depende de negociações constantes que, 

mesmo avançando, continuam deixando conflitos 

latentes e gerando impactos negativos nas áreas 

de conservação. A escassez de áreas disponíveis 

para a instalação das populações indígenas dei-

xam as poucas áreas ainda preservadas de Mata 

Atlântica altamente vulneráveis a invasões. Os 

casos de sobreposições mais conhecidos em 

áreas de Mata Atlântica são os Pataxó no Monte 

Pascoal, na Bahia, os Guarani, nas regiões Sul e 

Sudeste, e os Xokleng no Alto Vale do Itajaí, em 

Santa Catarina.

Sobreposições 
entre unidades de 
conservação e 
populações tradicionais

A destruição acelerada da Mata Atlântica e 

a corrida para garantir a conservação do máximo 

possível dos pouco mais de 7% que restaram 

do bioma fizeram com que as populações tradi-

cionais – elas mesmas, através de seu modo de 

vida, bastante responsáveis por estas áreas ainda 

existirem – também passassem a ser vistas como 

ameaça à Mata Atlântica. São caiçaras, caboclos, 

quilombolas e, sobretudo, índios cujas terras de 

ocupação tradicional estão sobrepostas a unidades 

de conservação. São áreas às vezes tão pequenas 

que mesmo as atividades de subsistência de pou-

cas pessoas, como abrir clareiras, caçar e fazer 

roças para consumo próprio, podem representar 

grandes estragos.

Os casos de sobreposição têm gerado confli-

tos de toda natureza, começando pelos legais, já 

Terra Indígena 
em Nonoai 
– RS
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Um exemplo recente de conflito entre ín-

dios e unidades de conservação foi a invasão 

do Parque Nacional do Iguaçu, no segundo 

semestre de 2005, por um grupo de 54 índios 

Avá-guarani, que permaneceram no local 

por 80 dias e foram retirados depois de uma 

operação conjunta entre as polícias Federal 

e Militar, que acabou em agressão e feridos 

dos dois lados quando chegaram à reserva 

em Santa Rosa do Ocoí (região oeste do 

Paraná), onde viviam os índios. A retirada foi 

possível graças a uma liminar que liberou a 

reintegração de posse solicitada pelo Ibama 

um mês depois da invasão.

Os índios reivindicavam terras para 

morar e escolheram o local porque um so-

nho revelou ao pajé da etnia que as áreas 

do Parque Nacional do Iguaçu seriam a 

terra prometida de seu povo. Segundo um 

levantamento realizado por uma equipe 

de biólogos do Ibama, durante o período 

em que os índios permaneceram no Par-

que, mais de mil árvores foram cortadas, 

o equivalente a área de 5 hectares. Além 

disso, foram mortos animais como cotia, 

veado, gato-maracajá e lagarto.

Parque Nacional do Iguaçu
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Crueldade e baixa 
diversidade

Em cada 10 animais traficados, apenas 

um resiste às pressões da captura e do ca-

tiveiro. Além da óbvia perda de diversidade 

na natureza, que faz as listas de espécies 

ameaçadas de extinção não pararem de 

crescer, existe ainda a crueldade contra os 

bichos. Os traficantes chegam a anestesiar 

os animais para que pareçam dóceis ou até a 

furar os olhos de aves para que não vejam a 

luz do sol e não cantem, para não chamarem 

a atenção da fiscalização durante o processo 

de transporte.

A falta de animais também colabora para 

a diminuição da diversidade de plantas, já 

que são importantes dispersores de semen-

tes, causando um desequilíbrio ambiental 

dificilmente recuperado. 

Tráfico de animais
O tráfico de animais silvestres é o terceiro 

maior comércio ilegal do mundo, atrás somen-

te das armas e das drogas e é uma das grandes  

ameaças à fauna do mundo todo. Esse comércio 

ilegal movimenta US$ 10 bilhões a cada ano e 

o Brasil responde por 10% desse mercado. O 

comércio interno responde por 60% do tráfico e 

o externo, por 40%.

Segundo a Lei de Crimes Ambientais, é proi-

bido caçar, vender, transportar e manter animais 

silvestres em cativeiro. No entanto, estima-se que 

sejam apreendidos pelo órgãos oficiais (Ibama, 

polícias ambientais) 45 mil animais silvestres por 

ano no Brasil. Levantamento da Rede Nacional 

de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres 

(Renctas), porém, calcula que as apreensões re-

presentem somente 0,5% dos animais traficados. 

O maior receptor desse animais é o eixo Rio-São 

Paulo, onde apenas na Grande São Paulo existem 

entre um e dois milhões de animais silvestres em 

cativeiro. 

Embora grandes rotas de tráfico tenham 

como origem as regiões Norte e Centro-Oeste, a 

Mata Atlântica também é bastante visada. Animais 

são capturados para venda tanto em locais com 

grandes remanescentes, como o Sul da Bahia, 

quanto em pequenas matas, como na Região Me-

tropolitana de São Paulo, onde sobretudo pássaros 

são apanhados e comercializados em feiras e pet 

shops da própria região. 

Espécies como mico-leão-preto 
estão ameaçadas pela falta de 

remanescentes florestais e pelo 
tráfico
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Carcinicultura*
A introdução da carcini-

cultura marinha (cultivo de 

camarões marinhos) no Brasil é 

bastante recente e não referen-

dada como uma tradição cultural 

entre as populações do nosso 

litoral. Seu desenvolvimento data 

de pouco mais de vinte anos, nos 

quais vimos proliferar, particu-

larmente no Nordeste, fazendas 

de cultivo extensivo e semi-ex-

tensivo de pequena, média e grande escala. Foi 

em meados da década de 1990 que se iniciou, no 

litoral nordestino, a carcinicultura industrializada 

de água salgada. A introdução de espécies exóti-

cas, somada ao desenvolvimento de tecnologias 

de cultivo e manejo mais eficientes, possibilitou 

o incremento da produção, ampliando as áreas 

cultivadas no País.

Estes fatos, e particularmente o sucesso de 

implementação da espécie Litopenaeus vanna-

mei, fizeram rapidamente o Brasil sair de uma 

produção de 3.600 toneladas em 1997, para 

60.128 toneladas em 2002, configurando o aqui 

denominado milagre brasileiro da carcinicultura. 

Dessa maneira, o Brasil transformou-se em um 

dos maiores produtores mundiais de camarões 

cultivados, estando à frente da China, Tailândia 

e Equador. Assim, podemos considerar que no 

Brasil, especialmente no Nordeste, o agronegócio 

do camarão marinho está em expansão.

Esses resultados são vistos com entusiasmo 

pelo setor carcinicultor, mas têm trazido preocu-

pações, devido ao incremento dos conflitos com 

outros usuários dos mesmos recursos naturais e 

ambientalistas, representados principalmente por 

organizações não-governamentais (ONGs). Esses, 

com base na trajetória histórica da carcinicultura 

mundial e literatura especializada e em fatos que 

rotineiramente ocorrem em nosso litoral, carac-

terizados como crimes ambientais, questionam a 

atividade, particularmente em relação aos seus 

custos e benefícios sociais e ambientais.

Considerando as grandes dimensões da car-

cinicultura e sua extensa cadeia produtiva, a qual 

compreende e/ou ramifica-se em atividades como 

produção de insumos, larviculturas, fazendas de 

engorda, empresas de beneficiamento e indústrias 

químicas que utilizam como matéria-prima os 

resíduos do camarão, não pretendemos esgotar o 

tema, nem relacionar todos os tipos de interações 

ambientais, econômicas e sociais envolvidos. O 

enfoque escolhido reduz a discussão aos aspectos 

relacionados à situação no Brasil, com ênfase 

especial à região Nordeste. Neste contexto, as 

interações limitam-se às questões de sustentabi-

lidade, ambientais e socioeconômicas.

Sustentabilidade ambiental

O desenvolvimento da carcinicultura no 

Brasil, particularmente no litoral nordestino, tem 

sido apoiado por grandes investimentos e atra-

entes incentivos fiscais, como a redução de 75% 

do Imposto de Renda e isenção de ICMS, PIS e 

Cofins, nas operações de exportações, operaciona-

lizados por órgãos de desenvolvimento e grandes 

População tradicional ameaçada por carcinicultura
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agentes financeiros, como BNDES, Banco do 

Brasil, FINEP, Banco do Nordeste, entre outros. 

Em contraponto às expectativas de geração de 

renda e empregos, essa atividade tem despertado 

questionamentos quanto à sua sustentabilidade 

ambiental nos próximos anos e à real avaliação 

dos riscos aos quais nossos ecossistemas estão 

sendo submetidos.

As preocupações não são infundadas, haja 

visto o rastro de insustentabilidade deixado em 

países com tradição na carcinicultura industrial, 

como Taiwan, Indonésia, Índia, México, Hondu-

ras e Equador, os quais vivenciaram na década 

passada sérios problemas ambientais associados 

à expansão dessa atividade.

Hoje, as discussões no Brasil focadas na 

carcinicultura seguem duas vertentes distintas: a 

degradação ambiental como um todo e o impac-

to dos problemas ambientais na produtividade 

e no controle de doenças (sustentabilidade). É 

conhecida a relação direta entre o aparecimento 

e a velocidade de disseminação de doenças e a 

degradação ambiental.

Assim, para garantia da sustentabilidade da 

carcinicultura nacional é imperativo o conheci-

mento e o monitoramento dos impactos ambien-

Manguezais 
preservados: 
cada vez 
mais raros
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tais da atividade; o estabelecimento da capacidade 

de suporte das bacias destinadas à cultura do 

camarão; e investimentos em pesquisas voltadas 

para neutralizar ou reduzir esses impactos, os 

quais possuem elevado nível de complexidade, 

devido à utilização de recursos específicos e 

diferenciados em cada elo da cadeia produtiva, 

acarretando diversos efeitos no meio ambiente.

Nesse sentido, de acordo com a Associação 

Brasileira de Carcinicultores (ABCC), foi definido 

um Código de Práticas Responsáveis sob o ponto 

de vista ambiental e social para o cultivo do cama-

rão, o qual busca contribuir para a conscientização 

e motivação das partes envolvidas no processo, 

com o objetivo de assegurar a sustentabilidade 

ambiental da atividade. Ressaltamos ainda as 

orientações feitas pelo poder público, respaldadas 

pela Resolução do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (Conama) nº 312, de 10 de outubro de 

2002, que dispõe sobre o licenciamento ambiental 

dos empreendimentos de carcinicultura na zona 

costeira e sobre a definição legal das áreas onde o 

cultivo de camarão em cativeiro está autorizado, a 

saber, em salinas abandonadas, áreas de mangue 

não regeneradas e áreas anteriormente destinadas 

à piscicultura ou à pecuária.

A atividade parece, contudo, ignorar essas 

recomendações, sendo imediatista e sem respon-

sabilidade ambiental, observando-se na prática a 

contínua expansão da maioria das unidades produ-

toras, especialmente as de menor porte (até 10 ha), 

em locais proibidos, tais como áreas de proteção 

ambiental, mangues naturais ou regenerados.

Por outro lado, verifica-se a atuação deficien-

te das instituições de administração e controle 

ambiental no âmbito federal (Ibama) e estadual 

(agências de conservação do meio ambiente) em 

relação à regulamentação, controle e fiscalização 

das empresas do setor. Desse modo, o que se 

observa na atividade é o elevado risco ambiental 

e a ausência do caráter de sustentabilidade. Há 

regiões do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte 

onde foi diagnosticada uma doença caracterizada 

pela necrose do corpo do camarão, sendo consi-

derada, devido à sua elevada disseminação, como 

o “ápice de uma trajetória de insustentabilidade 

para uma determinada atividade” (Mello-2003). 

Reforçando esse ponto de vista, salienta-se que as 

doenças associadas à criação do camarão podem 

atingir também outros animais e contribuir para a 

diminuição de populações naturais de carangue-

jos, peixes, entre outros. 

Ainda nesse contexto, apesar de sua alta 

rentabilidade, a carcinicultura gera impactos am-

bientais de grandes proporções, acabando quase 

sempre em epizootias, cuja repercussão na ativi-

dade costeira é desastrosa. As grandes epizootias 

do ano de 1989, devido ao vírus da necrose hipo-

dermal e hematopoiética infecciosa (IHHNV), e 

a de 1992, provocada pelo vírus da síndrome de 

Taura (TSV), tiveram conseqüências econômicas 

nefastas para os países que se dedicavam à car-

cinicultura. Essas ocorrências levaram a intensas 

pesquisas, as quais concluíram ser a deterioração 

do ambiente de suporte o fator mais importante 

dentre as causas de epizootias.

A carcinicultura representa ameaça ainda 

para a biodiversidade do litoral amazônico bra-

sileiro, pois a atividade, proibida até bem pouco 

tempo no Maranhão, tem agora nesse Estado mais 

uma área de expansão. Devemos chamar atenção 

para o aspecto econômico, pois o camarão rosa 

da costa norte do Brasil é o responsável pela 

principal pescaria da região e faz parte de um dos 

mais importantes bancos camaroneiros do mundo, 

estendendo-se desde Tutóia (MA), até o delta do 

Orinoco, na Guiana. Por outro lado, nos estados 

do Maranhão e do Pará, encontram-se cerca de 

50% da produção total controlada de carangue-

jo-uçá das regiões Norte e Nordeste, atendendo à 

demanda de várias capitais nordestinas.
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O desequilíbrio da dinâmica ambiental, a 

partir do desrespeito à capacidade de carga da 

natureza, favorece a explosão de enfermidades 

infecciosas, as quais acabam provocando uma 

elevada taxa de mortalidade das populações 

no cultivo, gerando em seguida um colapso da 

atividade. Por outro lado, quando uma empresa 

aumenta o nível de produção acima dessa capa-

cidade de carga, haverá um excesso de poluição 

que o ambiente não consegue absorver. Produz-se 

então o colapso do sistema a médio prazo, o qual 

gera deterioração ambiental e, conseqüentemente, 

um custo social maior.

Assim, os lucros anteriormente obtidos com a 

atividade vão para a empresa, enquanto as conse-

qüências do empobrecimento ambiental, traduzi-

das em perda da qualidade de vida, são repartidas 

entre todos os membros da sociedade.

A carcinicultura conta com problemas si-

milares aos de muitas outras atividades de pro-

dução. Portanto, é urgente definirmos, enquanto 

sociedade, o que queremos que seja sustentável 

dentro desse agronegócio. Poderíamos priorizar a 

produtividade obtida pelo cultivo; a contribuição 

dos recursos naturais; a viabilidade econômica da 

espécie cultivada; a diversidade biológica; a gera-

ção de renda para as gerações futuras; a qualidade 

ambiental e a integridade cultural das comuni-

dades em relação sociológica satisfatória dentro 

do contexto humano. No entanto, o que temos 

verificado é a constatação periódica de denúncias 

de impactos socioambientais que apontam para a 

insustentabilidade da atividade no Brasil.

Os carcinicultores brasileiros rebatem 

dizendo que “enquanto os ambientalistas e o 

meio empresarial não estabelecerem um diálogo 

objetivo e prático definindo uma normatização 

ambiental única e efetiva a seguir e que seja 

exeqüível, a polarização que hoje persiste só vai 

continuar a estimular conflitos e a proliferação 

da atividade informal, sem regulamentação, sem 

limites e sem controle”.

O presidente da Associação Brasileira dos 

Criadores de Camarão (ABCC), por outro lado, 

alega serem as críticas ao setor desprovidas 

de fundamentação técnica e orquestradas por 

concorrentes internacionais, tementes da força 

da carcinicultura brasileira, com o objetivo de 

desestabilizar um agronegócio que traz amplas 

perspectivas à economia nacional, sobretudo no 

Nordeste. Afirma ainda estarem o Ministério Pú-

blico e a Procuradoria da República, de maneira 

geral, tomando partido de setores alienados da 

sociedade, desconsiderando as evidências forne-

cidas pelos criadores e o histórico da atividade 

no Brasil. Outrossim, cita a falta de apoio do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), o qual 

apenas estaria enfocando aspectos negativos, 

como a destruição dos manguezais e a falta de 

licenciamento, frutos da incapacidade de fiscali-

zação dos órgãos ambientais, visto que a ABCC 

é contrária à utilização de áreas de mangue para 

a prática da atividade.

O segmento da sociedade representado pelas 

comunidades tradicionais e ambientalistas, por 

sua vez, consoantes com a legislação ambiental, 

apoiaram recentemente (janeiro de 2005), junto ao 

MMA, a criação de um Grupo de Trabalho (GT) 

para tratar questões pertinentes à carcinicultura no 

Brasil, sendo a iniciativa contestada pela ABCC e 

Associação Brasileira de Entidades Estaduais de 

Meio Ambiente (Abema), sob a alegação de que 

uma nova discussão do tema, já realizada em outro 

GT do MMA, poderia repercutir na economia dos 

estados, principalmente no Nordeste.

Esses firmes posicionamentos por parte dos 

segmentos interessados no fortalecimento da car-

cinicultura brasileira contrapõem-se amplamente 

aos interesses daqueles que consideram que o tema 

ainda não foi conclusivamente discutido e que a 

atividade no Brasil tem como desafio alcançar um 

crescimento harmônico com prudência ecológica, 

eqüidade social e viabilidade econômica.
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Meio ambiente

Com o crescimento em progres-

são geométrica da população mundial 

e a exacerbada utilização dos recursos 

naturais, uma grande pressão está 

sendo colocada sobre a terra, a água, 

a energia e os recursos biológicos, 

elementos imprescindíveis para a 

sustentabilidade da vida no planeta. 

Sob essa ótica, o desenvolvimento 

acelerado da carcinicultura tem gerado conflitos e, 

nos últimos anos, a atividade vem sendo acusada 

de causar impactos negativos ao meio ambiente, 

originando grandes prejuízos e perdas e destruin-

do ecossistemas importantes, principalmente 

manguezais, estuários e baías.

No Brasil, a carcinicultura tem sido igual-

mente criticada por diferentes segmentos da 

sociedade, como associações de moradores, 

instituições religiosas, cientistas e ONGs. Essas 

últimas, particularmente, têm acompanhado a 

trajetória internacional desse agronegócio e mo-

nitorado a sua expansão em nosso litoral, bem 

como as comunidades diretamente afetadas pela 

atividade, através das quais é possível traçar um 

claro paralelo entre os latifúndios de cana-de-açú-

car e as grandes fazendas de cultivo de camarão, 

por suas práticas impactantes, como a derrubada 

e queima dos manguezais; a ocupação de áreas 

de grande diversidade e importância ecológica, 

como restingas e apicuns; e a contaminação de 

recursos como o solo, lençóis freáticos, rios, 

estuários e baías.

Como agravante, estudos recentes apontam 

uma tendência para o avanço da carcinicultura 

marinha para regiões mais interiores dos estados, 

como mata, agreste e semi-árido, levando consigo 

o risco de impactos ambientais, particularmente 

para a região da Mata, como a salinização do solo, 

devido à aclimatação da espécie marinha para 

águas com reduzida salinidade ocorrer artificial-

mente de forma gradativa, através de mecanismos 

de mudança da concentração salina nos viveiros 

de cultivo.

Com relação aos efeitos impactantes da ocu-

pação do solo, advindos da criação de camarões 

marinhos, a ocupação de áreas de manguezais é, 

sem dúvida, o que apresenta maior visibilidade. 

Assim, diversas revistas de pesquisa têm apontado 

a carcinicultura na costa brasileira como um sério 

risco de destruição dos manguezais. Segundo a 

Global Aquaculture Alliance (GAA), o impacto da 

destruição dos manguezais ocasiona importantes 

mudanças ecológicas oceanográficas, além das já 

mencionadas socioeconômicas. Afora a supres-

são dos manguezais, a construção de viveiros 

de camarão promove outros impactos sobre esse 

ecossistema, como a modificação do fluxo e do 

padrão de circulação de água no estuário, cau-

sada pela construção dos diques. Ainda sobre a 

construção dos viveiros, pode-se citar as técnicas 

utilizadas no Rio Grande do Norte, onde muitas 

fazendas importam argila de áreas adjacentes ao 

empreendimento, degradando os locais de onde o 

material é retirado e impactando a paisagem. Por 

outro lado, a transferência de solos de caracterís-

ticas diversas para áreas anteriormente ocupadas 

por manguezais dificulta a regeneração, caso a 

atividade venha a cessar.

Viveiro irregular 
na comunidade 
do Chié, Ilha de 
Itamaracá – PE
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Da mesma forma, encontram-se relacionados 

à implantação da carcinicultura impactos pelo uso 

irregular dos corpos d’água, como: alterações 

da salinidade através dos efluentes lançados dos 

viveiros, normalmente mais salgados devido à 

evaporação, descritas como sendo prejudiciais 

às espécies de mangue, particularmente ao man-

gue-branco (Laguncularia racemosa), de maior 

afinidade por ambientes de menor salinidade; e a 

eutrofização do ambiente causada pelos efluentes 

dos cultivos, por conta da associação e da relação 

direta da biomassa do fitoplâncton e da deman-

da bioquímica de oxigênio no ambiente com os 

despejos dos viveiros e a biomassa dos camarões 

cultivados, além da interferência nos processos de 

colonização de propágulos e sementes da vege-

tação devido ao crescimento excessivo de micro 

e macroalgas.

Entre os demais impactos referentes à utili-

zação dos corpos d’água, podemos citar ainda a 

“erosão do pool genético” de certas populações 

nativas e enfermidades, em geral relacionadas à 

introdução de espécies exóticas; escape da biota 

do cultivo para os estuários; utilização de produtos 

químicos (terapêuticos, corretores do pH da água e 

do solo, pesticidas, fertilizantes e aditivos usados 

nas rações); salinização de grandes extensões de 

terra; deposição de sedimentos e, por fim, altera-

ções tróficas nos ecossistemas utilizados. 

Do ponto de vista ético, vemos que a preo-

cupação dos segmentos ligados à carcinicultura 

internacional foi expressa através da “Declaração 

de Cholutecas” elaborada em Honduras, em 16 de 

outubro de 1996, envolvendo delegados governa-

mentais e comunitários da América Latina, Eu-

ropa e Ásia. Essa declaração deixou transparecer 

uma profunda preocupação com a destruição do 

meio ambiente, particularmente dos ecossistemas 

de florestas, estuarinos e lagunares, transformados 

em áreas de cultivo de camarões, o que confere à 

atividade o caráter de insustentabilidade.

Por outro lado, no Brasil, carcinicultores 

vinculados à ABCC, rebatem as críticas ao setor, 

alegando que os impactos ocasionados pela ativi-

dade em nosso litoral são insignificantes quando 

comparados aos de outros setores produtivos. 

Consideram ainda que hoje a maioria das grandes 

fazendas de camarão em funcionamento localiza-

se em áreas de litoral superior, como a dos estados 

da Bahia e Pernambuco, enquanto no Ceará e no 

Piauí predominam em áreas de apicum, e no Rio 

Grande do Norte e Paraíba, nas áreas de antigas 

salinas e viveiros de peixes estuarinos. Afirmam 

também que a maioria dos casos de degradação 

dos manguezais esteve associada à construção de 

canais de abastecimento e descarga de água.

Avaliando o exposto, podemos concluir que 

no Brasil parece existir uma carcinicultura com 

duas fisionomias, ou seja: uma degradadora e 

outra ambientalmente correta. A primeira formada 

pelo grupo dos pequenos e médios carcinicultores 

e a segunda representada pelos grandes empre-

sários do setor, levando-nos a recordar conceitos 

hoje totalmente superados, os quais vinculavam, 

no passado, os atores sociais de menores recursos 

financeiros à condição de maiores poluidores.

Não obstante, a esse enfoque resta-nos o 

questionamento que insiste em não calar: em que 

elo da carcinicultura brasileira, cuja produção é 

direcionada principalmente à exportação, encon-

tram-se esses pequenos e médios carcinicultores, 

os quais, mesmo imersos na marginalidade da 

lei e estigmatizados como contraventores legais 

por infringirem claramente as leis ambientais 

brasileiras, insistem em permanecer e não raro 

se expandir?

*Kenia Valença Correia, bióloga, especialista 
em ecologia e professora da Univ. Federal de Per-
nambuco e Bruno Machado Leão, biologo, espe-
cialista em oceanografia biológica, e membro do 
GESCQ (texto inclui O problema na prática)

Bibliografia: pág 321
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Efeitos socioeconômicos

Em várias regiões do mundo, o êxito 

expansionista da carcinicultura alcançado a 

longo prazo foi tal que deslocou efetivamente 

outras atividades econômicas, particularmente 

aquelas vinculadas à subsistência das co-

munidades tradicionais, causando rupturas 

nas estruturas sociais locais, desemprego e 

êxodo. Por ser direcionada à exportação, não 

trouxe reais benefícios às comunidades locais 

e à geração de empregos, a qual foi sempre 

em número inferior àqueles destruídos com a 

perda das áreas de pesca e agricultura.

No Brasil, os impactos socioeconômicos 

da atividade, em comparação ao cenário 

mundial, são de menor intensidade devido, 

principalmente, à baixa ocupação econômi-

ca e densidade populacional verificada nas 

áreas exploradas pelo setor.

Quanto aos benefícios socioeconômicos 

alardeados pela indústria da carcinicultura, 

esses recaem basicamente na geração de 

receitas e de empregos. Para essa última, 

de acordo com Rocha (2002), presidente 

da ABCC, a relação gerada pela atividade 

no Brasil é de um emprego permanente por 

hectare explorado, sendo superior ao verifi-

cado na pecuária e nos cultivos do algodão, 

soja e milho. 

Por outro lado, percorrendo o litoral 

nordestino, concordamos com o relatado por 

Quesada et al (1998), que um simples hec-

tare de manguezal provê a diversas famílias 

uma variedade de produtos e serviços, utiliza-

dos historicamente de forma sustentável por 

comunidades costeiras. Assim, os impactos 

socioambientais provocados pela perda des-

ses ecossistemas, decorrentes da carcinicul-

tura, são realmente relevantes, pois oferecem 

às comunidades produtos para combustível, 

material de construção, pesca, agricultura, 

forragem, papel, medicina e alimentos como 

peixes, crustáceos e moluscos. 

Dessa forma, dentre os impactos so-

cioeconômicos que a atividade apresenta, 

salienta-se a depauperação das comunida-

des não envolvidas com o cultivo, pois, de 

acordo com membros de comunidades de 

pescadores nordestinos, as empresas que 

desenvolvem a carcinicultura trazem para a 

região sua própria mão-de-obra, restando à 

população local o trabalho de “roçar os man-

gues” e o de participar na despesca. Com 

isso, a indústria da carcinicultura tem também 

contribuído para o surgimento de problemas 

como a marginalização social, utilizando-se 

da mão-de-obra local para, além das ativi-

dades supracitadas, apenas a manutenção 

das instalações e dos cultivos, restringindo 

sua função a vigilantes, serviços gerais etc., 

caracterizando-a como mão-de-obra barata, 

enquanto que as atividades técnicas e de 

manejo são reservadas para profissionais 

com formação especializada, normalmente 

adquirida em grandes centros de pesquisa 

ou universidades.

Esse fato é agravado quando se veri-

fica que, já em 1996, o cultivo de camarão 

no Ceará estava implantado dentro dos três 

principais estuários do Estado, ou seja, o 

estuário do Rio Acaraú, do Rio Jaguaribe e 

do Rio Pirangi, onde o setor pesqueiro tra-

dicional era considerado um dos principais 

recursos econômicos, constituindo-se em 

um dos maiores geradores de emprego e 

renda local. No entanto, com a implantação 

da carcinicultura, houve a sobreposição de 

atividades nos espaços comuns, antes mais 

socializados ou democráticos, e a redução 

dos espaços públicos, que foram cercados e 

privatizados, forçando a mudanças das rotas 
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e passagens das comunidades, aumentando 

o esforço ao acesso e captação dos recursos 

naturais, antes mais facilmente alcançados.

Essa realidade também vem ocorrendo 

e sendo denunciada em outros locais do lito-

ral nordestino, como em Sergipe, onde pes-

cadores alegam que os viveiros encontrados 

no distrito de Piabita estão implantados próxi-

mos aos rios e mangues da região e cercados 

com cercas elétricas, não raro ocorrendo 

acidentes vitimando pescadores tradicionais 

locais, que disputam com a carcinicultura o 

acesso aos bens e recursos naturais. 

A carcinicultura imposta às nossas 

comunidades litorâneas se diferencia nota-

damente da atividade pesqueira tradicional, 

entre outros aspectos, pelo fato de que na 

primeira, a produção é coletada por indiví-

duos ou associações que são donos dos 

organismos aquáticos em cultivo. Já na se-

gunda, a produção corresponde à extração 

de recursos hidrobiológicos de livre acesso, 

que podem ser explorados por qualquer 

pessoa ou entidade. Assim, vemos que com 

a expansão da carcinicultura em nosso litoral 

tem ocorrido uma transformação do modo de 

aproveitamento e acessibilidade aos recursos 

naturais, com a utilização por particulares, 

através da privatização e desapropriação, de 

recursos antes utilizados comunitariamente 

como rios, manguezais, áreas de restinga, 

apicuns e baías, para o cultivo de camarões. 

Convém também salientar que a terra adqui-

rida para a implantação do negócio da carci-

nicultura, em geral, é comprada de pequenos 

proprietários e donos de fazendas costeiras 

por grandes companhias, incrementando 

o preço e induzindo seus antigos donos a 

vendê-la, sobretudo pela carência de capital 

para investir em carcinicultura.

Não obstante, com o discurso de gera-

ção de empregos e de receita, a indústria da 

carcinicultura comete injustiça social também 

na repartição dos lucros obtidos do patrimô-

nio natural, bem comum de todos, gerando 

a exploração de um contingente de homens 

“sem qualificação” como mão-de-obra e, em 

conseqüência, a figura marginal socioeconô-

mica, oriunda de comunidades pesqueiras 

tradicionais. Seus componentes, qualificados 

cultural e dignamente, ao longo dos séculos 

como pescadores, catadores e marisqueiras, 

correm agora o risco de serem somados a 

um novo e emergente perfil de ator social, 

denominado “os sem água”.

No caso da “maricultura-cultivo de orga-

nismos marinhos”, denominação na qual se 

enquadra a carcinicultura marinha, os primei-

ros a serem considerados “sem-água” seriam 

os pescadores artesanais, acostumados a 

extrair dos ecossistemas costeiros o sustento 

de sua família e que nunca tiveram a preocu-

pação, tampouco a possibilidade econômica, 

de adquirir a posse de terras costeiras que 

pudessem agora utilizar para o cultivo de 

organismos aquáticos, como, por exemplo, o 

camarão marinho. Desse modo, eles perdem, 

com a instalação das fazendas de camarão 

em áreas litorâneas, suas áreas de ocupação 

habitacional, além de direito ao livre acesso 

aos recursos naturais antes utilizados.

No entanto, aparentemente alheios à am-

pla dimensão de todo esse quadro socioeconô-

mico, construído através do desenvolvimento 

da carcinicultura brasileira, Vieira-Filho (2002), 

ligado ao segmento empresarial da carcinicul-

tura,  refere a seguinte “máxima”: “Estamos 

deixando de ser pescadores e nos tornando 

aqüicultores”, a qual esconde atrás de si a idéia 

do desaparecimento da cultura dos pescadores 

tradicionais e, conseqüentemente, da democra-

tização dos espaços de uso comum.
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Oportunidades e

experiências
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A partir da década de 1980, a luta de am-

bientalistas e cientistas pela proteção 

da Mata Atlântica começou a gerar 

resultados em diversas áreas, tais como aprova-

ção de novas e mais rígidas leis e regulamentos, 

criação de órgãos federais, estaduais e municipais 

de meio ambiente, criação de novas unidades de 

conservação e iniciativas de recuperação e uso 

sustentável dos recursos florestais, principalmente 

por parte de organizações não-governamentais 

(ONGs) e de alguns proprietários de terras. Essa 

nova realidade propiciou também um aumento nas 

pesquisas, o que tem gerado constantes avanços, 

como a descoberta de muitas espécies, proteção 

das que estão ameaçadas e novos usos para a 

biodiversidade.

Esse conjunto de iniciativas e projetos vem 

sendo implementado pelo governo federal, esta-

dos, municípios, ONGs, instituições acadêmicas 

e privadas. O estudo “Quem faz o que pela Mata 

Atlântica – 1990-2000” (Rede de ONGs da Mata 

Atlântica, Conselho Nacional da Reserva da  

Biosfera da Mata Atlântica, Instituto Socioam-

biental e WWF-Brasil – 2004) cadastrou 747 

projetos, dos quais 47,18% executados por ONGs, 

20,77% por órgãos públicos municipais e os de-

mais por organizações governamentais estaduais, 

federais e por instituições de pesquisa e iniciativa 

privada.

Atualmente, somam-se a essas iniciativas e 

projetos o aprimoramento da legislação protetora, 

o fortalecimento de instituições governamentais e 

não-governamentais, a vigilância da imprensa e da 

sociedade, bem como o aumento do conhecimento 

científico sobre a biodiversidade e importância da 

Mata Atlântica. Juntos, representam um importante 

avanço na conservação dos atuais 7,8% de rema-

nescentes, contribuindo na busca do desmatamento 

zero e abrindo uma perspectiva para se iniciar um 

processo de recuperação mais efetivo do bioma.

A seguir, são apresentados alguns desses 

avanços científicos e iniciativas voltadas à recu-

peração e uso sustentável por parte de governos, 

iniciativa privada e organizações não-governa-

mentais, além de casos de integração entre essas 

várias instâncias, como é o caso da Reserva da 

Biosfera da Mata Atlântica. São exemplos de 

oportunidades que podem, e devem, ser utilizadas 

como incentivo e fonte de inspiração para orga-

nizações, administradores públicos, empresas e 

cidadãos interessados em viver em um planeta 

mais saudável e com melhor qualidade de vida 

para todos.

Ciência
Paraná 

Artigos científicos

A Fundação O Boticário de Proteção à Natu-

reza organiza, em conjunto com a Rede Pró-Uni-

dades de Conservação, o Congresso Brasileiro de 

Unidades de Conservação. Trata-se de um evento 

bienal, cuja primeira edição foi em 1997, que tem 

se consolidado como o maior evento sobre o tema 

na América Latina. Na sua quarta edição, ocorrida 

em Curitiba, em 2004, o Congresso reuniu cerca 

de 1.800 participantes de diferentes regiões do 

Tecnologia usada em prol da conservação
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Brasil e de outros países das Américas, onde fo-

ram discutidos um pouco da história, da situação 

atual e das perspectivas futuras das unidades de 

conservação no Brasil.

Como parte da programação desse evento, 

são apresentados trabalhos técnico-científicos, 

selecionados por um grupo de colaboradores 

voluntários com reconhecida expertise no tema, 

que resulta na publicação de um livro com os 

artigos selecionados na íntegra, compondo o 

maior conjunto de informações e contribuições 

ao conhecimento das unidades de conservação 

do Brasil.

Na área do Domínio da Mata Atlântica, foram 

publicados 181 artigos, considerando os quatro 

eventos ocorridos da série, sendo a maioria (53%) 

realizados em unidades de conservação localiza-

das na área de ocorrência da floresta ombrófila 

densa. Cerca de 23% dos artigos publicados foram 

realizados em unidades localizadas na floresta 

estacional semidecidual/decidual, tanto em áreas 

de contato com outras formações florestais como 

nas regiões de contato com o Cerrado. Unidades 

de conservação englobando os ecossistemas cos-

teiros foram abordadas em aproximadamente 16% 

dos trabalhos publicados, enquanto na floresta 

ombrófila mista foram apresentados somente 13 

artigos, o que representa cerca de 7% do total.

Em termos de representatividade regional das 

áreas tratadas nesses artigos, há um predomínio 

de trabalhos realizados em unidades de conser-

vação localizadas no Sudeste e Sul do Brasil, 

notadamente nos estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Paraná.

Conheça mais: http://internet.boticario.com.

br/portal/site/fundacao/

Macuquinho-da-várzea

Totalmente desconhecido pela ciência, o 

macuquinho-da-várzea (Scytalopus iraiensis) 

foi descoberto em 1997 por pesquisadores da 

ONG Mater Natura, habitando áreas das bacias 

hidrográficas dos rios Iguaçu e Tibagi, próximas 

à região metropolitana de Curitiba. O pequeno 

pássaro de 12 gramas sobreviveu em apenas 24 

locais de maior altitude, depois da formação do 

reservatório da Barragem do Iraí que alagou sua 

principal área de ocorrência.

Ao ser encontrada já em situação seriamente 

ameaçada de extinção, a ave tornou-se um símbolo 

da campanha de educação ambiental do município 

de Pinhais, Paraná. A história de sua descoberta 

nas várzeas marginais aos rios é contada no livro 

“Por um sonho real” e numa peça de teatro levada 

a várias escolas. Mais de 3 mil alunos de primeira 

à quarta série, em treze escolas e creches, já ouvi-

ram as lições ambientais do macuquinho.

O objetivo tem sido mostrar para crianças e 

jovens que o macuquinho-da-várzea está amea-

çado porque seu hábitat vem sofrendo diversos 

impactos, como a extração de areia do subsolo, 

loteamentos, drenagens, formação de pastagens 

e o fogo. Já o aspecto do animal, com plumagem 

preta no dorso e cinza no ventre, além do canto 

que consiste na repetição de uma única nota por 

até onze minutos, são revelados como forma de 

despertar o afeto das crianças pelo animal, esti-

mulando a proteção ambiental.

Conheça mais: www.maternatura.org.br

Macuquinho-da-várzea
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Rio Grande do Sul 

Estudo constata raridade de  

espécie arbórea*

Pesquisa realizada pelo Núcleo Socioam-

biental Araçá-piranga constatou a extrema rari-

dade da espécie arbórea araçá-piranga (Eugenia 

multicostata). Com ocorrência exclusiva na Mata 

Atlântica, a espécie consta da Lista de Experts em 

Genética, da Organização das Nações Unidas para 

a Agricultura e a Alimentação (FAO).

A planta possui importância histórica, pois 

seu nome figura como denominação de diversas 

localidades, entre elas o município de Sapiranga, 

no Rio Grande do Sul. Além disso, seu tronco teve 

grande utilidade madeireira, na construção dos 

eixos de rodas d´água, no período colonial. Seu 

fruto tem tamanho superior à média existente na 

Mata Atlântica e chega a atingir de 5 a 7 cm de 

diâmetro, além de ser comestível e saboroso.

Araçá-piranga é um dos nomes comuns de 

Eugenia multicostata Legr. que foi dado pelos pri-

meiros residentes da região de Sapiranga, os indí-

genas Caigangues. A sua provável abundância na 

região levou os primeiros colonizadores alemães 

a referir-se ao atual município como “As Terras 

de Sapiranga”. Esse nome foi significativo pois 

serviu de referência para delimitação de terras na 

região, conforme consta nos registros do Arquivo 

Histórico do Rio Grande do Sul (1870).

 Segundo Wingert e Wermüller, moradores 

do interior do município de Sapiranga, o araçá-

piranga teve utilidade como eixo de rodas d’água 

devido ao seu tronco reto, cilíndrico e de madeira 

muito resistente, e ainda no uso de cunhas de 

madeira para a regulagem de moinhos de farinha. 

O fruto parece-se como o da pitanga, porém de 

tamanho maior, variando entre 3 a 5 cm de diâ-

metro, sendo as costas profundas e sulcadas. É 

uma espécie típica da floresta ombrófila densa e 

sua distribuição geográfica abrange os estados de 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

É possível determinar que o araçá-piranga 

deve ser considerada uma espécie chave e pode-

se resumir sua característica ecológica para 

um tipo de hábitat essencialmente florestal, de 

estágio sucessional avançado para clímax. Com 

base nos dados coletados, é possível determinar 

no estado do Rio Grande do Sul um novo limite 

oriental e setentrional para a espécie, bem como 

estabelecer a atual área geográfica e o respectivo 

limite físico. 

A espécie pode ser utilizada como referên-

cia para implementar corredores ecológicos que 

tenham por objetivo conectar ecossistemas signi-

ficativos, bem como permitir o fluxo gênico desse 

tipo de comunidade. Além disso, tem importante 

função quando for necessário identificar ecossiste-

mas conservados em forma de mosaicos, incluin-

do-se como prioritários para sua conservação.

O araçá-piranga foi acrescido na lista de 

espécies ameaçadas de extinção da FAO (2001), 

caracterizada como de extrema prioridade e ex-

tremamente rara, sendo reconhecida como de uti-

lização para madeira industrial, para alimentação 

humana e de caráter medicinal. Esses aspectos 

reforçam a necessidade de estudos da distribuição 

e variabilidade genética das populações de araçá-

piranga no Brasil.

*Luís Fernando Stumpf, biólogo, coordenador 
da ONG Araçá-Piranga

Conheça mais: http://www.raufer.com.br/ 

arasapiranga

São Paulo 

Bicudinho-do-brejo-paulista

O trabalho de manejo e resgate da fauna nos 

arredores dos municípios de Biritiba Mirim e 

Paraitinga, para a construção de duas barragens 

da represa Paraitinga, trouxe mais uma descoberta 

para o meio ambiente paulista. O pesquisador 
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Luís Fábio Silveira, pesquisador do Departamento 

de Zoologia do Instituto de Biociências da Uni-

versidade de São Paulo (USP), confirmou ali a 

presença de uma nova espécie de pássaro, com o 

nome científico de stymphalornis sp.nov e o nome 

popular de bicudinho-do-brejo-paulista. 

Por viver em áreas de brejo ameaçadas e 

muitas já alagadas pelo empreendimento do De-

partamento de Água e Energia do Estado de São 

Paulo (DAEE), a nova espécie deverá ser incluída 

na lista dos animais em extinção. As próprias ca-

racterísticas do animal, com aproximadamente 8 

gramas, coloração acinzentada e pouca vocaliza-

ção, permitiram que ele passasse desapercebido 

frente a outras espécies mais vistosas e se adaptas-

se às modificações comuns do ambiente de brejo 

com taboais, um tipo de vegetação aquática. Ainda 

assim, a espécie se encontra bastante reduzida e 

o pesquisador da USP coletou o maior número 

possível de animais (cerca de 72 exemplares) para 

soltá-los em localidades próximas com ecossiste-

mas semelhantes, antes do alagamento. 

As ameaças do desmatamento e da cons-

trução de grandes empreendimentos na região 

afetam, principalmente, os mananciais que abas-

tecem a Grande São Paulo, já que ali se localizam 

as cabeceiras do Rio Tietê, cuja proteção reflete 

na qualidade da água fornecida à metrópole. Para 

o analista ambiental do setor de Fauna do Ibama, 

Carlos Yamashita, a presença de animais como 

o bicudinho-do-brejo-paulista é um indicador da 

saúde do ambiente e conseqüentemente da quali-

dade de seus recursos hídricos.

Conheça mais: http://www.ibama.gov.br/sp/ 

index.php?id menu-24&id arq=33

Jararacas ilhoas

Desde a década de 20 do século passado, 

cientistas do Instituto Butantan fazem viagens à 

Ilha da Queimada Grande. O principal foco de in-

teresse das pesquisas é a jararaca ilhoa (Bothrops 

insulares), espécie endêmica e com características 

muito peculiares. Atualmente, também se reali-

zam expedições para Alcatrazes, onde a atenção 

é voltada para a jararaca-de-alcatrazes (Bothrops 

alcatraz), cujas opções evolutivas diferenciadas 

deram origem a uma espécie única.

A jararaca ilhoa foi descrita em 1921 pelo 

herpetólogo Afrânio do Amaral (1894-1982), 

do Instituto Butantan. Muitas das característi-

cas, como veneno e hábitos, são uma resposta 

adaptativa às condições ambientais na Queimada 

Grande. Ao contrário da maioria das jararacas do 

continente, cujos adultos caçam principalmente 

roedores, os adultos da ilhoa se alimentam so-

bretudo de aves. A nova dieta, necessária pela 

inexistência de pequenos mamíferos terrestres 

(roedores, marsupiais) na ilha, imprimiu à espécie 

ainda outras características interessantes, como 

a ação do veneno, cinco vezes mais potente para 

matar uma ave que o da jararaca comum. 

Com o mesmo problema da jararaca ilhoa 

— falta de roedores na ilha —, a jararaca-de-

alcatrazes encontrou solução diferente: passou 

a caçar invertebrados (principalmente lacraias 

e centopéias) e pequenos anfíbios, alimento das 

jovens jararacas do continente. Talvez por esse 

motivo, também ficou do tamanho das juvenis, 

ou seja, virou anã. Um exemplar adulto atinge, no 

máximo, 50 centímetros, enquanto a continental 

pode chegar a 2 metros. A jararaca ilhoa fica entre 

as duas, com até 1 metro de comprimento.

Embora tenha sido encontrada já na expe-

dição do Museu de História Natural em 1920, 

a jararaca-de-alcatrazes foi descrita e batizada 

apenas em 2002 pelos pesquisadores Otávio A.V. 

Marques, do Instituto Butantan; Márcio Martins, 

da Universidade de São Paulo; e Ivan Sazima, da 

Universidade de Campinas. 

Além de ter sido descrita há mais tempo, 

a observação da jararaca ilhoa é facilitada para 

os cientistas por contar com uma das maiores 
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densidades de serpentes conhecidas no mundo, 

estimada em pelo menos 2.000 indivíduos. São 

tantas cobras, que os pesquisadores chegam a 

deparar até sessenta delas em um só dia, enquanto 

da jararaca-de-alcatrazes encontram, em média, 

três por dia, número semelhante ao revelado em 

estudos de jararacas do continente na Mata Atlân-

tica nas últimas décadas. 

O Butantan está testando a eficiência e as 

diferenças do veneno dessas espécies. Entre os 

resultados já encontrados, está que o veneno da 

ilhoa jovem é mais ativo em invertebrados e me-

nos em roedores. Quando adulta, a composição 

muda e o veneno se torna muito ativo em aves. 

Todo esse interesse se justifica porque cada subs-

tância identificada pode resultar em um remédio 

importante. O veneno da jararaca do continente, 

por exemplo, deu origem a medicamentos como 

o anti-hipertensivo  Captopril  (ansiolítico), cujo 

nome foi patenteado por uma multinacional e o 

Evasin, patenteado por pesquisadores do Instituto 

Butantan. Por meio de um contrato com a Fun-

dação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo (Fapesp), o Instituto Butantan mantém uma 

equipe dedicada a isolar princípios ativos, na qual 

o pesquisador fica com 30% da patente.

Conheça mais: www.butantan.gov.br

Nova espécie da família das canelas 

Um esforço comum entre diversas institui-

ções de pesquisa do estado de São Paulo inten-

sificou a coleta de materiais botânicos no Estado 

e permitiu ao Instituto Florestal identificar uma 

nova espécie de árvore da Mata Atlântica. Trata-se 

de uma árvore com até 17 metros de altura perten-

cente à família Lauraceae, a família das canelas, 

a qual pertence também a imbuia, o abacate, a 

canela-preta, entre outras.

Até o momento, os cientistas reconhecem 

a presença da nova espécie num polígono de 

Mata Atlântica delimitado pela Estação Bio-

lógica de Boracéia, Parque Estadual da Serra 

do Mar – Núcleos Cunha e Picinguaba, Parque  

Estadual de Carlos Botelho, Tapiraí e Pariquera-

Açu, totalizando uma área aproximada de 28 mil 

quilômetros quadrados. A área de ocorrência den-

tro de Unidades de Conservação já garante um grau 

de proteção diferenciado para a espécie, mas para 

sua oficialização perante a comunidade científica 

é necessária a publicação de um artigo em revista 

internacional, com uma descrição em Latim.

A descoberta também revela a lacuna de 

conhecimento sobre a diversidade florística dos 

biomas paulistas. Nos últimos anos, já foram 

descobertas outras três novas espécies da mesma 

família Lauraceae, duas na Mata Atlântica do Es-

pírito Santo e a outra em São Paulo, especialmente 

no Parque Estadual da Serra do Mar.

Conheça mais: www.iflorestsp.br

Sapo reencontrado 

Um grupo de pesquisadores do Museu de 

Zoologia da Universidade de São Paulo (USP) 

redescobriu no interior do Estado o sapinho Para-

telmatobius gaigeae, de apenas alguns centímetros, 

considerado extinto desde a década de 1930. O 

trabalho faz parte de um levantamento da fauna de 

animais vertebrados que habita a Estação Ecológica 

de Bananal e descobriu também duas possíveis 

novas espécies no local, um anfíbio e um réptil.

Morador da Mata Atlântica, o P. gaigeae foi 

retratado seis décadas atrás pelo médico brasileiro 

Adolpho Lutz, que recolheu dois espécimes em 

1931 na Fazenda do Bonito, na Serra da Bocaina, 

na divisa entre o Rio e São Paulo, e pintou retratos 

de seu dorso e da barriga vermelha. Foi com base 

nessas pranchas coloridas que a espécie foi descri-

ta em 1938, mas depois os exemplares sumiram, 

assim como o sapo na natureza.
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Reencontrada, a nova população da espécie 

já é considerada ameaçada de extinção, principal-

mente porque a Estação Ecológica é praticamente 

uma ilha, com seus 884 hectares de Mata Atlântica 

cercados, de um lado, por uma área plantada de 

pinus quatro vezes maior do que a unidade de 

conservação e, do outro, por uma região devas-

tada, primeiro pela plantação de café, depois pela 

exploração da madeira que alimentava com carvão 

a indústria siderúrgica. 

O trabalho é coordenado pelo curador da 

coleção de Herpetologia do Museu, Hussam 

Zaher e já identificou mais de 70 espécies no 

local desde dezembro de 2003, lista que não pára 

de crescer.

Conheça mais: www.mz.usp.br

São Paulo e Mato Grosso  
do Sul 

Cervo-da-mata-atlântica* 

A articulação entre Ministério Público, com-

panhia energética, ONG e instituições de pesquisa 

pode trazer de volta o cervo-do-pantanal (Blasto-

cerus dichotomus) para o bioma Mata Atlântica. 

De ocorrência original em quase toda a América 

do Sul, o maior cervídeo brasileiro está reduzido a 

pequenas populações em alguns tributários e rios 

da bacia do Rio Paraná, parte da qual incluída nos 

limites do Decreto 750/93 que define legalmente 

os domínios da Mata Atlântica.

Pesquisa da Embrapa Pantanal, com o apoio 

da Companhia Energética de São Paulo (CESP) 

e Fundação Dalmo Giacometti indicam que as 

últimas populações remanescentes do cervo, fora 

do Pantanal Mato-grossense, são cerca de 103 

indivíduos no Rio Correntes e tributários, em 

Goiás, 350 indivíduos na área de influência da 

usina hidrelétrica de Porto Primavera, entre São 

Paulo e Mato Grosso do Sul, e 1.550 indivíduos 

nas várzeas do Parque Estadual de Ivinheima e 

Parque Nacional de Ilha Grande, na divisa dos 

estados do Paraná e Mato Grosso do Sul.  

Construção de barragens, drenagem de áreas 

úmidas, assoreamento de canais de rios e várzeas, 

pastoreio de gado, queimadas, diques, estradas e 

extração de argila são apontados pelos pesquisa-

dores como as principais causas da degradação de 

hábitats dos cervos-do-pantanal. A pesquisa vai 

ajudar na elaboração de um plano de conservação 

da espécie na área de influência de Porto Prima-

vera, que teve mais de 1.000 indivíduos afetados 

com a construção da usina hidrelétrica Engenheiro 

Sérgio Motta, no final dos anos 1990.

Em São Paulo, onde na década de 1980, o 

cervo era encontrado nas regiões de Promissão e 

Pereira Barreto, no Rio Tietê, na Reserva Florestal 

da Lagoa São Paulo e nas planícies de inundação 

do Rio Paraná, a pesquisa ganhou aliados – são a 

Procuradoria da República, o Ministério Público 

Estadual e a ONG Apoena, que propuseram a 

criação dos parques estaduais dos rios do Peixe e 

Aguapeí, onde sobrevivem as últimas populações 

viáveis de cervo-do-pantanal no Estado. 

No sudeste do Mato Grosso do Sul, onde a 

Mata Atlântica inicia a transição para o Cerrado, 

pesquisadores e ambientalistas estão defendendo 

a anexação de novas áreas protegidas à RPPN 

Cisalpina, com o aproveitamento das várzeas do 

Rio Verde, a criação de unidade de conservação 

na confluência dos rios Pardo e Inhanduí, além 

de recuperação de hábitats, manejo adequado 

Cervo-
da-mata-
atlântica
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das unidades existentes e monitoramento da po-

pulação a longo prazo. Utilizando o cervo como 

espécie-bandeira para a conservação das várzeas 

da Mata Atlântica, esperam conseguir um mosaico 

de áreas protegidas na bacia do Rio Paraná 

* Djalma Weffort, jornalista, é presidente da 
Associação em Defesa do rio Paraná, Afluentes 
e Mata Ciliar (Apoena)

Conheça mais: www.apoena.org.br;  

www.cesp.com.br; www.embrapa.gov.br

Governos
A situação crítica em que se encontram os 

remanescentes das formações florestais e ecossis-

temas associados e toda a rica biodiversidade da 

Mata Atlântica somente despertou a atenção dos 

setores públicos brasileiros, de forma mais efetiva 

e proativa, nas últimas duas décadas.

No âmbito do Ministério do Meio Ambiente 

destacam-se iniciativas visando o aperfeiçoamento 

da legislação, instituição de projetos e programas 

para apoiar ações de conservação e recuperação 

do bioma e ampliação do nível de parcerias e 

participação das instituições da sociedade civil.

Sobre o aperfeiçoamento da legislação, 

o Ministério do Meio Ambiente vem há anos 

acompanhando e trabalhando junto ao Congresso 

Nacional pela aprovação do PL Mata Atlântica 

(PL 3285/92), de autoria do Deputado Fabio 

Feldmann, aprovado por unanimidade na Câ-

mara Federal em 3 de dezembro de 2003 e que  

atualmente tramita no Senado aguardando votação 

daquela casa. 

Mata Atlântica: ação do governo é necessária e 
urgente

Houve também avanços em Resoluções do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), 

como a 278/01, que suspendeu temporariamen-

te as autorizações para corte e exploração de 

espécies ameaçadas de extinção, constantes da 

lista oficial do Ibama (Portaria nº 37-N/92), em 

populações naturais no bioma. Ainda no âmbito 

do MMA, a edição da Instrução Normativa MMA 

nº 8/04, sobre colheita e transporte de espécies 

florestais nativas plantadas, estabelece a obrigação 

de vistoria de campo para comprovar o efetivo 

plantio, antes da concessão de autorização de 

corte e transporte.

A participação de setores governamentais e 

não governamentais na discussão de ações, polí-

ticas e programas para o bioma foi ampliada com 

a criação do Grupo de Trabalho (GT) da Mata 

Atlântica, instituído pela Portaria 221, de 9 de 

Reunião do 
GT Mata 
Atlântica
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maio de 2003, integrado pelas seguintes institui-

ções governamentais e da sociedade:

“I – dois representantes dos seguintes órgãos e 

entidades:

a) do Ministério do Meio Ambiente, que o coor-

denará;

b) da comunidade científica, indicados pela So-

ciedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SBPC), sendo um da área das ciências biológicas 

e um da área das ciências humanas;

c) do setor empresarial, sendo um indicado pela 

Confederação Nacional da Indústria e um pela 

Confederação Nacional da Agricultura.

II – um representante de cada órgão e entidades 

abaixo indicados:

a) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama);

b) do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do 

Rio de Janeiro (JBRJ);

c) do Ministério da Agricultura e do Abasteci-

mento;

d) do Ministério da Ciência e Tecnologia;

e) do Ministério do Desenvolvimento Agrário;

f) da Associação Brasileira de Entidades de Meio 

Ambiente (Abema);

g) da Associação Nacional dos Municípios e Meio 

Ambiente (Anamma);

h) do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera 

da Mata Atlântica (CNBRMA);

i) de organizações indígenas da Mata Atlântica;

j) de comunidades de pescadores artesanais da 

Mata Atlântica; 

l) de organizações de comunidades quilombolas 

da Mata Atlântica.

III – três representantes ambientalistas indicados 

pela Rede de ONGs da Mata Atlântica, sendo:

a) um da Região Nordeste;

b) um da Região Sudeste;

c) um da Região Sul/Centro Oeste.”

Este GT tem exercido importante papel no 

sentido de contribuir com a discussão e proposição 

das prioridades a serem observadas pelo Ministé-

rio do Meio Ambiente.

Sobre projetos e programas voltados a apoiar 

ações de conservação e recuperação da Mata 

Atlântica é importante mencionar o pioneirismo 

do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), 

criado pela Lei 7.797/89, e que, desde então, já 

apoiou centenas de projetos descentralizados na 

Mata Atlântica e também nos demais biomas 

brasileiros. 

No âmbito dos estados, uma das principais 

iniciativas são os projetos bilaterais, desenvolvi-

dos pelos estados de São Paulo, Paraná, Santa Ca-

tarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas 

Gerais, que contam com a cooperação financeira 

e técnica do governo da Alemanha, através do 

Banco KfW e da Agência de Cooperação Alemã 

(GTZ). Esses projetos têm como foco principal a 

implantação de unidades de conservação estaduais 

e o monitoramento e fiscalização dessas unidades 

e do seu entorno.

Projetos federais 

Projetos Demonstrativos do PPG7

Uma das primeiras iniciativas do Ministério 

do Meio Ambiente visando a proteção e recupera-

ção da Mata Atlântica ocorreu em 1992, quando, 

no âmbito das negociações com o G7 (Grupo dos 

sete países mais ricos do Planeta), o Governo 

brasileiro, atendendo reivindicação da sociedade 

civil, incluiu a Mata Atlântica no Programa Piloto 

para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil 

(PPG7). O Programa Piloto, iniciado efetivamen-

te em 1995, teve seu foco maior na Amazônia, 

reservando, no entanto, parte dos recursos do 

Subprograma Projetos Demonstrativos (PDA) 

para a Mata Atlântica. 

Em sua primeira fase, o PDA apoiou 47 

projetos descentralizados na Mata Atlântica, 
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executados por organizações da sociedade civil, 

investindo um total aproximado de 6 milhões de 

dólares do subprograma e 3,2 milhões de dólares 

de contrapartida dos executores.

Esses projetos geraram importantes resul-

tados e licões de conservação e recuperação da 

Mata Atlântica. Um dos principais legados dessa 

primeira fase do PDA foi o fortalecimento insti-

tucional das organizações executoras e o aumento 

da massa crítica e capacidade executora de pro-

jetos por parte dessas organizações da sociedade 

civil. O PDA também proporcionou uma maior 

articulação e parcerias entre as instituições da so-

ciedade civil organizada e entre estas e os órgãos 

governamentais. O Governo Alemão através do 

Banco KfW é o principal doador do PDA, que 

conta ainda com a cooperação técnica da Agência 

de Cooperação Técnica Alemã (GTZ).

Plano de Ação da Mata Atlântica

Desde o início das negociações do PPG7, a 

sociedade civil reivindicou, principalmente atra-

vés da Rede de ONGs da Mata Atlântica, maior 

participação do bioma no Programa Piloto. Em 

1998, o Ministério do Meio Ambiente promo-

veu um Seminário Nacional onde foi discutido 

o “Plano de Ação da Mata Atlântica”, o qual foi 

aprovado em outubro de 1999 pelos seus partici-

pantes (doadores, Governo brasileiro, sociedade 

civil e Banco Mundial), como subsídio para a 

elaboração do Subprograma Mata Atlântica no 

âmbito do PPG7. 

Subprograma Mata Atlântica

Tendo como base de discussão o Plano de 

Ação da Mata Atlântica, o Subprograma Mata 

Atlântica do PPG7 foi elaborado sob a coorde-

nação do Núcleo dos Biomas Mata Atlântica e 

Pampa da Secretaria de Biodiversidade e Florestas 

do Ministério do Meio Ambiente, num amplo 

processo de consulta e participação, envolvendo 

os setores governamentais e não governamentais, 

acadêmico, empresarial, doadores internacionais 

e Banco Mundial, em três seminários: Brasília 

(DF) – 28 de julho de 2000; Salvador (BA) – 11 

e 12 de setembro de 2000; e São Paulo (SP) – 25 

e 26 de setembro de 2000. 

A proposta, no valor global de 115 milhões 

de dólares, foi aprovada pela Comissão de Co-

ordenação Brasileira do PPG7 (CCB) em 26 de 

janeiro de 2001 e pela Comissão de Coordenação 

Conjunta (CCC) em 8 de fevereiro de 2001. Com 

a aprovação na CCB e CCC, o Subprograma Mata 

Atlântica tornou-se a referência para o MMA 

iniciar a captação dos recursos necessários à sua 

implementação.

O Subprograma Mata Atlântica tem como 

base estruturadora as Diretrizes para a Política de 

Conservação e Desenvolvimento Sustentável da 

Mata Atlântica, aprovadas pelo Conselho Nacio-

nal do Meio Ambiente (Conama) em dezembro 

de 1998, o Plano de Ação para a Mata Atlântica 

(1998) e as Ações Prioritárias para a Conservação 

da Biodiversidade da Mata Atlântica e Campos 

Sulinos (Probio/Pronabio, 1999). 

Os objetivos do Subprograma Mata Atlântica 

visam: a) assegurar a conservação da biodiver-

Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e 
coordenador do Núcleo Mata Atlântica, Wigold 
Schäffer
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sidade da Mata Atlântica, reduzindo significa-

tivamente o seu processo de empobrecimento, 

através da ampliação das unidades de conservação 

e redução drástica do desmatamento ilegal; b) 

promover o desenvolvimento sustentável, assegu-

rando a utilização dos recursos naturais de forma 

ecologicamente sustentável e socialmente justa, 

contribuindo significativamente para a redução 

do processo de empobrecimento cultural na Mata 

Atlântica; c) promover a recuperação de áreas 

degradadas da Mata Atlântica.

Projeto Mata Atlântica 

O Projeto Mata Atlântica, iniciado em 2004 

com o apoio financeiro do Banco Mundial e 

cooperação técnica da Organização das Nações 

Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), 

tem como objetivo apoiar ações de planejamento, 

implementação e acompanhamento das políticas 

para a Mata Atlântica em nível nacional no âmbito 

do Ministério do Meio Ambiente.  

As principais ações em execução são: a) ela-

boração, tendo como base o Subprograma Mata 

Atlântica do PPG7, de um Programa Nacional 

para a Mata Atlântica e promoção de atividades 

de captação de recursos para projetos e ações nos 

biomas Mata Atlântica e Pampa. Esse Programa 

deverá potencializar as iniciativas federais, esta-

duais e da sociedade em todo o bioma; b) atuali-

zação e complementação das informações sobre 

áreas prioritárias para a conservação, utilização 

sustentável e repartição dos benefícios da biodi-

versidade dos biomas Mata Atlântica e Pampa; c) 

apoio a organização de eventos e campanhas pela 

conservação dos biomas Mata Atlântica e Pampa, 

em parceria com organizações de sociedade civil; 

d) acompanhamento da tramitação do Projeto de 

Lei da Mata Atlântica (PL 3.285/92) no Senado 

Federal; e) apoio aos estudos para criação de oito 

novas unidades de conservação na floresta om-

brófila mista nos estados do Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina e Paraná; f) apoio aos estudos para 

criação e ampliação de unidades de conservação 

no Sul, Baixo Sul e Extremo Sul da Bahia e no 

Nordeste de Minas Gerais; g) apoio ao estudo para 

implementação de corredor ecológico no Vale do 

Rio Pelotas, visando manter o fluxo gênico entre 

a calha do Rio Pelotas, seus principais afluentes e 

os Parques Nacionais de São Joaquim e Aparados 

da Serra; h) elaboração de uma proposta de moni-

toramento participativo da Mata Atlântica.

PDA Mata Atlântica

O PDA Mata Atlântica é o primeiro compo-

nente do Subprograma Mata Atlântica a iniciar 

sua execução. Estará investindo em três anos, a 

partir de 2005, 17,69 milhões de euros de doa-

ção do Governo da Alemanha através do Banco 

KfW e aproximadamente 10 milhões de reais de 

contrapartida do Ministério do Meio Ambiente, 

em projetos de conservação da Mata Atlântica. O 

PDA Mata Atlântica está dividido em Ações de 

Conservação de Nível Nacional e Ações de Nível 

Local ou Regional.

Força-tarefa de estudos para criação de UCs
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Ações de conservação de nível nacional

Essas ações visam alcançar resultados com 

efeito em âmbito nacional, contribuindo para a 

conservação e recuperação de todo o bioma:

a) Implantação de um sistema de monitoramento 

participativo da Mata Atlântica em âmbito nacio-

nal - Visa fornecer informações e subsídios para o 

estabelecimento de planos de ação de prevenção, 

controle e combate a desmatamentos ilegais; con-

trole e combate a queimadas e incêndios florestais; 

intensificação das ações de monitoramento, con-

trole e fiscalização, reforçando as iniciativas dos 

órgãos públicos federais, estaduais e municipais 

de meio ambiente e das organizações da socie-

dade civil; e atualização das informações sobre 

as áreas de risco potencial para desmatamentos 

e queimadas, bem como áreas para a criação de 

unidades de conservação.

O Ministério do Meio Ambiente iniciou um 

mapeamento do histórico de uso e ocupação da 

terra em áreas propostas para criação de novas 

unidades de conservação, em áreas críticas e em 

outras áreas de grande importância para a con-

servação da biodiversidade. Para o mapeamento 

inicial dessas áreas são utilizadas imagens de 

satélite de alta resolução, as quais são posterior-

mente comparadas com imagens de diferentes 

datas visando obter a evolução histórica do uso 

do solo dessas áreas. Esse trabalho, que conta 

com a parceria do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), visa implementar um monito-

ramento periódico e sistemático dessas áreas e, 

assim, possibilitar a intervenção sempre que os 

desmatamentos estiverem no início e não apenas 

quando o estrago já estiver feito. 

b) Capacitação em gestão de Unidades de Con-

servação - Pretende preparar representantes de 

entidades governamentais e da sociedade civil 

organizada, com atuação relevante junto à unida-

des de conservaçãos ou zonas de amortecimento, 

visando fortalecer a implantação e gestão dessas 

UCs de acordo com o previsto no Sistema Nacio-

nal de Unidades de Conservação (SNUC), que  

uniformizou a base conceitual referente às áreas 

protegidas, especialmente no que concerne às 

categorias de unidades de conservação nas três es-

feras de governo (federal, estadual e municipal).

c) Campanha de conscientização e mobilização 

nacional sobre preservação e conservação da Mata 

Atlântica - Pretende trabalhar com a percepção 

das pessoas no sentido de difundir a importância 

da preservação, recuperação e desenvolvimento 

sustentável e a necessidade da participação dos 

cidadãos nessas ações de conservação e recupe-

ração do bioma Mata Atlântica.

Estudos para identificação, valoração e re-

gulamentação dos serviços ambientais da Mata 

Atlântica e desenvolvimento de mecanismos 

financeiros inovadores.

Esses estudos pretendem identificar e valo-

rar os serviços ambientais dos remanescentes de 

Mata Atlântica, essenciais para a conservação da 

biodiversidade, manutenção dos recursos hídricos, 

conservação do solo, recreação e lazer, retenção 

de sedimentos e regulação do clima. A Mata 

Atlântica, por estar localizada em área de maior 

densidade demográfica do País e ter sofrido forte 

conversão das florestas para outros usos do solo, 

faz com que seus pequenos e fragmentados rema-

nescentes florestais exerçam papel fundamental 

no fornecimento de serviços ambientais.  

d) Elaboração de planos e implantação de corredo-

res ecológicos em áreas prioritárias estabelecendo 

conectividade com áreas de preservação perma-

nente e reserva legal em nível local e regional 

- Essa ação pretende apoiar a realização de planos 

de implantação de corredores ecológicos em áreas 

críticas da Mata Atlântica e apoiar a implementa-

ção de um ou mais corredores que possam servir 

de exemplo demonstrativo sobre a viabilidade 
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de constituição dos mesmos. Nos biomas onde 

as formações vegetais naturais apresentem alto 

índice de fragmentação devido à ação antrópica, 

como é o caso da Mata Atlântica, os corredores 

ecológicos são considerados atualmente uma ini-

ciativa de grande importância para a interligação 

entre fragmentos isolados através da recuperação 

de áreas degradadas entre eles.

Ações de nível local e regional

Essas ações apoiam projetos descentraliza-

dos, elaborados e executados por organizações da 

sociedade civil, sem fins lucrativos, em parceria 

com instituições públicas ou acadêmicas:

a) Apoio à criação, elaboração de planos de ma-

nejo e implantação de unidades de conservação 

estaduais, municipais e privadas.

b) Estudos para ampliação e/ou criação de unida-

des de conservação e outras medidas mitigadoras 

de impactos sobre a Mata Atlântica, em áreas 

críticas de expansão urbana, de fronteira agrícola 

e fragmentos florestais.

c) Elaboração de planos e implantação de mi-

cro-corredores ecológicos em áreas prioritárias, 

estabelecendo conectividade com áreas de preser-

vação permanente e reserva legal em nível local 

e regional.

d) Apoio a estratégias de recuperação de áreas de 

preservação permanente e da reserva legal.

e) Restauração e recuperação da cobertura vegetal 

nativa e outras medidas mitigadoras do efeito da 

fragmentação de habitats em áreas prioritárias e 

em áreas de mananciais e recarga de aqüíferos.

f) Uso sustentável dos recursos naturais através do 

ecoturismo em áreas de relevância ambiental.

Corredor Ecológico

O Projeto Corredores Ecológicos, voltado 

para o desenvolvimento de ações de proteção e 

recuperação dos remanescentes da Mata Atlântica 

do Sul da Bahia e do Espírito Santo, envolve uma 

parceria do governo federal, governos estaduais 

e organizações da sociedade civil desses estados. 

O projeto tem como principais ações a proteção 

e implementação de unidades de conservação, 

desenvolvimento de novos modelos de uso e 

ocupação do solo no entorno das unidades de 

conservação, incentivo ao ecoturismo e criação de 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural.

Atualização das prioridades de conservação

As áreas prioritárias para a conservação, uti-

lização sustentável e reparticão de benefícios da 

biodiversidade da Mata Atlântica foram definidas 

através do Projeto de Conservação e Utilização 

Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira 

(Probio), em 1999. Essas áreas, juntamente com 

as áreas prioritárias dos demais biomas brasilei-

ros, foram reconhecidas pelo Decreto Federal 

5.092/04, que definiu regras para identificação 

de áreas prioritárias para a conservação, utili-

zação sustentável e repartição dos benefícios da 

biodiversidade, no âmbito do Ministério do Meio 

Ambiente. 

O Decreto estabeleceu ainda que essas áreas 

serão consideradas para fins de instituição de 

unidades de conservação, no âmbito do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natu-

reza (SNUC), pesquisa e inventário da biodiversi-

Reunião 
do GT 

Araucária
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dade, utilização, recuperação de áreas degradadas 

e de espécies sobreexplotadas ou ameaçadas de 

extinção e repartição de benefícios derivados do 

acesso a recursos genéticos e ao conhecimento 

tradicional associado.

Desde 1999, houve significativos avanços no 

conhecimento sobre a biodiversidade do bioma 

tanto por parte de instituições governamentais, 

quanto acadêmicas e organizações da sociedade 

civil e também alterações das condições ambien-

tais em algumas regiões. Neste sentido e visando 

atualizar e refinar as prioridades, a Comissão 

Nacional de Biodiversidade (Conabio), com apoio 

da Secretaria de Biodiversidade e Florestas está 

realizando o processo de revisão das áreas prio-

ritárias em todo o País, trabalho que deverá estar 

concluído até meados de 2006.

Conheça mais: http://www.mma.gov.br/

São Paulo 

Cinturão Verde do Estado de São Paulo

Originada de uma campanha cívica liderada  

por diferentes organizações do País e do exterior, a 

criação da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde 

do Estado de São Paulo deu-se em 1994, após 

encaminhamento da proposta do governo de São 

Paulo, por meio do Instituto Florestal, ao Comitê 

Brasileiro do Programa Homem e a Biosfera, 

da Unesco. A proposta de criação da reserva foi 

aprovada por unanimidade por estar localizada no 

entorno da segunda maior cidade do planeta, com 

cerca de 10% da população brasileira e baixíssimo 

nível de área verde por habitante.

Como áreas sob responsabilidade da Unesco, 

as Reservas da Biosfera apresentam relevante 

valor ambiental para a humanidade e representam 

um compromisso do governo local em realizar os 

esforços e atos de gestão necessários para pre-

servar essas áreas e estimular o desenvolvimento 

sustentável. Não interferem na soberania do país 

ao reforçar apenas os instrumentos de proteção 

legal já consagrados em nível local. Mas pro-

porcionam estímulos de natureza variada, como 

transferências de tecnologias ‘amigáveis’ ou de 

baixo impacto ambiental e recursos financeiros.

A Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de 

São Paulo ocupa uma área de 17.603 Km2 em 73 

municípios, abrigando reservas biológicas e par-

ques, como o Parque Estadual da Serra do Mar. 

Especificamente para a Região Metropolitana de 

São Paulo, o Cinturão Verde é responsável por ser-

viços ambientais como a proteção de mananciais 

que abastecem a cidade e as cabeceiras e afluentes 

de rios que cortam a área urbana; estabilização 

do clima, impedindo o avanço de ilhas de calor 

em direção à periferia e filtragem do ar poluído; 

proteção de áreas vulneráveis onde se produzem 

chuvas torrenciais, evitando enchentes na malha 

urbana, além de suporte à grande parte da produção 

de hortifrutigranjeiros que a cidade consome. 

Sob administração do Estado, as áreas 

“coração” da Reserva da Biosfera que fecham o 

cinturão estão bem estabelecidas pelas seguintes 

unidades: Parque Estadual Alberto Löfgren e da 

Cantareira, Parque do Jaraguá, Reserva Florestal 

de Morro Grande, Parque Estadual de Jurupa-

rá, Parque Estadual da Serra do Mar e Estação 

Ecológica de Itapeti. Os serviços prestados pelo 

cinturão verde foram analisados pelo comitê da 

Avaliação Ecossistêmica do Milênio – um esforço 

que tem envolvido 2 mil cientistas de 95 países 

para realização de um diagnóstico da saúde dos 

ecossistemas da Terra, até 2007. Eles apuraram, 

por exemplo, que reflorestar as margens de rios e 

reverter o desmatamento do cinturão pode repre-

sentar uma economia de milhões de reais em tra-

tamento de água, obras de controle de enchentes 

e internações hospitalares. 

Estudos sobre o principal serviço ambiental 

do Cinturão Verde – a capacidade de fornecer água 

à região metropolitana – mostraram que se a taxa 
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de remoção de florestas permanecer constante, a 

Companhia de Saneamento Básico de São Paulo 

(Sabesp) gastará 30% a mais só com carvão ati-

vado para tratar a água.

Conheça mais: http://www.rbma.org.br/mab/

unesco  03  rb  cinturao.asp

Veja também: Reserva da Biosfera, pág. 274

Protocolo de soltura de animais

A gerência do Ibama em São Paulo produziu 

um protocolo estadual de orientações para soltura 

de animais silvestres, que muitas vezes era feita 

sem muito critério. Outro problema é a dificulda-

de de destinação do animal, já que a maior parte 

acaba sendo realocada em um local diferente de 

onde foi retirada. Para tanto, um outro protocolo 

foi elaborado, desta vez para cadastrar áreas de 

soltura no Estado.

O protocolo de soltura consiste em uma série 

de perguntas a serem respondidas, que determina-

rão os procedimentos a serem adotados. A primei-

ra delas é o tipo de soltura que será feita. Depois 

disso, as perguntas básicas são: será que o animal 

pode ser solto no local? Será que essa espécie 

ocorre ali? Há alimento ou abrigo suficiente? Ele 

pode estar levando uma doença para o local? O 

local é uma área de conservação?

Além disso, deve-se saber o perfil ecológico 

do animal, ou seja, conhecer a história natural da 

espécie: o que come, em que tipo de floresta ocor-

re, se é uma espécie maleável à adaptação, quais 

são seus inimigos. Por outro lado, deve-se avaliar 

o tamanho da população dessa espécie residente 

no local de soltura, para saber se tem muito ou 

pouco. No caso da Mata Atlântica, como a maior 

parte dos fragmentos está isolada, a população 

pode estar em franca proliferação, por não ter mais 

inimigos naturais, como onças, por exemplo, e o 

novo animal estará em desvantagem.

Hoje, 78% dos animais apreendidos no Brasil 

têm sido soltos, a maior parte sem nenhum crité-

rio, simplesmente abrindo gaiolas. Para que isso 

não ocorra, os animais deveriam ser encaminha-

dos para centros de triagem, para serem avaliados 

e depois decidido o melhor destino: cativeiro, vida 

livre ou até o sacrifício (para bichos muito debi-

litados ou mutilados). No entanto, esses centros 

são raros. Na ausência de locais de soltura, todos 

esses animais estão condenados ao cativeiro. E 

é para resolver este problema que o Ibama-SP 

está cadastrando áreas de soltura, através de um 

protocolo criado no ano de 2004. 

Para se cadastrar, o interessado deve informar 

desde porque tem interesse em receber os animais, 

até fazer um levantamento com um mapeamento 

completo da propriedade e do entorno, incluindo 

foto aérea, levantamento da fauna e da flora e 

grau de preservação e pressões na área, como a 

vizinhança e ocorrência de caça, por exemplo. 

Conheça mais: www.ibama.gov.br

Iniciativa privada
Bahia 

Cacau orgânico da Cabruca

Por um amplo programa de apoio à recupera-

ção do cacau, cujas lavouras foram contaminadas 

Cacau
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pela vassoura-de-bruxa nas décadas de 1980 e 

1990, o Instituto de Estudos Socioambientais do 

Sul da Bahia (IESB) e a Conservação Interna-

cional (CI) firmaram importante parceria com a 

Cooperativa de Produtores Orgânicos do Sul da 

Bahia – a Cabruca -  para a produção de cacau 

orgânico voltada à preservação da Mata Atlântica. 

A Cabruca nasceu justamente da necessidade de 

suprir a demanda internacional por produtos orgâ-

nicos, fato que levou à formação de uma aliança 

entre produtores rurais para atender ao volume 

exigido nesses mercados. 

Hoje, cerca de 50 produtores certificados 

no Corredor Central da Mata Atlântica vendem a 

amêndoa do cacau, o palmito de açaí e de pupunha 

e frutas tropicais desidratadas como banana, coco 

e mamão. Os cooperados da Cabruca produzem 

com base no sistema agroflorestal, em que o cacau 

e outras espécies agrícolas são cultivados à som-

bra de árvores nativas, permitindo a conservação 

da floresta. 

embutido nos produtos orgânicos. As entidades 

também têm realizado estudos para o beneficia-

mento do cacau nas propriedades, já que o pro-

cessamento dos subprodutos da amêndoa, como 

o pó, a manteiga e o chamado liquour do cacau, 

pode agregar valor ao negócio. 

Enquanto não atingem essas etapas da cadeia, 

os agricultores têm na agrofloresta a principal 

ferramenta econômica para a consolidação da co-

operativa. A venda do palmito de açaí e pupunha, 

por exemplo, torna a marca Cabruca conhecida 

no mercado e permite a geração de renda para 

sustentação do sistema orgânico. Com o endivi-

damento provocado pela queda na produção após 

a vassoura-de-bruxa na região, a pressão sobre 

os ecossistemas aumentou e a preservação do 

meio ambiente passou a depender de alternativas 

produtivas para o cacau. Hoje, a venda de frutas 

tropicais e de palmito certificado em supermer-

cados como o Pão de Açúcar transformou-se em 

garantia para a conservação da biodiversidade da 

Mata Atlântica.

Conheça mais: www.cabruca.com.br

Paraná 
Projeto de Conservação e Educação  

Ambiental da Mata do Uru

A araucária, um dos símbolos do Paraná, 

infelizmente está em extinção: hoje, não existem 

mais do que 0,8% de remanescentes da cobertura 

original em bom estado de conservação. Diante da 

trágica situação da Araucária no Paraná, no ano 

de 2002 a ONG SPVS deu início à Campanha de 

Adoção de Florestas com Araucária, com o objeti-

vo de sensibilizar a sociedade para o problema. 

O Grupo Positivo foi o primeiro represen-

tante da iniciativa privada a aderir à campanha 

adotando, em julho de 2003, a Mata do Uru (uma 

área de 135 hectares de floresta com araucária 

e campos naturais localizada no município da 

A produção da amêndoa já chega a 200 to-

neladas, sendo vendida para países como Itália 

e Estados Unidos. Para a comercialização, CI e 

IESB auxiliam os cooperados na identificação 

de compradores e na negociação do sobrepreço 

Cabruca: 
plantio de 
cacau na 

mata
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Lapa, no Paraná), que integra os cerca de 60 mil 

hectares que restaram das florestas com araucária 

no Paraná. 

Rio Grande do Sul 

Erva-mate com selo FSC

A conquista da certificação para o primeiro 

produto florestal não-madeireiro da Mata Atlân-

tica ocorreu em 2003, com a concessão do selo 

do Conselho para o Manejo Florestal – conhecido 

pela sigla internacional FSC – para a erva-mate 

produzida em Putinga, Rio Grande do Sul. O 

diploma, concedido ao produtor de erva-mate 

Eduardo Guadanin, seguiu os Padrões de Certi-

ficação de Recursos Florestais Não-Madeireiros 

da Mata Atlântica, construídos ao longo de mais 

de dois anos de trabalho por uma parceria entre 

o Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da 

Mata Atlântica, Fundação SOS Mata Atlântica, 

Instituto de Manejo e Certificação Florestal e 

Agrícola (Imaflora), Instituto de Estudos Socio-

ambientais do Sul da Bahia (Iesb) e Fundo para 

a Biodiversidade (FUNBIO).

A iniciativa envolveu a consulta às comu-

nidades locais e mapeamento das possibilidades 

econômicas de 12 espécies da Mata Atlântica com 

potencial para a exploração sustentada, voltada à 

geração de renda para os produtores sem impli-

cações para a qualidade ambiental. A certificação 

garante que o processo de produção esteja de 

acordo com a legislação e as melhores práticas do 

ponto de vista ambiental, social e econômico. 

Araucária preservada

A adoção transformou-se no “Projeto de 

Conservação e Educação Ambiental da Mata 

do Uru”, uma parceria entre o Grupo Positivo, 

a família Campanholo (proprietária da área) e a 

SPVS. Na prática, o Grupo Positivo repassa recur-

sos financeiros que garantem a proteção da área 

e o desenvolvimento de atividades de educação 

ambiental e pesquisa envolvendo professores e 

alunos de educação básica e ensino superior e 

também colaboradores da corporação. A SPVS, 

por sua vez, é a interface entre a família e o gru-

po paranaense, pelo acompanhamento técnico e, 

ao mesmo tempo, colabora com a elaboração do 

Plano de Uso da Área.

Conheça mais: www.positivo.com.br/ 

portugues/grupo/resp1.htm

Plantio 
de erva-
mate com 
araucária
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Com maior potencial para certificação, por se 

manter no interior da mata preservada em consór-

cio com espécies como a araucária, a erva-mate foi 

escolhida como primeira representante do manejo 

florestal bem sucedido. Com 95% de sua produ-

ção concentrada no Rio Grande do Sul, a espécie 

envolve mais de 165 mil propriedades rurais e 

emprega hoje, direta e indiretamente, 700 mil 

pessoas – o equivalente à indústria automobilística 

no Brasil. Na propriedade de Eduardo Guadanin, 

o produto é cultivado há mais de 20 anos dentro 

da floresta e possui qualidade superior, com folhas 

mais largas e sabor menos amargo, que a plantada 

em cultura única.

A certificação da erva mate proveniente 

dos 69 hectares de mata nativa da propriedade 

agregou valor ao produto e já resultou em melhor 

aceitação pelo mercado, cada vez mais atento aos 

produtos livres de agrotóxicos. Paralelamente, os 

benefícios do selo vêm despertando o interesse de 

outros agricultores da região para o cultivo em 

consórcio com a mata, enquanto Guadanin passa 

a atuar como um multiplicador da conscientização 

ambiental em nível regional. 

Conheça mais: www.sosmatatlantica.org.br; 

www.funbio.org.br/publique/web/cgi / 

cgilua.exe/sys/star.htm?infoid=9378sid=21

Santa Catarina 

Ativa Rafting 

A Ativa Rafting é pioneira na implantação do 

rafting – modalidade de descida de rio com bote a 

remo – em Santa Catarina e no litoral nordestino. 

Com base no turismo ecológico e de aventura, o 

trabalho da Ativa visa despertar o contato com ele-

mentos da natureza, fomentando nos praticantes 

dos esportes de aventura a consciência ecológica 

e os valores de cuidado e preservação do meio 

ambiente. Desde 1996, quando se mudou para o 

município de Apiúna, às margens do Rio Itajaí-

Açu, a empresa iniciou o treinamento de guias 

locais para a condução do rafting, trazendo as 

primeiras ações sustentáveis para a comunidade 

de Igaruana. Hoje, a Ativa promove a conserva-

ção pela capacitação de membros da comunidade 

também em municípios da Costa do Dendê, em 

Morro de São Paulo e Boipeba, estimulando a 

preservação da Mata Atlântica pela geração de 

alternativas de renda.

O rafting é realizado com turistas e opera-

doras, mas também com escolas, universidades, 

viagens de incentivo e treinamento empresarial 

integrado ao meio ambiente. As modalidades es-

portivas vão do rafting e canyoing a caminhadas 

e cicloturismo em diferentes bases, nos estados 

de Santa Catarina e Bahia. Grandes expedições 

também estão a seu encargo, como a Rota Bahia 

– expedição 4X4 durante três semanas pelo inte-

rior do Estado – e a Expedição Rio Tijucas – con-

siderada entre as maiores aventuras de rafting do 

Brasil, com dois dias de descida de rio em uma 

região selvagem.

Em 2002, a Ativa recebeu o Prêmio Ibest de 

melhor empresa de Ecoturismo de Santa Catarina, 

como reconhecimento também pelo trabalho de 

Rapel em cachoeira
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seu fundador, Otto Friedrich Hassler, que desde 

1984 no Brasil tem se dedicado à implantação do 

rafting e da canoagem, inclusive com descidas 

exploratórias de rios e cachoeiras de Santa Cata-

rina, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas e 

a expedição Pororoca Amapá em 2001.

Conheça mais: www.ativarafting.com.br

Colecionador de Nascentes

Carlos Schneider, um empresário de 77 anos, 

da cidade de Joinville, Santa Catarina, atua no 

ramo de fabricação de parafusos, criação de búfa-

los, passando pelo setor imobiliário e de shopping 

centers. Alguém poderia perguntar o que isso tem 

a ver com a conservação da Mata Atlântica.

 Hoje, com recursos próprios, ele conserva 

restingas, florestas densas e campos de altitude. 

Um patrimônio que ele considera “sagrado”.

A história começou em 1983, quando ele 

adquiriu 290 hectares, entrecortados por alguns 

afluentes do Rio Quiriri. Depois, foi comprando 

outras áreas importantes para preservação da 

floresta e das águas. Em menos de duas décadas, 

virou proprietário de 60% das nascentes do Rio 

Quiriri, ou de 17% das águas captadas no Rio 

Cubatão, para abastecer Joinville, cidade com 

500.000 habitantes. 

A motivação de Schneider veio numa época 

em que a Mata Atlântica da região vinha sendo 

dizimada por empresas plantadoras de pinus, pela 

especulação imobiliária e por agricultores, sem 

que o poder público se preocupasse com o abas-

tecimento futuro de água para a Cidade. 

O empresário recorda: “Quando eu era 

criança, fazíamos piqueniques nas margens do rio 

Cachoeira. Tomávamos banho, víamos o fundo 

do rio; muita gente pescava ali. Algum tempo 

depois, já não tinha mais peixes nem se via mais 

o fundo. Fui crescendo e vendo isso.” Quem per-

corre a área urbana de Joinville hoje encontra o 

rio Cachoeira e seus tributários com águas turvas 

e mal-cheirosas, destino do esgoto doméstico e de 

dejetos industriais da cidade.

Carlos Schneider é um exemplo de alguém 

que, ao decidir conservar suas propriedades, se 

antecipou em relação ao pensamento médio das 

pessoas, em especial dos empresários, que deve-

riam começar a segui-lo.

Conheça mais: www.vidaverde.org.br

Matas Legais 

Parceria inédita entre uma empresa do setor 

privado, a Klabin Celulose, e uma organização 

não-governamental, a Apremavi, o Programa 

Matas Legais tem o objetivo de aumentar as áreas 

de mata nativa no estado de Santa Catarina, cons-

cientizando pequenos proprietários rurais sobre a 

cerca de 9,4 mil hectares de florestas, que pro-

tegem muitas nascentes dos principais rios da 

região, bem como remanescentes das diferentes 

fisionomias vegetais do Domínio da Mata Atlân-

tica em Santa Catarina, incluindo manguezais, 

Cachoeira 
na Serra do 

Quiriri
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importância do desenvolvimento sustentável que 

leve em conta a qualidade de vida com produti-

vidade e conservação ambiental. Como o Estado 

possui a maior parte dos seus 17% de cobertura 

original da Mata Atlântica dentro de propriedades 

privadas - em geral pequenas propriedades fami-

liares com menos de 50 hectares -, o programa 

aposta na parceria com  esse público para a pre-

servação e recuperação do meio ambiente.

Recuperação de áreas de preservação per-

manente e de reserva legal, silvicultura com 

exóticas e nativas, agricultura orgânica e siste-

mas agroflorestais, enriquecimento de florestas 

secundárias e ecoturismo estão entre as ações de 

desenvolvimento sustentável a serem implanta-

das para se atingir o sentido da palavra ‘legal’ do 

programa: cumprimento da legislação ambiental 

e expressão de um lugar agradável e de qualidade 

para se morar e viver.

Para tanto, as atividades com os produtores 

rurais passam por cursos, mutirões e palestras, 

além da implantação de propriedades ‘modelo’ 

com assistência técnica, visitas de intercâmbio e 

materiais educativos de difusão e divulgação. O 

planejamento da propriedade rural também será 

estimulado pelo plantio de florestas nativas em 

consórcio com pinus e eucalipto como forma de 

garantir uma poupança futura para os agricultores 

e, conseqüentemente, sua fixação na terra.

Conheça mais: www.apremavi.com.br

São Paulo 

Açúcar orgânico Native

Com a premissa de não alterar o equilíbrio 

ecológico nos campos de cultivo e de exercer 

impacto social e econômico positivo sobre as co-

munidades onde atua, o Grupo Balbo foi pioneiro 

na conquista da certificação orgânica em áreas 

de Domínio da Mata Atlântica, ainda em 1997. 

O projeto Cana Verde da Native – empresa do 

Grupo Balbo – está entre os maiores de agricultura 

orgânica da atualidade e tem como diferencial 

sua escala industrial e a participação no mercado 

mundial. São cerca de 15 mil hectares de plantio 

de cana sem agrotóxico que dão origem ao açúcar 

Native, vendido no mercado interno e em países 

da Europa, Ásia e América do Norte. 

A passagem do cultivo convencional para o 

orgânico ocorreu ainda em 1986 por iniciativa do 

diretor do Grupo, Leontino Balbo, que se interes-

sou pelas técnicas de recuperação da fertilidade 

natural do solo e de recomposição da vegetação 

original. A certificação orgânica pela FVO – Farm 

Verified Organic (certificadora norte-americana 

credenciada por agências européias e japonesas) 

foi obtida em 1997, garantindo a sustentabilidade 

dos sistemas de produção e o caráter socioambien-

tal do açúcar para o consumidor.

Nas usinas onde a produção é certificada, 

atingiu-se melhor produtividade que no sistema 

tradicional, pois a cana, além de possuir mais Bracatinga: boa espécie para plantio
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folhas, é processada crua sem ter que passar pela 

etapa da queima. Na safra de 2002, o faturamento 

anual da Native havia chegado a 20 milhões de 

reais e vem aumentando ano a ano.

Os resultados para a natureza também são 

animadores, já que o levantamento ecológico feito 

pela Embrapa na área de cultivo mostrou que a 

vegetação nativa, que há quinze anos representava 

apenas 5% do terreno, hoje responde por 14%. A 

recompensa pelo esforço da empresa veio ainda 

com a constatação de que a fauna retornou ao 

ambiente, sendo constatada a volta de espécies 

de aves, répteis e mamíferos, tanto nos remanes-

centes florestais do entorno como nas áreas reflo-

restadas pela usina e no próprio campo plantado. 

Grandes mamíferos como a onça, o lobo-guará e o 

veado-catingueiro tiveram sua presença registrada 

nas fazendas de cana, por meio de pegadas e pela 

própria observação direta dos pesquisadores. 

Conheça mais: www.nativealimentos.com.br

Agroecologia no Vale do Ribeira

Em parceria com a Natura e a Centroflora 

– Anidro do Brasil, os agricultores do Consórcio 

Terra Medicinal (CTM), organização de agriculto-

res familiares, intensificaram a produção de plan-

tas de uso tradicional, que podem ser aromáticas, 

medicinais ou ornamentais, no Vale do Ribeira, e 

lançaram o Projeto Caapeba, de coleta e cultivo 

da planta Potomorphe umbellata, regionalmente 

chamada de caapeba ou pariparoba. 

Com oportunidade de geração de renda adi-

cional para os agricultores familiares do Vale que 

necessitam diversificar suas fontes de renda, o 

projeto tem como mérito a valorização da origem 

sustentada das plantas e a conquista de um valor 

adicional para o produto como forma de fortalecer 

a agricultura familiar. O CTM mapeou então 17 

grupos de agricultores interessados em trabalhar 

com as coletas, em municípios como Barra do 

Turvo, Juquiá, Registro, São Lourenço da Serra, 

Itariri, entre outros.

Já a Centroflora, empresa especializada em 

extratos, processa a planta para uso do princípio 

ativo concentrado nas folhas frescas. A utilização 

da caapeba para fins cosméticos e medicinais 

foi patenteada pela Universidade de São Paulo 

(USP), enquanto os direitos de desenvolvimento 

de produtos comerciais foi adquirido pela Natu-

ra. Devido ao crescimento lento dos plantios, o 

primeiro lote de folhas para 2005 originou-se das 

coletas regionais. Mas a partir de 2006, o projeto 

prevê o suprimento da demanda pelo cultivo da 

planta, privilegiando áreas onde ela já ocorra 

naturalmente

Conheça mais: www.centroflora.com.br

Ecobuchas do Pontal do Paranapanema

Pequenos produtores rurais de assentamen-

to do Pontal do Paranapanema, no oeste de São 

Paulo, estão comercializando buchas cultivadas 

e beneficiadas em oficinas familiares, recortadas 

em forma de animais da região, como a onça, o 

mico-leão-preto ou a anta.

O sucesso da produção não é apenas eco-

nômico. O cultivo é orgânico e segue princípios 

agroflorestais que beneficiam a própria fauna 

retratada ao intercalar a plantação de buchas 

com espécies de árvores nativas. As famílias de 

assentados ainda seguem os critérios do comércio 

socialmente justo.

O pioneiro nessa empreitada é o assentado 

Valentim Messias Degasteri, dono da pequena 

fábrica que faz o acabamento das buchas, onde 

trabalham quatro pessoas. Atualmente são mais 

de dez famílias cultivando e processando a eco-

bucha. A atividade é conduzida pelas mulheres e 

não interfere nas outras culturas. Com isso, cada 

família aumentou a renda em 30%.
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Para a comercialização dos produtos, eles 

contaram com a ajuda do Instituto de Pesquisas 

Ecológicas (IPÊ), entidade ambientalista que de-

senvolve projetos na região, que tem um núcleo 

de negócios para capacitar as comunidades.

Conheça mais: www.ipe.org.br

Papel Reciclado no Real ABN Amro Bank*

O mercado e a sociedade brasileira estão 

evoluindo exigindo um novo papel de todos, 

que deverão atuar como fomentadores de uma 

sociedade que seja economicamente eficiente, 

socialmente justa, politicamente democrática e 

ambientalmente sustentável. Entre diversas inicia-

tivas bem sucedidas do ABN está a implantação 

do uso exclusivo de papel reciclado em todas as 

atividades da empresa.

A iniciativa culminou com o surgimento de 

uma grande parceria entre o Real ABN Amro Bank, 

o Instituto Ecofuturo (ONG) e a Cia. Suzano de 

Papel e Celulose, para o desenvolvimento de um 

papel reciclado que atendesse aos requisitos técni-

cos das gráficas e usuários das impressoras e aten-

desse aos conceitos de sustentabilidade do banco: 

aspectos econômicos e socioambientais. O acordo 

proporcionou benefícios a ambos. Por um lado, o 

Banco usufruiria todos os benefícios atrelados ao 

papel reciclado e seria responsável por sua ampla 

difusão e emprego em todas as suas atividades que 

necessitavam originalmente do papel branco. Por 

outro lado, a Cia. Suzano se beneficiaria não apenas 

do grande volume (escala de comercialização e 

produção) que o Banco Real traria a esse negócio, 

mas também da divulgação e comunicação desse 

papel para o mercado como um todo.

O resultado dessa parceria foi o desenvol-

vimento de um papel com características eco-

lógicas e inovadoras: matéria-prima reciclada 

e processo produtivo menos agressivo ao meio 

ambiente (com tratamento químico sem derivados 

de cloro, o que lhe confere uma cor parda). Esse 

projeto levou dois anos (de 2002 a 2004) para ser 

finalizado e envolveu aspectos em toda a cadeia 

de valor: adaptação dos processos produtivos (já 

que se trata de um produto inovador no mercado), 

adaptação técnica do papel às impressoras con-

vencionais e quebra de paradigma por parte de 

usuários, além da organização da coleta de papéis 

através de cooperativas de catadores.

Essa ação inovadora tem contribuído para a 

diminuição significativa da quantidade de celu-

lose e, por conseguinte, madeira e árvores, para 

a confecção de papel reciclado, uma vez que se 

utiliza grande quantidade de papel pós-consumo 

(25%) em sua composição.

Parceria resultou em benefícios para as empresas

* César Righetti (césar.righetti@br.abnamro.
com), superintendente de Procurement & 
Payment do Banco Real/ABN Amro, e Júlio 
Francisco Blumetti Faço (juliofaco@gvmail.
br), mestrando e pesquisador da Fundação Ge-
túlio Vargas
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Sabor de fazenda em plena metrópole

Amante de plantas medicinais e aromáticas, 

a nutricionista Silvia Jeha resolveu investir na 

produção de mudas orgânicas em uma pequena 

chácara, de 1.000 metros quadrados. O diferen-

cial, nesse caso, é que a propriedade fica a menos 

de 10 Km do centro de São Paulo, no meio de uma 

minhocultura.

Além disso, as proprietárias realizam cursos, 

prestam consultorias para a confecção de jardins 

medicinais e desenvolvem um trabalho com 

educação ambiental para crianças, num projeto 

chamado Dedinho Verde, onde crianças entre 4 

e 11 anos aprendem como fazer compostagem e 

minhocultura, recolher e separar o lixo, identificar 

frutas (em um pomar localizado ao lado do vivei-

ro) e fazer o plantio das mudinhas em garrafas 

PET, que depois levam para casa.

Conheça mais: www.sabordefazenda.com.br

Reciclando

O Programa de Reciclagem Industrial da 

empresa Dutrafer compõe-se de coleta, transporte, 

comercialização e disposição final de todos os ti-

pos de resíduos. Para isso, integra-se a reciclagem 

industrial com a busca por melhoria da qualidade 

de vida e aumento da preocupação com o destino 

dos resíduos sólidos no ambiente, organizando-

se ações de educação ambiental nas indústrias e 

nas escolas.

O projeto Reciclando na Escola e na Empresa 

consiste em uma equipe de profissionais que sensi-

bilizam o público para as questões ambientais por 

meio de exposições, palestras e jogos interativos. 

Em grandes containers temáticos, apelidados de 

Ciclo de Recicláveis e Casa Ambiental o público 

tem acesso a jogos ambientais, biblioteca, teatro 

e brindes promocionais como mini-lixeiras de 

bolso, camisetas e cartilhas ambientais. De for-

ma dinâmica e criativa, incluindo o uso de um 

personagem, o Reciclinho, a empresa extrapola 

o foco do negócio para atender funcionários de 

indústrias, escolas e comunidades em geral.

As ações de tratamento de resíduos e educa-

ção ambiental relacionam-se com a preservação 

da Mata Atlântica na região de São José dos Cam-

pos, onde a empresa está instalada, na medida em 

que ampliam a preocupação com o destino dos 

Mudas nativas

zona industrial, no bairro da Vila Maria. 

O viveiro Sabor de Fazenda é um oásis de 

verde e sossego, e um exemplo de recuperação 

de um pequeno espaço urbano: um terreno da 

família cercado por fábricas e transportadoras. 

No espaço, criado há quase 12 anos, Silvia e a 

irmã, Sabrina, produzem 8 mil plantas por mês, 

de 90 espécies, com capacidade de estoque de até 

15 mil mudas.

A produção, comercializada em lojas de 

jardinagem e diretamente no local, é certificada 

pela Associação de Agricultura Orgânica (AAO) 

e inclui espécies como citronela, alfazema, ale-

crim e erva cidreira. A idéia é aproveitar tudo no 

processo, seja ocupando cada pequeno espaço 

do terreno ou fazendo compostagem orgânica 

dos resíduos, para a produção de terra e adubo, e 
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resíduos sólidos e o compromisso ambiental do 

setor privado com a aplicação da coleta seletiva 

em seu ambiente industrial.

Conheça mais: www.dutrafer.com.br

Organizações  
Não-Governamentais
Alagoas, Pernambuco, Paraíba 
e Rio Grande do Norte 

Recuperação de APPs no Nordeste

Incentivar a criação e a sustentabilidade de 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural de 

Mata Atlântica no Nordeste do Brasil é um dos 

objetivos do Instituto para Preservação da Mata 

Atlântica (IPMA). Fundado em 1996, por um 

criador científico de aves e duas usinas de açú-

car, a entidade já conseguiu criar quatro RPPNs 

e protocolar junto ao Ibama mais 26, nos estados 

de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande 

do Norte. 

Nos últimos cinco anos foram plantadas mais 

de três milhões de mudas de espécies nativas nas 

áreas de associados. Ao todo são 36 usinas de 

açúcar e álcool no Nordeste.

A entidade atua junto às usinas recuperando 

áreas degradadas de encostas e matas ciliares, que 

deixaram de ser utilizadas para plantação da cana-

de-açúcar. Os usineiros foram convencidos de que 

recuperando essas áreas iriam melhorar a situação 

dos recursos hídricos e do ambiente na região.

Essa relação com a principal atividade eco-

nômica do Nordeste é fruto de um amplo projeto 

de educação, que engloba a sensibilização e a 

capacitação de professores da rede pública. Já 

foram capacitados cerca de 800 professores nos 

quatro estados nordestinos em 23 seminários.

Conheça mais: sac@ipma.org.br 

Bahia 

Ecoparque de Una

O Ecoparque de Una é um projeto demons-

trativo de ecoturismo, localizado em uma pro-

priedade reconhecida como Reserva Particular 

do Patrimônio Natural (RPPN), em Una, sul da 

Bahia, 45 km ao sul da cidade de Ilhéus. É uma 

parceria do Instituto de Estudos Socioambien-

tais do Sul da Bahia (IESB) com a Conservação 

Internacional (CI) e tem como principal objetivo 

demonstrar a viabilidade do ecoturismo como 

alternativa economicamente viável e ambiental-

mente correta.

Recuperação de APPs em Alagoas 

Ponte suspensa no Ecoparque
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O sul da Bahia é reconhecidamente uma 

das áreas de maior prioridade para o desenvol-

vimento de projetos conservacionistas, por conta 

de sua enorme biodiversidade e elevado grau de 

endemismo das espécies encontradas. Trata-se 

de uma região litorânea de paisagens naturais 

privilegiadas, com vastos manguezais, restingas, 

rios, lagoas, cachoeiras, grutas e uma floresta 

que, embora muito reduzida em relação à enorme 

extensão da Floresta Atlântica de outrora, guarda 

em seu interior uma riqueza sem igual.

Uma pesquisa sobre o potencial de mercado 

do ecoturismo para a região, realizada em 1994, 

demonstrou que existia uma forte demanda por 

atividades de lazer ao ar livre, que envolvessem 

caminhadas em trilhas e visitas a parques naturais. 

Dessa maneira, IESB e CI decidiram implantar 

um parque de ecoturismo que evidenciasse a 

empresários e proprietários de áreas naturais o 

quanto esta pode ser uma alternativa econômica 

e ambiental atraente. 

O projeto de implantação do parque teve início 

em fevereiro de 1997, com a construção de uma 

passarela pênsil pela copa das árvores, abertura de 

uma trilha interpretativa e reforma da estrada de 

acesso. A passarela de 23 metros de altura e 100 

metros de extensão é até hoje a única desse tipo 

instalada no Brasil, permitindo a observação de 

bromélias, palmiteiros e outras espécies da flora e 

fauna, como preguiças e mico-leões-de-cara-dou-

rada. Um ano depois de instalado, em fevereiro de 

1998, o Ecoparque de Una foi aberto à visitação 

e, até 2004, já havia recebido 27 mil visitantes. 

Desses, mais de 7 mil foram estudantes, sendo 

60% oriundos de escolas públicas da região, o que 

confirma o papel da iniciativa para a sensibilização 

em relação à conservação ambiental. 

Conheça mais: www.ecoparque.org.br

Reflorar

O Projeto Reflorar – Recomposição Flo-

restal em Áreas Rurais vem sendo desenvolvido 

pelo Grupo Ambientalista da Bahia (Gambá) na 

região do Recôncavo Baiano, nos municípios de 

Amargosa, Elísio Medrado, Santa Terezinha, São 

Miguel das Matas e Varzedo, tendo sua sede na 

Reserva Jequitibá, na Serra da Jibóia.

O projeto é voltado basicamente para dois 

componentes: recuperação de áreas degradadas, 

com proteção dos recursos hídricos e do solo e o 

desenvolvimento de um programa de educação 

ambiental. A estratégia para chegar aos produtores 

rurais passa pela articulação com os sindicatos de 

trabalhadores rurais.

Já foram produzidas mais de 400.000 mudas 

de 100 espécies da Mata Atlântica, recuperados 

mais de 140 hectares e atendidas mais de 100 

famílias. O projeto tem conseguido demonstrar 

a recuperação (em volume e em qualidade de 

água) de algumas nascentes, em propriedades com 

encostas de nascentes reflorestadas, e tem uma 

forte presença coibidora de ações degradadoras, 

como a atividade madeireira ilegal e o comércio 

de passarinhos. 

Conheça mais: www.gamba.org.br

Minas Gerais 

Desenvolvimento Rural Sustentável e  

Conservação de Remanescentes

Desenvolvido pela Fundação Biodiversitas, 

no município de Simonésia, Zona da Mata em 

Mudas de árvores nativas
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Minas Gerais, o projeto colabora na conservação 

dos remanescentes de Mata Atlântica da região 

do entorno da Reserva Particular do Patrimônio 

Natural (RPPN)  Mata do Sossego, através da 

experimentação e disseminação de práticas sus-

tentáveis de manejo dos recursos naturais, que 

considerem o conhecimento da população local 

e da comunicação ambiental. 

O município de Simonésia, distante cerca 

de 320 quilômetros de Belo Horizonte, é uma 

região onde a Mata Atlântica se encontra muito 

alterada, principalmente por conta das atividades 

econômicas ligadas à cultura do café e à pecuária. 

Da área total do município, apenas 18,4% estão 

ocupados por uma cobertura florestal, quase to-

talmente fragmentada e insularizada, sendo que o 

remanescente onde está incluída a RPPN Mata do 

Sossego, com cerca de 1.800 hectares, é o maior e 

mais contíguo da região. Segundo dados do IBGE 

(1996), o município possui 1.674 propriedades 

rurais, sendo que 428 são menores de 5 hectares 

agrícola com a implantação de sistemas agroflo-

restais; redução do uso de agrotóxicos através da 

agricultura orgânica; melhoria da base alimentar 

das comunidades através da diversificação dos 

quintais agroflorestais; e técnicas de conservação e 

recuperação de matas ciliares e de topo de morro. 

O projeto já realizou o diagnóstico rural par-

ticipativo com cerca de 170 famílias e implantou 

mais de 100 hectares de experiências agro-am-

bientais e de recuperação de florestas.

Conheça mais: www.biodiversitas.org.br

Educação e Recuperação Ambiental no  

Vale do Rio Doce

Desenvolvido pelo Instituto Terra, no mu-

nicípio de Aimorés, Minas Gerais, o projeto visa 

promover, executar e apoiar programas e ações 

concretas de conservação, recuperação, gestão 

e educação ambiental na Mata Atlântica da Ba-

cia do Vale do Rio Doce, através dos seguintes 

componentes: recuperação ambiental, pesquisa, 

educação e manejo de microbacias. 

A sede do Instituto Terra fica numa unidade 

de conservação, a Reserva Particular do Patrimô-

nio Natural (RPPN) Fazenda Bulcão, com 676,7 

hectares, de propriedade de Sebastião e Lélia 

Salgado, cedida em comodato ao Instituto para o 

desenvolvimento dos projetos ambientais. Para 

a implementação dos componentes de educação 

e pesquisa, foi construído o Centro de Educação 

e Recuperação Ambiental (Cera), com sede na 

RPPN e mantido pelo Instituto e que iniciou suas 

atividades em 19 de fevereiro de 2002. 

A região de Aimorés era originalmente reco-

berta por exuberantes florestas e sua colonização 

ocorreu já tardiamente, no início do século XX, 

a partir da abertura da Estrada de Ferro Vitória-

Minas, que chegou ali em 1905. Atualmente, a 

cobertura vegetal do município é predominante-

mente composta de capoeiras, pastos e culturas 

agrícolas, sendo que poucas matas são encontra-

RPPN Mata 
do Sossego

e 1.050 ficam entre 5 e 50 hectares. 

Nesse sentido, apoiar a experimentação e a 

difusão de práticas agro-ambientais sustentáveis 

no entorno da RPPN Mata do Sossego está sendo 

feito através de: técnicas de conservação do solo e 

dos recursos hídricos; diversificação da produção 
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das no alto das serras.

Até o momento, foram trabalhados 169,7 

hectares na RPPN, 25% do total. Foram plantadas 

350 mil mudas de espécies arbóreas em áreas an-

teriormente ocupadas por pastos ou degradadas. 

O Instituto realiza, também em parceria com a 

prefeitura municipal, o Projeto Aimorés, cujo 

objetivo é o desenvolvimento sustentável da zona 

rural, através do planejamento por microbacia.

Conheça mais: www.institutoterra.org 

Sistemas agroecológicos

O estado de Minas Gerais foi um dos que 

mais sofreu com a devastação da Mata Atlântica 

em todo o País e hoje conta com grandes extensões 

de terra tomadas pela agricultura. No entanto, ain-

da existem ricos remanescentes de mata a serem 

conservados, como o Parque Estadual da Serra do 

Brigadeiro e o Parque Nacional do Caparaó. Essa 

tarefa só será possível se houver a participação dos 

moradores do entorno dessas unidades na gestão 

do parque e se houver um incentivo ao desenvol-

vimento de práticas agroecológicas.

Pensando nessa questão, o Centro de Tec-

nologias Alternativas da Zona da Mata de Minas 

Gerais (CTA-ZM) desenvolve, desde 1994, o 

programa Agricultura sustentável e conservação 

da Mata Atlântica na Serra do Brigadeiro, que 

tem como meta a construção de uma proposta 

de desenvolvimento rural sustentado nas áreas 

de entorno do parque. O desafio é melhorar as 

condições de vida das famílias, aumentando a 

produção de alimentos e a renda e conservando 

os recursos naturais desta região. 

Além da elaboração de um plano estratégico 

para produção do café agroecológico, o projeto 

desenvolveu uma metodologia para avaliação de 

desempenho econômico e financeiro de sistemas 

agroecológicos familiares e fez um estudo com-

parativo sobre o desempenho desses sistemas e os 

tradicionalmente utilizados. A proposta metodo-

lógica de monitoramento é baseada em atributos 

de sustentabilidade para os agroecossistemas. As 

atividades desenvolvidas pelo projeto junto aos 

agricultores e lideranças comunitárias, somadas à 

orientação técnica, estimularam a conversão para 

o sistema agroecológico de mais de cinqüenta 

famílias que produziam convencionalmente, nos 

municípios de Espera Feliz, Araponga, Tombos, 

Eugenópolis e Carangola.

Conheça mais: www.ctazm.org.br

Paraná 

Apoio a projetos

Em 1990, a Fundação O Boticário de Prote-

ção à Natureza iniciou suas atividades apoiando 

projetos de conservação realizados por tercei-

ros, beneficiando assim diversas instituições de 

pesquisa, ensino e gestão de áreas protegidas no 

Brasil. No Domínio da Mata Atlântica, a Funda-

ção já apoiou a realização de 429 projetos, que 

tratam de assuntos diversos, como pesquisas sobre 

a ecologia de espécies ameaçadas, inventários de 

biodiversidade em diferentes regiões e envolven-

do vários grupos animais e vegetais, avaliação 

dos impactos da atividade do homem sobre os 

ambientes naturais e apoio à implantação de infra-

estrutura em unidades de conservação.

Projeto de 
conservação 

na Serra do 
Brigadeiro
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Na região da floresta ombrófila densa já fo-

ram apoiados 208 projetos, a maior parte realizada 

nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, onde hoje se 

encontram os remanescentes mais expressivos da 

formação. Espécies ameaçadas de primatas, aves e 

plantas foram contempladas nesses estudos, além 

de publicações e cursos relacionados ao bioma.

Na floresta com araucária, foram 44 projetos, 

desenvolvidos principalmente no Paraná, onde 

essa floresta ocupava parte significativa do Estado 

e hoje está reduzida a um percentual ínfimo, longe 

de ser o mais adequado para garantir a perpe- 

tuação dessa fisionomia. Associados à floresta de 

araucária ocorrem os campos, altamente ameaça-

dos pela expansão das atividades agropecuárias, 

que foram tratados de forma mais direta em so-

mente oito projetos, reflexo da própria demanda 

de propostas nesse tipo de vegetação.

Projetos realizados nas florestas estacionais 

compõem uma parte menor das ações apoiadas, 

totalizando 42 projetos. A situação desses tipos 

vegetacionais não é muito distinta da floresta 

com araucária, com o agravante de que não tem 

despertado tanto a atenção dos conservacionistas 

como as demais formações do Domínio.

Os ecossistemas costeiros, considerados for-

mações associadas ao Domínio da Mata Atlântica, 

incluindo as dunas, restingas e manguezais, foram 

contemplados com 127 projetos, executados pra-

ticamente ao longo de toda a costa do Brasil.

Os projetos apoiados na Mata Atlântica re-

presentam quase metade do conjunto de propostas 

que receberam apoio da Fundação O Boticário de 

Proteção à Natureza em seus 15 anos de atuação. 

Muitos resultaram em monografias, dissertações 

e teses em cursos de graduação e pós-graduação 

no Brasil, na descoberta de espécies novas para a 

ciência, na ampliação da base de conhecimentos 

sobre espécies ameaçadas, na melhoria das condi-

ções de infra-estrutura e funcionamento de unida-

des de conservação, em ações de mobilização da 

sociedade para a conservação, entre outros.

Conheça mais: http://internet.boticario.com.

br/portal/site/fundacao/

Manejo regenerativo de ecossistemas  

associados à Mata Atlântica

O projeto, que vem sendo implantado pela 

Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura 

Alternativa (AS-PTA), nos municípios de São 

Mateus do Sul e Bituruna, no Paraná, desenvolve 

sistemas produtivos de erva-mate (Ilex paragua-

riensis) integrados ao manejo regenerativo das 

florestas de araucária. O objetivo é contribuir  para 

o rompimento do ciclo de degradação ambiental, 

através da conservação dos recursos naturais e 

da promoção da melhoria da qualidade de vida 

das populações locais. O projeto implantou um 

conjunto de unidades demonstrativas e capacitou 

40 técnicos e 1.003 agricultores da região através 

de reuniões, dias de campo, cursos e mutirões, 

demonstrando que é possível preservar e recuperar 

a Mata Atlântica e ao mesmo tempo melhorar a 

renda do agricultor.

Porcos do mato

Pinhão
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Depois de três anos de trabalho, é possível 

notar uma mudança de percepção e de atitude dos 

técnicos e agricultores participantes do projeto, 

já totalmente capazes de explicar os fenômenos 

ecológicos que ocorrem em seus sistemas. Ao 

conhecer esses princípios, os agricultores conse-

guem relacioná-los com a prática desenvolvida 

nas unidades demonstrativas  e questionam o 

incentivo dado pelo governo para os plantios de 

espécies exóticas, como o pinus e espécies de 

erva-mate trazidas da Argentina.

A maioria dos agricultores que participam do 

projeto está respeitando as áreas de preservação 

permanente e reservas legais e acha essa medida 

necessária para a manutenção dos ecossistemas. 

Os que já haviam desmatado essas áreas come-

çaram a recuperá-las. O processo de educação 

ambiental desenvolvido pelo projeto ampliou a 

conscientização ambiental e contribuiu para a mu-

dança das atitudes do agricultores, pois o manejo 

dos sistemas produtivo-regenerativos requer, além 

do conhecimento do funcionamento dos ecossis-

temas, um profundo respeito à natureza. 

O sucesso do projeto deve-se também às par-

cerias com os Sindicatos de Trabalhadores Rurais 

da região e com a Diocese de União da Vitória, 

no que tange à difusão das experiências e cursos 

de medicina alternativa. O projeto estabeleceu 

também uma parceria com a Associação Brasileira 

de Saúde Popular (Abrasp).

Conheça mais: www.aspta.org.br

Seqüestro de Carbono

São projetos que vêm sendo implantados pela 

Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem (SPVS) 

na região de Guaraqueçaba, no litoral do Paraná 

e têm como meta a fixação de 2,5 milhões de 

toneladas de carbono, em 40 anos. É premissa da 

SPVS e exigência dos parceiros financiadores que 

os projetos também ofereçam outros resultados, 

como a recuperação florestal, ações de conserva-

ção do meio ambiente e alternativas de geração de 

renda para as comunidades que vivem próximas 

às suas áreas de influência e a preservação da 

biodiversidade da Mata Atlântica da região.

A SPVS adquiriu e transformou em Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN) uma 

área de 20 mil hectares, distribuída em três gle-

bas: 7 mil hectares (Reserva Natural Serra do 

Itaqui); 12 mil hectares (Bacia Hidrográfica do 

Rio Cachoeira); 1 mil hectares (Reserva Morro 

da Mina). Nessas áreas, está sendo promovida 

a conservação da biodiversidade, a restauração 

florestal em áreas degradadas, o enriquecimento 

de florestas secundárias e o desenvolvimento rural 

sustentável junto às comunidades do entorno.

 Os projetos fazem parte da ação contra o 

aquecimento global e pretendem contribuir para 

combater o fenômeno negativo das mudanças 

climáticas, provocado pelo efeito estufa. O efeito 

estufa é provocado pelo aumento da concentração 

de carbono na atmosfera, elevando a temperatura 

da superfície do Planeta e conduzindo a altera-

ções nos padrões climáticos. O último relatório 

do Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas da ONU, divulgado em 12 de julho 

de 2001, afirma que as temperaturas globais vão 

aumentar de 1,4 a 5,8º C até o fim deste século. 

Tal aumento é quase duas vezes maior do que o 

previsto há cinco anos.  

Plantio de árvores em Guaraqueçaba
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A SPVS trabalha em parceria com a The 

Nature Conservancy (TNC), uma organização 

não-governamental dos Estados Unidos com 

atuação internacional, e tem como financiadores 

as seguintes empresas: American Electric Power, 

General Motors e Texaco.

Conheça mais: www.spvs.org.br

Pernambuco 

Difusão de sistemas agroflorestais

Executado pelo Centro de Desenvolvi-

mento Agroecológico Sabiá, nos municípios de 

Abreu Lima e Bom Jardim, na Zona da Mata, 

em Pernambuco, o projeto Difusão de Sistemas 

Agroflorestais desafia o violento processo de 

degradação do solo e da devastação da floresta 

nativa na região, que tornou a terra improdutiva 

e tirou do mapa aves como o sabiá, pica–pau, 

beija-flor e canário.

Em 22 comunidades, com o envolvimento de 

mais 100 famílias, o projeto se dedica ao plantio 

de culturas anuais e introdução de espécies nativas 

(arbóreas e arbustos), com vistas à produção de 

matéria orgânica, madeira e ração para animais.

Os produtos, inclusive os derivados do mel, 

são beneficiados e comercializados, contribuindo 

para o aumento da renda na propriedade rural. 

Entre os produtos cultivados estão abacaxi, ba-

nana, jaca, caju, jenipapo, carambola, mandioca, 

inhame e cará. Entre as espécies de árvores na-

tivas mais plantadas está o ipê, uma das árvores 

mais conhecidas e que deu origem ao nome do 

município Bom Jardim, por conta das flores que 

cobriam o chão das estradas. Outra espécie arbó-

rea de grande valor econômico e que está sendo 

utilizada no projeto é o sabiá (igual ao nome da 

ave) e que é usado para vários fins, entre eles a 

produção de lenha.

Conheça mais: www.centrosabia.org.br

Jaca, uma 
das espécies 
do projeto

Rio Grande do Sul 

A experiência com as unidades  

de conservação*

Em 1995, nos perguntávamos como seres 

do mundo, onde poderíamos fazer diferença 

nessa complexa teia da vida, onde deveríamos 

concentrar nossos esforços. Descobrimos então 

as unidades de conservação como um conjunto 

de corações pulsantes no mapa ambiental do Rio 

Grande do Sul. No maior deles, os Parques Na-

cionais de Aparados da Serra e Serra Geral, inicia-

mos um projeto de desenvolvimento sustentável 

com as comunidades do entorno. Uma unidade 

de conservação onde a proteção da natureza está 

associada ao uso público pode trazer enormes 

benefícios para as comunidades locais. Basta pro-

mover inclusão, auto-gestão, alternativas econô-

micas sustentáveis, qualificação da comunidade, 

geração de conhecimentos, educação ambiental e 

planejamento, elementos que, entre outros, inte-

gram iniciativas de desenvolvimento sustentável. 

Sede da SPVS no litoral
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O trabalho foi grande, o tempo de três anos foi 

curto, mas fomos parceiros dos interessados locais 

em protagonizar uma nova perspectiva.

Hoje, Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, 

migra gradativamente de uma economia depen-

dente da indústria de celulose para um aumento do 

ecoturismo. A personalidade cultural dos campos 

de cima da serra foi valorizada e há vontades de 

mantê-la. Revitalizamos espaços culturais que 

foram apropriados. Incentivamos iniciativas 

locais em serviços e produtos do turismo susten-

tável que cresceram. Buscamos soluções para os 

resíduos domiciliares, a degradação do campo 

nativo, a apicultura e o artesanato tradicional, 

com a qualificação de processos e organização 

comunitária. Infelizmente, algumas iniciativas 

não avançaram, abandonadas pelo poder público 

e sem força com o fim prematuro do projeto, mas 

os resultados foram positivos e novas forças pelo 

desenvolvimento sustentável surgiram daí. 

Percebemos que as unidades de conservação 

podem ser conectadas por corredores ecológicos 

numa estratégia de gestão territorial que amplia e 

integra ações de desenvolvimento sustentável. Em 

1999, começamos a trabalhar o corredor ecológico 

Serra Geral propondo uma estratégia de gestão 

que aumentasse a conectividade entre os parques 

nacionais e diversas unidades de conservação da 

região, implantadas ou no papel. Parque Estadual 

de Tainhas, Reserva Biológica de Aratinga, Flona 

de São Francisco de Paula, APA da Rota do Sol, 

Reserva Biológica Serra Geral, Reserva Biológica 

Mata Paludosa, APA de Torres, Parque Estadual 

de Itapeva e algumas áreas privadas constituem, 

com os parques nacionais, um riquíssimo mosaico 

que pode ser gerido como corredor ecológico, isso 

tudo dentro da Mata Atlântica. 

A necessidade de fortalecer essa estratégia 

nos levou, no mesmo ano, a integrar o Comitê 

Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

do Rio Grande do Sul, um sistema de gestão bior-

regional altamente qualificado e que consegue ser 

pró-ativo na construção desse outro paradigma. 

Nele propomos políticas públicas mais sustentá-

veis, promovemos a articulação inter-institucional 

e a multidisciplinaridade, constituímo-nos como 

resistência às iniciativas de degradação da Mata 

Atlântica, ainda fortes e persistentes no Rio Gran-

de do Sul e no Brasil. As unidades de conservação, 

zonas núcleo da Reserva da Biosfera, são acom-

panhadas no seu conjunto e apoiamos iniciativas 

que podem ser mais eficazes em fortalecê-las e às 

comunidades de seu entorno.

A preocupação e a atuação regional nos le-

varam, em 2000, a uma parceria com o governo 

do estado do Rio Grande do Sul para elaborar um 

projeto de conservação da Mata Atlântica para a 

região do mosaico. Pela primeira vez no Estado, 

vários órgãos ambientais do governo trabalharam 

intensamente com uma organização não-gover-

namental para propor um projeto de conserva-

ção que integrasse consolidação de unidades de 

conservação, sistematização e disponibilidade 

de informações, controle ambiental, recuperação 

de ecossistemas, educação ambiental e desen-

volvimento sustentável com as comunidades do 

entorno. Durante dois anos e meio elaboramos, 

negociamos e aprovamos o projeto junto ao Grupo 

Bancário KfW. O Comitê acompanhou o trabalho 
Parque 
Nacional da 
Serra Geral
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e foi indicado como conselho deliberativo do 

projeto. Mas o governo resolveu jogar sozinho, 

sem parceria com a sociedade e sem acompanha-

mento do Comitê. Isso trouxe inúmeras alterações 

no projeto, que vem perdendo suas propriedades 

mais notáveis – parcerias, abordagem sistêmica, 

proteção aliada ao desenvolvimento sustentável 

– unindo-se a outros na vala comum.

A frustração com o governo - parceiro na 

captação, Judas na execução - reforçaram a neces-

sidade de retomar um equilíbrio de abordagem na 

nossa estratégia. Voltamos a intensificar de forma 

mais autônoma nossas ações diretas no entorno das 

unidades de conservação que integram o mosaico. 

Junto ao Parque Estadual de Itapeva, que ajuda-

mos a criar, estamos desde 2003 atuando com a 

comunidade no embrião de um projeto semelhante 

ao dos parques nacionais. A perspectiva regional 

está recebendo esforços concretos num projeto 

para definição de áreas prioritárias à criação de 

novas unidades de conservação na Mata Atlântica 

do Rio Grande do Sul. Gradativamente estamos 

ampliando nossa participação nos conselhos das 

unidades de conservação e nossa presença junto 

aos gestores e ao Ministério Público, buscando 

negociar conflitos e construir alternativas para as 

UCs e a Mata Atlântica. 

*Alexandre Krob, agrônomo, MSc. em Ciência 
do Solo, coordenador técnico e sócio-fundador 
da Curicaca, representante da instituição na pre-
sidência do Comitê Estadual da Reserva da Bio-
sfera da Mata Atlântica no RS e na coordenação 
da RMA-RS e Patrícia Bohrer, artista visual, 
MSc. em Educação e Movimentos Sociais, arte-
educadora e sócia-fundadora do Curicaca

Conheça mais: www.curicaca.org.br/

Manejo agroflorestal da  

região de Torres

Implantado pelo Centro Ecológico (CE), 

uma organização não-governamental com 15 anos 

de trabalho no campo da agroecologia em duas  

regiões do Rio Grande do Sul (na Serra Gaúcha, 

nos municípios de Ipê, Antônio Prado, Nova 

Roma do Sul e Caxias do Sul, e no Litoral Nor-

te, nos municípios de Torres, Três Cachoeiras, 

Morrinhos do Sul, Mampituba e em D. Pedro 

de Alcântara), o projeto promove a reconstitui-

ção sistemática da vegetação original da região 

através de práticas agroflorestais, aumentando a 

cobertura florestal e procurando conectá-la com 

os remanescentes florestais que ainda existem. 

Para alcançar o objetivo, o projeto realiza a capa-

citação tecnológica das associações e grupos de 

agricultores ecologistas já existentes na região em 

manejo de sistemas agroflorestais.

Diretamente, o projeto beneficia 75 famílias, 

mas indiretamente esse número é bem maior. 

Houve um fortalecimento do processo de organi-

zação do movimento de agricultores ecologistas 

na região e um aumento da auto-estima, resultan-

do em fortalecimento do processo de proteção e 

recuperação ambiental, especialmente do compo-

nente florestal e cursos d’água. A área plantada e 

manejada no projeto totaliza 180 hectares, numa 

média de 3 a 5 hectares por propriedade. Os sis-

temas agroflorestais são implantados em áreas 

de bananais, onde são introduzidas espécies de 

árvores frutíferas e outras nativas. Também são 

realizadas experiências de enriquecimento de 

capoeiras, com introdução de espécies frutíferas e 

madeireiras. As principais espécies utilizadas nos 

sistemas agroflorestais são palmito, ingá, sobra-

gi, mamão, maracujá, cedro, canelas, canjerana, 

araticum, café, lima, louro e ameixas. 

Conheça mais: www.centroecologico.org.br

Monitoramento de  

atropelamento da megafauna*

O Livro Vermelho do Rio Grande do Sul 

(Fontana, Bencke & Reis 2003) inclui 178 espé-

cies ameaçadas – entre herpetofauna, avifauna e 
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mastofauna. As causas dessa situação são comu-

mente vistas no Brasil, tais como o desfloresta-

mento, a caça predatória, a poluição das águas 

bem como a competição com espécies exóticas. 

No entanto, ainda é incipiente o conhecimento 

sobre o impacto resultante do atropelamento 

da megafauna (répteis, aves e mamíferos) em 

rodovias, provavelmente por exigir esforço de 

estudiosos e uso de GPS. 

de um automóvel em movimento (40Km/h a 80 

Km/h), a identificação da espécie foi possível para 

a maioria dos mamíferos (ex: Didelphis albiven-

tris, Cavia aperea, Coendou villosus, Dusicyon 

sp, Dasypus sp), o mesmo não ocorrendo para 

répteis e aves. Serpentes (Jararaca sp e Spilotes 

anomalepis) e lagartos (Tupinambis merianae) 

foram vistos tanto em óbito quanto atravessan-

do a rodovia. Não houve diferença significativa 

entre o número de atropelamentos no inverno e 

no verão até novembro de 2004. No entanto, ao 

serem incluídos os dados obtidos para as três 

amostragens realizadas entre dezembro e março 

de 2005, constatou-se um acréscimo de 58% no 

número de animais atropelados. Esse fato pode 

estar relacionado com a severa estiagem ocorrida 

na região, histórica para o Estado. 

Dados obtidos por esse método indicaram 

cinco trechos principais que deverão receber 

placas indicativas da travessia de animais silves-

tres da Mata Atlântica (atuação conjunta entre 

ONG Mira-Serra, Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente (Sema-RS), o Projeto de Conservação 

da Mata Atlântica-RS e DAER.  Assim sendo, o 

método se constitui em ferramenta importante de 

monitoramento que poderá ter aplicação nos es-

tudos de diversidade, abundância e/ou densidade 

da megafauna local.

*Lisiane Becker, Rogério Mongelos e Marli 
Custódio de Abreu, da ONG Mira-Serra

Rio de Janeiro 

Mico-leão-dourado

Para proteger e conservar os micos-leões-

dourados em seu ambiente natural, em 1983 foi 

criado o Programa de Conservação para o Mico-

Leão-Dourado (PCMLD), que ganhou novo 

impulso com a criação, em 1992, da Associação-

Mico-Leão-Dourado.

Filhote de anta

Nesse contexto, a ONG Mira-Serra se pro-

pôs a encontrar um método simples de monito-

ramento dos animais atropelados, que pudesse 

ser aplicado por qualquer pessoa. Para tanto, foi 

adotada como referência básica o número dado 

às paradas de ônibus, em detrimento da marca-

ção do Departamento Autônomo de Estradas de 

Rodagem (DAER) – descontínuo - e do odômetro 

- dependente do ponto de origem e da lembrança 

de calibragem. 

A RS-020, rodovia desse estudo, cruza a poli-

gonal da Mata Atlântica e não possui acostamento 

em boa parte da pista, impossibilitando a obtenção 

de coordenadas georreferenciadas. Os exemplares 

atropelados foram agrupados, a posteriori, em 

silvestres (181), domésticos (21) e indeterminados 

(5). Para as vinte e seis amostragens (maio/2000 a 

março/2005) efetuadas por observações de dentro 
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O programa vem atuando na região de ocor-

rência atual dos micos, nos municípios de Silva 

Jardim, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Rio 

Bonito, São Pedro d’Aldeia, Cabo Frio, Armação 

dos Búzios e Saquarema, no litoral do Rio de 

Janeiro. Essas são as últimas áreas de ocorrência 

da espécie. 

A estratégia do programa tem sido avaliada 

e refinada com a ajuda de um processo conhecido 

como Análise de Viabilidade de População e de 

Hábitat, que é alimentado com todas as informa-

ções sobre a espécie (demografia, ecologia) e seu 

ambiente natural (tamanho da área de ocorrência, 

isolamento, grau de fragmentação), bem como os 

aspectos sociais, econômicos e culturais da região 

(pressões antrópicas sobre as áreas e a espécie).

Para considerar o mico-leão-dourado salvo 

da ameaça de extinção, será necessário alcançar, 

até o ano 2025, uma população de 2.000 micos 

vivendo livremente em seu ambiente natural. Para 

isso, são necessários 25.000 hectares de florestas 

protegidas. 

Isso poderá ser alcançado através de algumas 

ações, como: desenvolvimento de pesquisas sobre 

a espécie e seu habitat natural; identificação e re-

dução das ameaças que recaem sobre a espécie e o 

hábitat; proteção e ampliação das florestas remanes-

centes; treinamento de estudantes e profissionais; e 

multiplicação do modelo para outras regiões.

Conheça mais: www.micoleao.org.br

Santa Catarina 

Agrofloresta familiar

O projeto Desenvolvimento da Agrossil-

vicultura na Agricultura Familiar do Planalto 

Serrano e Alto Vale do Itajaí entrou em funciona-

mento em 2004 com o objetivo de desenvolver a 

agrossilvicultura (agricultura, pomar e floresta) na 

propriedade familiar, buscando melhores condi-

ções socioeconômicas dos agricultores familiares 

e a conservação dos recursos naturais da região 

do Planalto Serrano Catarinense e Alto Vale do 

Itajaí. Estima-se com este projeto sensibilizar e 

cadastrar 450 famílias de agricultores.

Plantio de abóboras na mata

O projeto prevê a efetivação de 30 Unidades 

Experimentais Particulares (UEPs), que vão gerar 

referências em agrossilvicultura, sistemas silvi-

pastoris, sistemas silvi-agrícolas, entre outras. Es-

sas áreas estarão distribuídas em nove municípios 

da região dos Campos e de Lages e 11 municípios 

no Alto Vale Itajaí, atendendo a diferenças sócio-

culturais, econômicas e ambientais específicas 

de cada região. Ao receber assessoria técnica das 

entidades responsáveis pelo projeto, agricultores 

com maior potencial de divulgação do projeto já 

começaram a construir consórcios entre arbóreas 

e espécies de cultivo rápido, devendo funcionar 

como monitores de outros proprietários, cujos 

lotes têm em média 20 hectares. Nesse modelo, os 

agricultores tornam-se responsáveis pela susten-

tação ecológica da propriedade, podendo escolher 

combinar desde elementos simples, como arroz 

e erva-mate, até o manejo de espécies nativas 

que promovem a restauração da biodiversidade 

regional.
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O Centro Vianei de Educação Popular e a 

Associação de Preservação do Meio Ambiente do 

Alto Vale do Itajaí (Apremavi) são os executores 

e acreditam que é necessário promover a busca 

de soluções técnicas, o resgate e o aprimoramento 

de alternativas viáveis para as diferentes situa-

ções. Assim, as entidades acompanham e fazem 

o monitoramento dos sistemas agroflorestais, 

avaliando resultados e elaborando propostas de 

continuidade.

Conheça mais: www.uniplac.rct-sc.br/vianei

Planejamento de  

Propriedades e Paisagens

Desenvolvido pela Associação de Preser-

vação do Meio Ambiente do Alto Vale do Itajaí 

(Apremavi), fundada em 1987, em Santa Catarina, 

o Programa de Planejamento de Propriedades e 

Paisagens é integrado por um conjunto de ati-

vidades, cujo objetivo é desenvolver e oferecer 

know-how na recuperação de florestas e promover 

alternativas econômicas ambientalmente susten-

táveis junto a proprietários rurais, prefeituras e 

empresas de Santa Catarina. O Programa é com-

posto pelas seguintes ações:

Produção de mudas e recuperação de áreas 

degradadas e matas ciliares – realizado desde a 

criação da Apremavi, esse trabalho inclui a coleta 

de sementes e a produção de mudas no Viveiro 

Jardim das Florestas, localizado em Atalanta, que 

tem capacidade para produzir aproximadamente 

600 mil mudas por ano de 120 espécies diferentes 

de árvores nativas da Mata Atlântica, além de 

várias espécies de bromélias e algumas espécies 

medicinais. Entre 1994 e 2002, essa iniciativa 

viabilizou o plantio de 435 mil árvores, num total 

de 235 hectares, em 200 propriedades rurais de 

Santa Catarina. As árvores são plantadas em co-

mum acordo com os proprietários, privilegiando 

as margens de rios e nascentes, a fim de recom-

por as matas ciliares, além de encostas com alta 

declividade. O trabalho é complementado por 

atividades educativas, que visam conscientizar 

os beneficiários da importância das florestas em 

seu cotidiano.

Enriquecimento de Florestas Secundárias 

– Iniciado em 1996, é uma experiência pioneira 

de valorização e enriquecimento de florestas 

secundárias (matas degradadas pela exploração 

madeireira, além de capoeiras e capoeirões). Seu 

objetivo é manter esses conjuntos florestais, incre-

mentar a diversidade arbórea e, ao mesmo tempo, 

proporcionar seu uso econômico sustentável no 

futuro. Até 2002, foram enriquecidos cerca de 110 

hectares de florestas secundárias, localizadas em 

79 propriedades, de 19 municípios, com o plantio 

de 217 mil mudas de árvores nativas de mais de 60 

espécies. Paralelamente, foram capacitados 768 

agricultores e técnicos especializados.

Agricultura orgânica – Esse trabalho visa 

disseminar, entre os agricultores catarinenses, a 

produção de alimentos sem o uso de agroquímicos 

e a adoção de técnicas de manejo que propiciem a 

conservação do solo. Iniciado em 1992, resultou 

no cadastramento das principais iniciativas de 

agricultura orgânica no Alto Vale do Itajaí e na 

implantação de experiências em oito propriedades 

Recuperação 
de APPs é 
prioridade
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de pequenos agricultores da região.  Integrante 

da Rede de Certificação Participativa Ecovida, 

a Apremavi fornece assessoria a agricultores de 

vários municípios e promove periodicamente 

cursos e seminários sobre agricultura orgânica.

Conheça mais: www.apremavi.org.br

São Paulo 

Abraço Verde

Esta iniciativa vem sendo implantada pelo 

Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), no en-

torno do Parque Estadual do Morro do Diabo, 

no Pontal do Paranapanema, São Paulo, com o 

objetivo de proteger e isolar a borda exposta e 

degradada desse fragmento florestal, através de 

uma zona tampão de agrofloresta, tentando dessa 

maneira minimizar as perturbações antrópicas e 

os efeitos de borda.

Sob a perspectiva social, essa zona agroflo-

restada tem como objetivo melhorar e diversificar 

as atividades produtivas numa faixa dos assenta-

mentos rurais, sítios e fazendas que contornam o 

Parque, numa faixa de 40 a 80 metros de largura 

por dois quilômetros de extensão pela junção de pe-

quenas propriedades rurais. Assim, o Abraço Verde 

permite a produção de bens (frutos, madeira, lenha, 

mel, ervas medicinais, matéria orgânica, forragem 

etc.) e serviços (quebra-vento, cerca viva, conser-

vação e fertilidade do solo, aumento da produtivi-

dade agropecuária, diversificação das atividades 

produtivas, aceiros, sombra, lazer etc.).

Além disso, pretende gerar, transferir e 

multiplicar os conhecimentos e resultados ad-

quiridos para outros fragmentos florestais e suas 

respectivas comunidades do entorno, levando tais 

conhecimentos a pequenos e médios agricultores 

e disseminando práticas agroflorestais na região, 

principalmente pelo compromisso das comuni-

dades com o reflorestamento. Assim, já foram 

plantadas mais de 1 milhão de mudas nativas 

da Mata Atlântica na região do Pontal, também 

em projetos como o de Ilhas de Biodiversidade 

e Corredores Ecológicos, que criam, respectiva-

mente, trampolins para a passagem de espécies da 

fauna e corredores entre fragmentos e unidades 

de conservação.

Conheça mais: www.ipe.org.br

Assentamento Agroambiental Alves e Pereira 

O assentamento tem como proposta de-

monstrar a viabilidade econômica da agroecolo-

gia, induzindo o uso de técnicas de manejo que 

diminuem os impactos ambientais e melhoram 

a qualidade de vida da comunidade. Para esse 

objetivo, são desenvolvidos sete projetos demons-

trativos pela Associação dos Amigos e Moradores 

do Bairro Guapiruvu, onde o assentamento está 

localizado, no município de Sete Barras (SP).

Por meio de experiências individuais de 

práticas agroecológicas, diminuiu-se em 90% a 

aplicação de agroquímicos na agricultura familiar, 

sendo que nove pequenos produtores adquiriram 

o selo de certificação socioambiental ECO-OK, 

outorgado pelo Imaflora. A comercialização dos 

produtos é feita pela cooperativa local, operada 

de forma participativa, com sistema comunitário 

de uso de trator, carretas de transporte e máquinas 

de pulverização.

Remanescente florestal em São Paulo
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A proposta futura é usar 600 dos 3 mil 

hectares do assentamento agroambiental para o 

sistema agroflorestal, em parcelas individuais 

familiares, e o restante para o manejo ecológico 

coletivo, promovendo o ecoturismo, o manejo de 

ervas medicinais, plantas ornamentais e coleta de 

sementes. Assim, o assentamento cuja história 

possui 50 anos de luta pelos direitos dos posseiros, 

coloca-se como alternativa de desenvolvimento 

socioambiental para áreas de Mata Atlântica.

Conheça mais: www.incra.gov.br/srs/sp/ 

default.htm

cinco estados (SP, MG, MS, PE e BA), principal-

mente em Áreas de Preservação Permanente e em 

Reservas Legais. 

O funcionamento do programa ocorre em 

parceria com proprietários rurais interessados em 

recuperar áreas degradadas de Mata Atlântica. 

Depois de realizar cadastro no site, o participante 

precisa apresentar um projeto de reflorestamento 

com espécies nativas e firmar contrato se com-

prometendo com a implantação e manutenção por 

cinco anos das árvores no campo. Já os viveiros 

são indicados pela própria SOS Mata Atlântica, 

que realiza vistorias técnicas para acompanhar o 

andamento dos plantios.

Além de estimular o envolvimento das pes-

soas com a mata, por meio de ações de cidadania 

virtual, o programa oferece incentivos para os 

maiores plantadores e reconhece o esforço dos 

parceiros pela divulgação no site dos projetos e 

suas respectivas áreas reflorestadas. Até meados 

de 2005, mais de 200 projetos participantes ha-

viam promovido o reflorestamento de cerca de 2 

mil hectares no Domínio da Mata Atlântica.

Em 2004, ao invés de se posicionar apenas 

como intermediária do plantio com nativas, a 

SOS Mata Atlântica partiu para um programa 

mais extenso de recuperação florestal. No Flo-

restas do Futuro, que funciona paralelamente ao 

Click Árvore, a entidade fica responsável pela 

execução do plantio e está diretamente compro-

metida com a manutenção das mudas no campo. 

Por um modelo de gestão ambiental que integra 

empresas, proprietários de terra que cedem a área 

para o reflorestamento, órgãos gestores de meio 

ambiente e a parceria com ONGs locais para a 

educação ambiental das comunidades regionais, 

o Florestas do Futuro já propicia a conservação 

de diferentes bacias hidrográficas. As árvores 

patrocinadas pelas empresas estão servindo à 

recomposição de matas ciliares ao longo de cinco 

sub-bacias: Rio das Contas, Rio Doce, Paraíba do 

Sul, Tietê e Tibagi.

Click Árvore e Florestas do Futuro

O Click Árvore é um programa inovador da 

Fundação SOS Mata Atlântica, em parceria com 

o Instituto Vidágua e o Grupo Abril, que permite 

ao usuário da Internet doar mudas gratuitas para o 

reflorestamento da Mata Atlântica. A cada clique 

virtual, o internauta planta uma muda real, paga 

por empresas patrocinadoras do projeto, em áreas 

degradadas do bioma. Em mais de seis anos de 

existência, o Click Árvore já possibilitou o plantio 

de mais de 4 milhões e 100 mil mudas nativas em 

Sistema agroflorestal
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A partir da indicação da bacia pelo patro-

cinador, a SOS escolhe a área para introdução 

das mudas e estabelece parcerias locais para 

sensibilização das comunidades. As empresas, 

cadastradas pelo site do programa, podem finan-

ciar a cota mínima de 15 mil árvores, ao custo 

de R$ 150 mil, e contar com um programa de 

fidelidade empresarial e divulgação da parceria 

socioambiental.

Pelo Florestas do Futuro, mais de 200 mil ár-

vores nos estados do Paraná e São Paulo já foram 

financiadas por empresas grandes como Bradesco 

e Repsol YPF ou por pequenas como a Interface 

Carpetes. O modelo de parceria empresarial para 

a conservação da Mata Atlântica vem se conso-

lidando e já inclui a adesão de novos parceiros 

como Coca-Cola, revista IstoÉ, Citizen e Lao 

Engenharia, para que se alcance a marca de 490 

mil árvores patrocinadas até março de 2006. 

Conheça mais: www.clickarvore.com.br; www.

florestasdofuturo.org.br 

Pólo Ecoturístico do Lagamar

O Pólo Ecoturístico do Lagamar é um projeto 

desenvolvido pela Fundação SOS Mata Atlântica 

nos municípios de Iguape, Cananéia, Pariquera-

Açu e Ilha Comprida, no Vale do Ribeira, em São 

Paulo, desde 1995.

O Vale do Ribeira abriga a maior parcela 

contínua da Mata Atlântica do País. Apesar disso, 

a riqueza biológica dessa área tem sido constan-

temente ameaçada pela exploração predatória de 

seus recursos naturais. A cidade de Iguape possui 

o maior número de edificações tombadas pelo 

Patrimônio Histórico Nacional no Estado de São 

Paulo, num total de 62 construções coloniais.

A imensa diversidade biológica do Lagamar, 

com florestas, campos de altitude, praias, rios, 

lagunas, cachoeiras, ilhas, restingas, mangues 

etc., possibilita opções turísticas para diferentes 

públicos: caminhadas por praias desertas ou ma-

tas, passeios de canoa, trilhas de bicicleta, visitas 

a patrimônios histórico-culturais, observação de 

aves, visitas a criadouros de ostras, viveiros de 

plantas nativas, sítios arqueológicos onde estão os 

sambaquis deixados por populações de mais de 5 

mil anos e até passeio pela baía onde os golfinhos 

se reproduzem.

O projeto é desenvolvido com o patrocínio 

do Instituto Brasileiro de Turismo e a colabora-

ção de agências de viagens, hotéis, restaurantes, 

associações comerciais, barcos, guias, prefei-

turas e instituições, como a Fundação Florestal 

de São Paulo. Para o desenvolvimento do pólo, 

foi realizado um levantamento ecoturístico da 

região, cursos de capacitação para mais de 350 

moradores e educação ambiental para a comu-

nidade local, além da implantação do Centro de 

Interpretação Ambiental e Informação Turística, 

na Base Urbana da Fundação SOS Mata Atlântica, 

em Iguape.

Conheça mais: www.sosmatatlantica.org.br

Quilombolas do Vale do Ribeira

Sem opções de renda, a comunidade do 

Quilombo de Ivaporunduva, em Eldorado, no 

Vale do Ribeira, quase acabou com a palmeira 

juçara em suas matas. Um projeto desenvolvido 

Vale do Ribeira
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com o Instituto Socioambiental (ISA) possibilitou 

aos moradores maximizar suas áreas cultiváveis 

com banana orgânica (certificada pelo Instituto 

Biodinâmico-IBD), utilizando também a palha 

da bananeira para a confecção de artesanato. 

Também estão investindo no turismo ambiental e 

étnico (uma das grandes atrações no Quilombo é a 

capela construída no século XVII e tombada como 

patrimônio histórico pelo Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat).

Com mais alternativas de trabalho, muitos 

cerca de duas vezes mais lucrativa do que o palmi-

to. Mais do que tudo, o projeto conseguiu fazer os 

quilombolas voltarem a falar publicamente sobre 

o palmito, já que como atividade clandestina era 

um verdadeiro tabu dentro da comunidade. Com 

recursos do Programa de Projetos Demonstrativos 

(PDA-PPG7) do Ministério do Meio Ambiente, o 

projeto está sendo implantado também em outra co-

munidade vizinha, o Quilombo São Pedro, e a idéia 

é que se transforme em um programa regional.

Conheça mais: www.socioambiental.org 

Reserva Extrativista dos  

Moradores do Bairro Mandira

O projeto implantado pela Associação Reser-

va Extrativista dos Moradores do Bairro Mandira 

(Rema), no município de Cananéia, no Vale do 

Ribeira, em São Paulo, tem como objetivo viabi-

lizar a implantação de uma reserva extrativista, 

numa área de 1.200 hectares, já reconhecida como 

quilombo, visando melhorar a renda dos catadores 

e criadores de ostras e conservar os manguezais 

da região.
Palmito–juçara: cultivado pelos quilombolas

quilombolas abandonaram a extração do pal-

mito-juçara, antes a única fonte de renda para 

várias famílias. Um trabalho de conscientização 

foi realizado junto à comunidade, que passou a 

trabalhar com o repovoamento do palmito em uma 

área piloto de 200 hectares em seu território. Des-

de 2002, mil quilos de sementes são coletadas e 

plantadas pelos moradores a cada ano. O objetivo 

é conseguir, no médio prazo, poder fazer o manejo 

do palmito, que hoje não é possível porque a mata 

não tem matrizes suficientes.

Futuramente, pensam também em extrair a 

polpa e depois continuar a usar as sementes no 

enriquecimento das matas, atividade que pode ser Produção de ostras em Cananéia
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A Rema existe desde março de 1995, quando 

foram discutidas e apresentadas a proposta de 

criação da reserva extrativista e a posterior ela-

boração do plano de desenvolvimento sustentado 

da reserva. 

A comunidade começou a se organizar em 

função da necessidade de ajustar suas atividades 

à conservação ambiental e para impedir a espe-

culação imobiliária que ameaçava a permanência 

dos moradores na região. Em meados de 1995, a 

associação assinou um termo de cooperação com 

o Núcleo de Apoio à Pesquisa Sobre Populações 

Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras (Nupaub), 

que além de apoio técnico, viabilizou uma doa-

ção finlandesa para a implantação das primeiras 

estruturas de crescimento de ostras e a compra de 

uma embarcação. A implantação das estruturas 

continuou com apoio da entidade Visão Mundial, 

até atingir o patamar de produção atual. A produ-

ção obtida é analisada pelo Instituto Adolf Lutz e 

conta com o monitoramento do Instituto de Pesca 

de São Paulo. 

A histórica marginalização econômica do 

Vale do Ribeira, em função das características 

naturais e de dificuldades de acesso, entre outras, 

contribuiu para a cristalização da cultura local 

– cultura caiçara - e para a alta porcentagem de 

área preservada de Mata Atlântica, chegando a 

86% da região. 

O projeto beneficia diretamente 48 famílias 

e indiretamente mais 80. Antes do início da ati-

vidade da cooperativa, cada produtor recebia R$ 

0,65 por dúzia de ostras, qualquer que fosse o 

tamanho, e atualmente cada produtor recebe R$ 

1,05 para as pequenas, R$ 1,80 para as médias e 

R$ 2,50 para as grandes. Esses valores são pagos 

em função do valor comercializado e apontado 

pelo Plano de Negócios realizado pela coopera-

tiva. Como a principal atividade da comunidade é 

relativa ao mangue, as áreas secas de preservação 

permanente estão muito bem conservadas e, pelo 

mesmo motivo, mais de 80% da área de influência 

da comunidade está preservada.

Conheça mais: www.apremavi.com.br/ 

pmexpositivas.htm

Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica

Reconhecida pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(Unesco), em cinco fases sucessivas entre 1991 

e 2002, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

(RBMA) foi a primeira unidade da Rede Mundial 

de Reservas da Biosfera declarada no Brasil. É a 

maior reserva da biosfera em área florestada do 

Planeta, com cerca de 35 milhões de hectares, 

aproximadamente 30% do Bioma, abrangendo 

áreas de 15 dos 17 estados brasileiros onde ocorre 

a Mata Atlântica, o que permite sua atuação na 

escala de todo o bioma. Sua missão é contribuir 

e criar oportunidades para estabelecer uma rela-

ção harmônica entre as sociedades humanas e o 

ambiente na área de Mata Atlântica.

Entre as funções da RBMA estão: a conserva-

ção da biodiversidade e dos demais atributos natu-

rais da Mata Atlântica, incluindo a paisagem e os 

recursos hídricos; a valorização da sócio-diversi-

dade e do patrimônio étnico e cultural e a ela vincu-

Bromélias 
do gênero 

Dyckia
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lados; o fomento ao desenvolvimento econômico 

para que este seja social, cultural e ecologicamente 

sustentável; o apoio a projetos demonstrativos, à 

produção e difusão do conhecimento, à educação 

ambiental e capacitação, à pesquisa científica e o 

monitoramento nos campos da conservação e do 

desenvolvimento sustentável.

A RBMA estende-se por mais de 5.000 dos 

8.000 quilômetros do litoral brasileiro, desde 

o Ceará ao Rio Grande do Sul, avançando mar 

afora, englobando diversas ilhas oceânicas, como 

Fernando de Noronha, Abrolhos e Trindade, e 

adentrando no interior de vários estados costeiros, 

bem como em Minas Gerais e Mato Grosso do 

Sul. Encontra-se entremeada na área mais urba-

nizada e populosa do País, tendo em seu entorno 

cerca de 120 milhões de habitantes e atividades 

econômicas que respondem por aproximadamente 

70% do PIB brasileiro. Abrange áreas de mais 

de 1.000 dos 3.400 municípios englobados pelo 

Domínio Mata Atlântica.

A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

inclui todos os tipos de formações florestais e 

outros ecossistemas terrestres e marinhos que 

compõem o Domínio, bem como os principais 

remanescentes florestais e a maioria das unida-

des de conservação da Mata Atlântica, onde está 

protegida grande parte da megabiodiversidade 

brasileira. Suas zonas núcleo correspondem a 

mais de 700 unidades de conservação de proteção 

integral. Em suas zonas de amortecimento, vivem 

alguns milhares de pessoas, em grande parte co-

munidades tradicionais. 

Dadas suas grandes dimensões e complexi-

dade territorial, já estabelecidos nas suas fases 

iniciais, um dos primeiros desafios da RBMA foi 

a montagem de um sistema de gestão próprio que 

assegurasse sua consolidação institucional, a des-

centralização de suas ações e o desenvolvimento 

em campo de projetos nas áreas de conservação 

da biodiversidade, da difusão do conhecimento e 

da promoção do desenvolvimento sustentável.

Em conseqüência de seu papel aglutinador e 

articulador, a Reserva da Biosfera deixou de ser 

apenas uma área especialmente protegida, mas 

tornou-se ela mesma uma importante instituição. 

Sua gestão segue rígidos princípios de partici-

pação, descentralização, transparência, busca 

de consensos e não superposição de atribuições 

com instituições já existentes. Por outro lado, sua 

administração é marcada pela flexibilidade e pela 

desburocratização. Todos seus órgãos de decisão 

são colegiados com participação simultânea e pa-

ritária entre entidades governamentais (federais, 

estaduais e municipais) e setores organizados da 

sociedade civil (ONGs, comunidade científica, 

setor empresarial e populações locais).

A RBMA coordena, sempre em conjunto 

com parceiros, um grande conjunto de programas 

técnico-científicos e projetos demonstrativos em 

campo.

Águas e Florestas

O programa Águas e Florestas promove a 

integração de políticas de gestão, conservação e 

recuperação de recursos hídricos e florestais na 

Mata Atlântica e desenvolve projetos em bacias 

hidrográficas prioritárias, como a do Paraíba do 

Cachoeira 
em Corupá 

– SC
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Sul, que está nos estados de São Paulo, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro.

Nessa bacia, o acordo foi feito através de um 

Termo de Cooperação entre sete entidades ligadas 

à preservação ambiental e aos recursos hídricos, 

com o objetivo de somar recursos e esforços 

para reduzir a situação de escassez e degradação 

na região do Paraíba do Sul. Além da RBMA, 

participam o Comitê para Integração da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Ceivap), 

WWF-Brasil, Fundação para Conservação e Pro-

dução Florestal do Estado de São Paulo, Fundação 

SOS Mata Atlântica, Instituto Florestal do Estado 

de São Paulo e Unesco-Brasil.

Entre as ações previstas estão a identificação, 

mapeamento e fortalecimento de programas de 

conservação e recuperação de águas e florestas 

na Bacia, além da criação de um inventário e 

difusão das informações sobre a relação águas e 

florestas na região.

Cooperação Internacional

Através do programa de Cooperação Inter-

nacional, o Conselho Nacional da Reserva da 

Biosfera da Mata Atlântica vem participando de 

vários grupos de trabalho da Unesco e parceiros 

(GT Agrobiodiversity, GT Emerging Ecossyste-

ms, GT Linkages in the landscape/seascape, GT 

Urban/Mab, GT Ecossystem Aproach/CDB, GT 

Quality Economy in Biosphere Reserves etc.). 

Essa cooperação tem ocorrido também em pro-

jetos de revisão/reestruturação do Programa Man 

and Biosfere (MaB/Unesco) e criação de grandes 

reservas da biosfera em outros países (Espanha, 

Chile, Uruguai, Corredor Ecológico Costa Rica-

Nicarágua).

A RBMA, em parceria com o Comitê 

Brasileiro do Programa MaB (Cobramab) tem 

colaborado igualmente para a consolidação das 

redes regionais de reservas da biosfera, tendo 

entre outras atividades organizado no Brasil o 1º 

Encontro das Reservas da Biosfera do Mercosul, 

em 2000, e a 7ª Reunião da Rede IBEROMaB, 

em 2002.

Além disso, a RBMA tem contribuído signifi-

cativamente para o esforço brasileiro de obtenção 

de volumosos recursos internacionais para a Mata 

Atlântica (BID, Bird, KfW etc.), bem como para o 

reconhecimento e gestão de Sítios do Patrimônio 

Mundial neste bioma.

Recursos Florestais

O programa Recursos Florestais gerou o mais 

completo inventário dos aspectos ecológicos, 

econômicos e sociais relacionados ao uso dos 

recursos florestais da Mata Atlântica e promoveu 

o estabelecimento de padrões e a primeira certi-

ficação ambiental de um recurso nativo da Mata 

Atlântica, a erva-mate. 

Turismo Sustentável

O programa Turismo Sustentável capacitou 

mais de 150 jovens de comunidades locais para 

atuar na área, apoio à criação de várias associa-

ções de guias de ecoturismo (monitores ambien-

tais) e de pousadas, promoveu intercâmbio de  

experiências e participou da elaboração das nor-

mas de certificação do turismo sustentável no 

Brasil. 

Conheça mais: www.rbma.org.br
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Áreas protegidas
As áreas protegidas são criadas para garantir 

a sobrevivência de todas as espécies de animais 

e plantas, a chamada biodiversidade, e também 

para proteger locais de grande beleza cênica, 

como montanhas, serras, cachoeiras, canyons, 

rios ou lagos. Além de permitir a sobrevivência 

dos animais e plantas, essas áreas contribuem 

para regular o clima, abastecer os mananciais de 

água e proporcionar qualidade de vida às popu-

lações humanas. No Brasil, existem dois tipos 

Parque Nacional de São Joaquim – SC

de áreas protegidas: as públicas e as privadas ou 

particulares. 

Existem áreas protegidas particulares em 

razão de que não é possível criar reservas públicas 

em todos os lugares e também porque existem 

certas áreas que devem sempre ser protegidas, 

independentemente de sua localização, como por 

exemplo as margens de rios, nascentes e topos 

de morros. Nesse sentido, os dois tipos de áreas 

protegidas são complementares. 

Prateleiras no Parque Nacional do Itatiaia – RJ/MG

Perereca protegida em UC

Foto: Gabriela Schäfler
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As públicas

As áreas protegidas públicas são chamadas 

de unidades de conservação e são divididas em 

diferentes categorias, de acordo com seus objeti-

vos. As categorias e os objetivos estão definidos na 

Lei 9.985, de 18-07-2000, que instituiu o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 

Entre os objetivos, destacam-se: a manu-

tenção da diversidade biológica e dos recursos 

genéticos; a proteção das espécies ameaçadas de 

extinção; a preservação e restauração da diver-

sidade de ecossistemas naturais e degradados; a 

promoção do desenvolvimento sustentável a partir 

dos recursos naturais; a valorização econômica 

e social da diversidade biológica; a proteção de 

paisagens naturais pouco alteradas e de notável 

beleza cênica; a proteção e recuperação dos recur-

sos hídricos; a promoção da educação ambiental e 

do ecoturismo; o incentivo à pesquisa científica; 

e a proteção dos recursos naturais necessários à 

sobrevivência das populações tradicionais. 

atributos naturais. Nesse grupo, incluem-se as 

estações ecológicas, reservas biológicas, parques 

nacionais, monumentos naturais e refúgios de 

vida silvestre.

Unidades de uso sustentável – Entende-se 

como uso sustentável a exploração do ambiente 

de maneira a garantir a perenidade dos recursos 

ambientais renováveis e dos processos ecológicos, 

mantendo a biodiversidade e os demais atributos 

ecológicos, de forma socialmente justa e econo-

micamente viável. Nesse grupo, estão as áreas de 

proteção ambiental (APA), áreas de relevante inte-

resse ecológico (Arie), florestas nacionais (Flona), 

reservas extrativistas (Resex), reservas de fauna e 

reservas de desenvolvimento sustentável.

A criação de unidades de conservação é uma 

ferramenta muito importante para a conservação 

da biodiversidade. Apesar disso, um percentual 

ainda muito pequeno da Mata Atlântica está 

sob essa proteção. Existe uma concentração de 

unidades de conservação na floresta ombrófila 

densa, enquanto que as florestas ombrófila mista 

e as estacionais estão praticamente desprovidas 

de proteção.

ARIE da 
Serra da 
Abelha 
– SC

A Lei do SNUC instituiu duas categorias de 

unidades de conservação:

Unidades de proteção integral – Entende-se 

por proteção integral a manutenção dos ecossiste-

mas livres de alterações causadas por interferência 

humana, admitindo apenas o uso indireto dos seus 

RPPN Mata 
do Sossego 
– MG
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As particulares

Segundo a Constituição Federal, a conser-

vação e preservação da natureza é obrigação 

conjunta do poder público e dos cidadãos: 

“Artigo 225 - Todos têm direito ao meio 

ambiente  ecologicamente  equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se 

ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações.” 

Isto também alcança as florestas existentes 

nas propriedades privadas, as quais, segundo o Ar-

tigo 1º do Código Florestal Brasileiro (Lei 4.771, 

de 15-09-1965), são bens de interesse comum a 

todos os habitantes do País. 

“Artigo 1º - As florestas existentes no 

território nacional e as demais formas 

de vegetação, reconhecidas de utilida-

de às terras que revestem, são bens de 

interesse comum a todos os habitantes 

do País, exercendo-se os direitos de 

propriedade com as limitações que a 

legislação em geral e especialmente 

esta Lei estabelecem.”

Segundo o Código Florestal, todas as pro-

priedades privadas devem manter uma área de 

reserva legal e preservar as áreas de preservação 

permanente. Além da reserva legal e das áreas de 

preservação permanente, que todos os proprietá-

rios têm a obrigação de preservar, os proprietários 

podem, por vontade própria, criar reservas parti-

culares do patrimônio natural (RPPN).  

Reserva legal - É a área de cada propriedade 

particular onde não é permitido o desmatamento 

(corte raso), mas que pode ser utilizada em forma 

de manejo sustentado. A reserva legal é uma área 

Reserva 
legal 
em área 
de Mata 
Atlântica

necessária ao uso sustentável dos recursos natu-

rais, à conservação e reabilitação dos processos 

ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao 

abrigo da fauna e flora nativas. Nas regiões Sul, 

Sudeste e Nordeste, onde ocorre a Mata Atlântica, 

a Reserva Legal é de 20% de cada propriedade; 

na Amazônia é de 80% para as áreas onde ocorre 

floresta e de 35% onde ocorre o cerrado.

A reserva legal é permanente e deve ser aver-

bada em cartório, à margem do registro do imóvel. 

Há algumas situações em que os proprietários que 

já estão utilizando todo o imóvel para fins agrí-

colas ou pecuários podem compensar a reserva 

legal em outras propriedades. A lei permite que a 

compensação da reserva legal seja feita em outra 

área, própria ou de terceiros, de igual valor ecoló-

gico, localizada na mesma microbacia e dentro do 

mesmo estado, desde que observado o percentual 

mínimo exigido para aquela região. 

A compensação é uma alternativa que pode 

ser adotada de forma conjunta por diversos pro-

prietários de uma microbacia. Permite a criação de 

áreas contínuas e maiores de reserva legal e possi-

bilita melhores condições para a sobrevivência da 

fauna e flora e para a proteção de mananciais. 
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Áreas de preservação permanente - São 

áreas de grande importância ecológica e social, 

que têm a função de preservar os recursos hí-

dricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 

biodiversidade, o fluxo gênico da fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das po-

pulações humanas. 

O Artigo 2º do Código Florestal considera 

de preservação permanente as seguintes áreas, 

cobertas ou não por vegetação nativa, localizadas 

nas áreas rurais e urbanas:

a) ao longo de cada lado dos rios ou de outro 

qualquer curso de água, em faixa marginal, cuja 

largura mínima deverá ser:

•  de 30 metros para os cursos de água de menos 

de 10 metros de largura;

•  de 50 metros para os cursos de água que tenham 

de 10 a 50 metros de largura;

•  de 100 metros para os cursos de água que tenham 

de 50 a 200 metros de largura;

•  de 200 metros para os cursos de água que tenham 

de 200 a 600 metros de largura;

•  de 500 metros para os cursos de água que tenham 

largura superior a 600 metros;

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios de 

água naturais ou artificiais;

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos 

chamados “olhos de água”, qualquer que seja 

a situação topográfica, num raio mínimo de 50 

metros de largura;

d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;

e) nas encostas ou parte destas com declividade 

superior a 45°, equivalente a 100% na linha de 

maior declive;

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou es-

tabilizadoras de mangues;

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir 

da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca in-

ferior a 100 metros em projeções horizontais;

h)  em altitudes superiores a 1.800 metros, qual-

quer que seja a vegetação;

Campos  de altitude

Topos de morro em encosta

Manguezal

Mata Cap9.indd   281 2/23/06   11:40:00 PM



282

S
ai

ba
 id

en
tifi

ca
r Reserva particular do patrimônio natural 

- As reservas particulares do patrimônio natural 

(RPPNs) são reservas privadas que têm como 

objetivo preservar áreas de importância ecológi-

ca ou paisagística. São criadas por iniciativa do 

proprietário, que solicita ao órgão ambiental o 

reconhecimento de parte ou do total do seu imóvel 

como RPPN. A RPPN é perpétua e também deve 

ser averbada no cartório, à margem do registro 

do imóvel. 

Diferente da reserva legal, onde pode ser fei-

to uso sustentável dos recursos naturais, inclusive 

de recursos madeireiros, na RPPN só podem ser 

desenvolvidas atividades de pesquisa científica, 

ecoturismo, recreação e educação ambiental. 

A área transformada em RPPN torna-se isen-

ta do Imposto Territorial Rural (ITR) e o proprie-

tário pode solicitar auxílio do poder público para 

elaborar um plano de manejo, proteção e gestão 

da área. Os proprietários também não precisam 

pagar ITR sobre as reservas legais e áreas de 

preservação permanente conforme dispõe a Lei 

9.393, de 19-12-1996.

Corredores ecológicos - Corredores ecológi-

cos são áreas que unem os remanescentes flores-

tais possibilitando o livre trânsito de animais e a 

dispersão de sementes das espécies vegetais. Isso 

permite o fluxo gênico entre as espécies da fauna e 

flora e a conservação da biodiversidade. Também 

garantem a conservação dos recursos hídricos e 

do solo, além de contribuir para o equilíbrio do 

clima e da paisagem.  Os corredores podem unir 

unidades de conservação, reservas particulares, 

reservas legais, áreas de preservação permanente 

ou quaisquer outras áreas de florestas naturais.

O conceito de corredor ecológico é novo 

no Brasil, mas sua aplicação é de extrema im-

portância para a recuperação e preservação da 

Mata Atlântica, já que os remanescentes estão 

espalhados por milhares de pequenos e médios 

fragmentos florestais. Esses fragmentos são ilhas 

de biodiversidade que guardam as informações 

biológicas necessárias para a restauração dos 

diversos ecossistemas que integram o bioma. 

Área de mata ciliar

RPPN Serra do Pitoco – SC

Nesse sentido, sempre que não existe ligação 

entre um fragmento florestal e outro, é importante 

que seja estabelecido um corredor entre esses 

fragmentos e a área seja recuperada com o plan-

tio de espécies nativas ou através da regeneração 

natural. Os corredores ecológicos podem ser cria-

dos para estabelecer ou para manter a ligação de 

grandes fragmentos florestais, como as unidades 

de conservação e também para ligar pequenos 
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tável dos recursos naturais, para áreas públicas e 

privadas, que tem como objetivos a preservação 

de biodiversidade, o desenvolvimento sustentá-

vel e a pesquisa científica, sendo constituída por 

zonas núcleo, zonas de amortecimento e zonas 

de transição.

Existem algo em torno de 400 reservas da 

biosfera distribuídas em 81 países. No Brasil, 

além da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 

que inclui a do Cinturão Verde da Cidade de São 

Paulo, existem as da Amazônia Central, Caatinga, 

Cerrado e Pantanal.

A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica foi 

a primeira reconhecida pela Unesco no Brasil, em 

outubro de 1991, abrangendo aproximadamente 

uma área de 29 milhões de hectares, desde o Ceará 

ao Rio Grande do Sul (ver pág. xxx). 

fragmentos dentro de uma mesma propriedade 

ou microbacia. Um meio fácil de criar corredores 

é através da manutenção ou da recuperação das 

matas ciliares, consideradas áreas de preserva-

ção permanente, que ultrapassam as fronteiras 

das propriedades e dos municípios. Através das 

matas ciliares é possível estabelecer conexão com 

as reservas legais e outras áreas florestais dentro 

das propriedades.

Mata ciliar protege a água

Reserva legal: importante na propriedade

A aplicação correta do Código Florestal 

quanto à manutenção ou recuperação das áreas de 

preservação permanente e reservas legais permite 

que se faça um planejamento da paisagem por 

microbacia ou por município, mantendo todas as 

florestas interligadas. O planejamento da paisa-

gem pode ser feito de maneira participativa entre 

os proprietários, autoridades públicas e organiza-

ções não-governamentais.

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

– Segundo o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), a reserva da biosfera é um 

Corredores 
ecológicos 
ajudam a 
preservar 
espécies
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A floresta primária, também conhecida como 

floresta clímax ou mata virgem, é a floresta intoca-

da ou aquela em que a ação humana não provocou 

significativas alterações das suas características 

originais de estrutura e de espécies.

A Mata Atlântica primária caracteriza-se 

pela grande diversidade biológica, pela presença 

de árvores altas e grossas, pelo equilíbrio entre 

as espécies pioneiras, secundárias e climácicas, 

pela presença de grande número de bromélias, 

orquídeas, cactos e outras plantas ornamentais 

em cima das árvores.

As florestas secundárias são aquelas resul-

tantes de um processo natural de regeneração da 

vegetação, em áreas onde no passado houve corte 

raso da floresta primária. Nesses casos, quase sem-

pre as terras foram temporariamente usadas para 

agricultura ou pastagem e a floresta ressurge espon-

taneamente após o abandono dessas atividades.

Também podem ser consideradas secundárias 

as florestas muito descaracterizadas por exploração 

madeireira irracional ou por causas naturais, mesmo 

que nunca tenha havido corte raso e que ainda ocor-

ram árvores remanescentes da vegetação primária.

A grande maioria dos remanescentes de 

Mata Atlântica ainda existentes nas pequenas 

e médias propriedades agrícolas é composta de 

florestas secundárias, em diferentes estágios de 

desenvolvimento:

Capoeirinha ou estágio inicial 
de regeneração

A capoeirinha surge logo após o abandono de 

uma área agrícola ou de uma pastagem. Esse estágio 

geralmente vai até seis anos, podendo em alguns 

casos durar até dez anos em função do grau de de-

gradação do solo ou da escassez de sementes.

Nas capoeirinhas geralmente existem gran-

des quantidades de capins e samambaias de chão. 

Predominam também grandes quantidades de 

exemplares de árvores pioneiras de poucas espé-

cies, a exemplo das vassouras e vassourinhas. A 

altura média das árvores em geral não passa dos 

4 metros e o diâmetro de 8 centímetros.

Capoeira ou estágio médio de 
regeneração

A vegetação em regeneração natural geral-

mente alcança o estágio médio depois dos seis 

anos de idade, durante até os 15 anos. Nesse 

estágio, as árvores atingem altura média de 12 

metros e diâmetro de 15 centímetros.

Nas capoeiras, a diversidade biológica au-

menta, mas ainda há predominância de espécies 

de árvores pioneiras como as capororocas, ingás 

e aroeiras. A presença de capins e samambaias 

diminui, mas em muitos casos resta grande 

presença de cipós e taquaras. Nas regiões com 

altitude inferior a 600 metros do nível do mar, os 

palmiteiros começam a aparecer.

Capoeirão ou estágio  
avançado de regeneração

Inicia-se geralmente depois dos 15 anos de 

regeneração natural da vegetação, podendo levar 

de 60 a 200 anos para alcançar novamente o 

estágio semelhante à floresta primária. A diversi-

dade biológica aumenta gradualmente à medida 

que o tempo passa e que existam remanescentes 

primários para fornecer sementes. A altura média 

das árvores é superior a 12 metros e o diâmetro 

médio é superior a 14 centímetros.

Nesse estágio, os capins e samambaias de 

chão não são mais característicos. Começam a 

emergir espécies de árvores nobres, como canelas, 

cedros, sapucaias e imbuias. Nas regiões abaixo 

de 600 metros do nível do mar, os palmiteiros 

aparecem com freqüência. Os cipós e taquaras 

passam a crescer em equilíbrio com as árvores.

Estágios sucessionais
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A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, criada em 1983 e presidida 

por Gro Harlem Brundtland, primeira ministra 

da Noruega, definiu, no livro Nosso Futuro Co-

mum, desenvolvimento sustentável como sendo 

o desenvolvimento onde a humanidade seja capaz 

de garantir o atendimento das necessidades da 

presente sem comprometer a capacidade de as 

gerações futuras atenderem também às suas. 

um processo rápido, que dá resultados em poucos 

meses ou poucos anos. Em geral, os resultados só 

começam a aparecer depois de 3, 5 ou 10 anos e 

isso implica em investimentos. 

Para falar em uso ou manejo sustentável de 

recursos florestais da Mata Atlântica, é necessário 

fazer uma distinção entre recursos madeireiros 

e não-madeireiros e, ainda, usos para atender as 

necessidades internas das propriedades ou das 

populações tradicionais e manejo com finalidade 

comercial.

A exploração comercial de 
madeira nativa na Mata  
Atlântica é possível? 

A resposta é não para as áreas naturais 

remanescentes. A resposta é sim para florestas 

plantadas, sejam de espécies exóticas ou nativas. 

O problema é que quase não existem florestas 

plantadas de espécies nativas, pois historicamente 

o setor madeireiro agiu sem planejamento e sem 

visão de longo prazo.

Cidades precisam se planejar para futuras 
gerações

Num bioma como a Mata Atlântica onde a 

cobertura florestal nativa foi reduzida a 7,84%, 

comprometendo altamente o estoque dos recursos 

naturais, torna-se ainda mais complexo o processo 

de alcançar o desenvolvimento sustentável. Nesse 

caso, não basta apenas planejar o uso adequado 

dos recursos ainda existentes, pois já são insufi-

cientes para atender às necessidades da atual gera-

ção. Para a maioria dos recursos da flora e também 

da fauna da Mata Atlântica, é necessário, antes 

de mais nada, recuperar ou restaurar florestas e 

ecossistemas para depois fazer uso sustentado dos 

seus recursos. A recuperação e restauração não são 

Espécies 
nativas 
podem e 
devem ser 
plantadas

Manejo sustentável
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O engenheiro florestal Sérgio Ahrens, pesqui-

sador em Biometria e Manejo Florestal do Centro 

Nacional de Pesquisa de Floresta da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 

explica que: 

“no manejo de florestas naturais, e no 

âmbito da sustentabilidade, o objetivo 

mais elevado na hierarquia deve ser 

a conservação da cobertura florestal 

e da sua capacidade regenerativa; 

apenas depois virá a produção... Na 

prática do manejo florestal no Brasil, 

constata-se, de fato, uma erosão gené-

tica: quando os melhores indivíduos, e 

apenas de determinadas espécies tidas 

como comerciais, são objeto de corte e 

comercialização”.

O professor Paulo Kageyama nos ensina 

que:

...“A floresta tropical, tal como a maio-

ria dos ecossistemas nas regiões entre 

os trópicos, em função da sua altíssima 

diversidade de espécies e principalmen-

te devido às suas complexas interações 

entre organismos, apresenta grandes 

dificuldades de ações nas mesmas que 

sejam sustentáveis...  

...“O manejo sustentável deve não só 

atender os requisitos econômicos e 

ecológicos, como também os aspectos 

sociais, deve portanto ser economi-

camente viável, socialmente justo e 

ecologicamente defensável. O aspecto 

ecológico do manejo diz respeito não 

só à integridade das populações da(s) 

espécie(s) em exploração, mas também 

aos outros recursos potenciais e tam-

bém à biodiversidade. Isso significa 

que devemos cuidar da manutenção do 

equilíbrio das populações das espécies 

da floresta, tanto no seu aspecto demo-

gráfico como genético, principalmente, 

mas não só, das espécies em uso.”

...“O  estado atual de conservação da 

Mata Atlântica, com somente cerca de 

7% de sua cobertura original, aponta 

altíssima prioridade para a conserva-

ção in situ. As áreas remanescentes des-

se ecossistema (unidades de conserva-

ção e áreas particulares) representam, 

sem dúvida, ainda uma grande fonte 

de biodiversidade, no entanto, pouco 

ainda se sabe sobre a efetividade da 

conservação genética das espécies que 

restam nessas áreas.”

Manejo de produtos  
não-madeireiros

Na Mata Atlântica, existem inúmeros produ-

tos que podem ser manejados de forma sustentável 

através do cultivo e, em alguns casos, colhidos em 

áreas de florestas naturais. Pode-se citar os sucos 

de pitanga, caju e maracujá, plantas medicinais 

como a espinheira santa, a carqueja, o chapéu de 

couro e a pariparoba, o chimarrão fabricado da 

folha da erva-mate, o palmito, frutas como a ja-

buticaba, a goiaba, os araçás e os ingás, sementes 

comestíveis como o pinhão, artesanato de taquara, 

piaçava e cipós, plantas ornamentais como orquí-

deas, bromélias, helicônias, xaxim, samambaias 

silvestres e centenas de outras.

Bromélia: 
espécie 
ornamental
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Frutíferas nativas da Mata Atlântica são uma 
ótima alternativa para plantios com fins 
econômicos

Algumas dessas plantas já são domestica-

das, como o caju e o maracujá. Outras, como a 

erva-mate, o palmito e a piaçava, encontram-se 

exploradas tanto em cultivos quanto em áreas 

naturais. 

A exploração de tais produtos, além de forne-

cer alimentos, conforto, saúde, prazer, significam 

a geração de empregos e renda para brasileiros 

e de divisas de exportação para o País. Tudo 

depende da nossa capacidade de saber manejar 

esses recursos respeitando a capacidade da natu-

reza repor seus estoques e manter suas funções 

ecológicas. 

Qualquer uso ou manejo de espécies em áreas 

naturais exige conhecimentos técnicos e científi-

cos e um cuidado redobrado com o conjunto das 

espécies ali existentes, devido à interação entre 

elas. Infelizmente, ainda hoje a maioria das explo-

rações de espécies como o palmito, as orquídeas, 

o xaxim, as bromélias e outras, quando realizadas 

em áreas naturais, acontecem de forma predatória 

e não sustentável. Isso deve-se a dois fatores prin-

cipais: a) falta de conhecimentos científicos sobre 

a espécie a manejar e de conhecimentos técnicos 

sobre como fazer o manejo sustentável; b) visão 

apenas imediatista e falta de compromisso com 

as gerações vindouras.

Espécies importantes  
para manejo e conservação

O palmito-juçara (Euterpe edulis Martius) 

ocorre na floresta ombrófila densa e nas florestas 

estacionais, do Rio Grande do Sul até o sul da 

Bahia. É uma espécie chave para a conservação 

e recuperação da Mata Atlântica, por apresentar 

grande densidade de indivíduos, podendo atingir 

cerca de 10.000 indivíduos por hectare, incluindo 

as plântulas. Sementes 
de juçara
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Por ser uma planta esciófila exige a existência 

de um dossel arbóreo contínuo, com sombra, alta 

umidade relativa do ar e do solo, para que suas 

sementes possam germinar e crescer.

O enriquecimento de florestas secundárias 

pode ser feito através da semeadura de sementes 

ou através do plantio de mudas produzidas em vi-

veiros. O processo mais barato e mais eficiente no 

sentido de favorecer a uma seleção edafo-climáti-

ca de cada indivíduo é o lançamento de sementes 

recém-coletadas, em torno de 2 quilogramas por 

hectare, durante, no mínimo, os primeiros cinco 

anos. Isso vai contribuir para uma menor predação 

e uma estimativa de sobrevivência de 30% das 

sementes lançadas, ou seja, a emergência de mais 

ou menos 750 plântulas/ha/ano. Outro método 

barato é o plantio de mudas de raízes nuas, que 

podem atingir sobrevivência de até 60%. Nesse 

caso, sugere-se um plantio mais denso, cerca de 

3.000 plantas/ha/ano, durante os primeiros três 

anos, ou um plantio alternado, ano sim, ano não, 

em três plantios.

O método de grande eficácia, porém um 

pouco mais caro, é o plantio de mudas produzidas 

em viveiros. Este método garante resultados em 

menor prazo e é recomendado para áreas onde 

já não existam mais exemplares de palmito na 

natureza.

Devido à produção de frutos durante seis 

meses no ano e esses serem muito procurados pela 

fauna, o enriquecimento de áreas com esta espécie 

representa uma fator positivo para o aumento da 

biodiversidade das florestas secundárias, uma vez 

que o palmito atrairá muitos animais para a comu-

nidade florestal, aumentando as probabilidades de 

chegada de sementes de outras espécies florestais 

de estágios mais avançados, contribuindo para um 

maior potencial econômico da área.

Por ser uma espécie de ciclo florestal consi-

derado curto, cuja colheita pode começar oito anos 

após o plantio, associada a um bom rendimento 

econômico, tem grande potencial para enriquecer 

as florestas secundárias, que em geral apresentam 

baixa produtividade de produtos de interesse 

econômico e normalmente são consideradas de 

pouco valor pelos proprietários. 

O enriquecimento de florestas secundárias 
acelera o processo de recuperação

Exemplo de 
recuperação 
em mata 
ciliar, antes e 
depois.
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ONGs na Rede
Relação de organizações não-governamentais filiadas à Rede de ONGs da Mata Atlântica, por localização

Alagoas  
Associação Macambira de Proprietários de Reser-
vas Privadas  

Rua Professor José da Silva Camerino, 464, Farol, Maceió 
(AL) 
CEP: 57055-900

Colônia de Pescadores Z - 8  

Fone: (82) 265-3043 
Rua Luís Ramos, s/n, Pilar (AL)
CEP: 57150-000 

Instituto de Preservação da Mata Atlântica 
(IPMA)

Fone: (82) 241-5835
Fax: (82) 241-5835
Rua Professor da Silveira Camerino, 464, Farol, Maceió 
(AL)
CEP: 57.055-630 Farol, Maceió (AL)
E-mail: sac@ipma.org.br
Site: www.ipma.org.br

Instituto GTAE para Gestão em Tecnologias Apro-
priadas e Ecologia  

Fone: (82) 530-1508
Fax: (82) 530-1508
Rua Antônio Félix da Silva, 186, Cacimbas, Arapiraca 
(AL)
CEP: 57304-570 
E-mail: mgagrobio@ig.com.br

Instituto Murici de Desenvolvimento Integrado  

Fone: (82) 315-2680
Fax: (82) 315-2680
Rua Desportista Humberto Guimarães, 425, Maceió (AL)
CEP: 57035-030 
E-mail: marceloribeiro_6@hotmail.com

Bahia  
Associação Cultural Cabrália Arte e Ecologia 
(Ascae)

Fone: (73) 282-2656/282-1355
Fax: (73) 282-1355
Rua Nova, 36, Centro, Santa Cruz Cabrália (BA)
CEP: 45810-000 
E-mail: ascae.bahia@bol.com.br
Site: www.ascae.com.br

Associação de Moradores Projeto Onça  

Fone: (75) 664-1694
Fax: (75) 664-1013

Rua Comendador Oliva, s/n, Taperoá (BA) 
CEP: 45-430-000 
E-mail: reiber@terra.com.br

Associação de Proprietários de Reservas Paticula-
res da Bahia (Preserva) 

Fone: (73) 3633-7114
Fax: (73) 3633-7114
Rua Eustáquio Bastos, 59, sala 8, Centro, Ilhéus (BA)
CEP: 45653-020
E-mail: preservaba@yahoo.com.br
Site: www.preserva.org.br 

Associação Pataxó de Ecoturismo  

Fone: (73) 672-1058 
Fax: (73) 679-1257
BR 367, Km 75, Chalé 3, Conjunto Cultural Pataxó – Coroa 
Vermelha, Santa Cruz Cabrália (BA)
CEP: 45807-000
E-mail: aspectur@bol.com.br 

Associação Pradense de Proteção Ambiental 
(APPA)  

Fone: (73) 298-1647/9986-5178 
Rodovia Prado-Itamaraju, Km 1,5, Ribeira (BA) 
CEP: 45980-000 
E-mail: appa@pradonet.com.br

Associação Rádio Comunitária Avante 

Fone: (75) 334-1386
Fax: (75) 334-1386
Rua Miguel de Julieta, s/n, Tomba Surrão, Lençóis, Chapada 
Diamantina (BA)
CEP: 46960-000 
E-mail: avantelencois@holistica.com.br

Casa Baiana para a Integração Cultural Latino-
Americana (Cabincla)  

Fone: (71) 231-2841/1677
Fax: (71) 321-1677
Lote 2 3 4, Quadra E, Rua da Conceição, Volta do Robalo, 
Arembepe (BA)
CEP: 40025-090
E-mail: umuaramacase@ig.com.br 

Centro de Desenvolvimento Ecológico Agroecoló-
gico do Extremo Sul da Bahia – Terra Viva  

Fone: (73) 294-1963
Fax: (73) 294-3777
Rua Liberdade, 657, Liberdade, Itamaraju (BA)
CEP: 45836-000
E-mail: terraviva@dstech.com.br 
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Centro de Educação Ambiental São Bartolomeu 
(Ceasb)  

Fone: (71) 354-6306 
Rua João Gomes, 87, Free Shop, sala 10 C, Rio Vermelho, 
Salvador (BA)
CEP: 41950-000
E-mail: ceasb@ceasb.org.br 

Centro de Estudos e Pesquisa para o Desenvolvi-
mento do Extremo Sul da Bahia (Cepedes)  

Fone: (73) 3281-2768
Fax: (73) 3281-2768
Rua Paulino Mendes Lima, 53, Anexo, Centro, Eunápolis 
(BA)
CEP: 45820-000 
E-mail: cepedes@cepedes.org.br

Centro de Estudos Sócio Ambientais - Pangea  

Fone: (71) 461-7744
Rua dos Rádios Amadores, s/n, Salvador (BA)
CEP: 40060-180 
E-mail: pangea@svn.com.br
Site: www.pangea.org.br

Flora Brasil  

Fone: (73) 679-1257
Fax: (73) 679-1257
Rua São Pedro, 18, Cx Postal 74, Centro, Porto Seguro 
(BA)
CEP: 45810-000 
E-mail: florabrasil@florabrasil.org.br
Site: www.florabrasil.org.br

Fundação Biobrasil  

Fone: (71) 379-0484
Fax: (71) 379-0484
Av. Praia de Itapoan, Q17, L2, S103, Lauro de Freitas 
(BA)
CEP: 42700-000 
E-mail: biobrasil@biobrasil.org
Site: www.biobrasil.org

Fundação Ondazul  

Fone: (71) 321-3122
Fax: (71) 321 -3122
Ladeira da Misericórdia, 7, Sé, Salvador (BA)
CEP: 40020-030
E-mail: salvador@ondazul.org.br 
Site: www.ondazul.org.br

Fundação Terra Mirim  

Fone: (71) 396-9810 
Fax: (71) 396-3785
Rodovia BA 093, KM 7, Simões Filho (BA)
CEP: 43700-000 
E-mail: terramirim@terramirim.org.br
Site: www.terramirim.org.br

Grupo Ambiental Natureza Bela de Itabela - Na-
tureza Bela  

Fone: (73) 270-2215
Fax: (73) 270-2215
Av. Castro Alves, 20, sala 1, Centro, Itabela (BA)
CEP: 45848-000 
E-mail: naturezabela@hotmail.com
Site: www.naturezabela.org.br

Grupo Ambientalista da Bahia (Gambá)  

Fone: (71) 240-6822
Fax: (71) 240-6822
Av. Juracy Magalhães Júnior, 768, s/102, Ed. RV Center, 
Rio Vermelho, Salvador (BA)
CEP: 41940-060
E-mail: gamba@gamba.org.br  
Site: www.gamba.org.br

Grupo Ambientalista Ecoterra (Ecoterra)  

Fone: (71) 337-2760
Fax: (71) 337-2760
Tv. Lídio Mesquita, nº 1, Rio Vermelho, Salvador (BA)
CEP: 40210-100 
E-mail: egval@terra.com.br

Grupo Ambientalista Guigui (Guigui)  

Fone: (75) 526-1942
Fax: (71) 244-0868
Rua Cel. Antonio Felipe de Melo, 98, Maragojipe (BA)
CEP: 44420-000
E-mail: redeguigui@yahoo.com.br

Grupo de Defesa Ambiental (Grudeam) 

Fone: (71) 231-2821
Rua G. Maquende, lote 5 - Q. 42, Jardim Armação, Sal-
vador (BA)
CEP: 41760-060
E-mail: grudeam@pop.com.br

Grupo de Recomposição Ambiental (Germem)  

Fone: (71) 347-3616/8803-1217
Rua Ignácio Accioly, 26, Pelourinho, Salvador (BA)
CEP: 40025-100
E-mail: gesoro@terra.com.br 

Grupo de Resistência Ag. Meio Ambiente (Gra-
ma)  

Fone: (73) 617-1361/211-9091
Fax: (73) 211 -9091
Rua Ruffo Galvão, 155, Ed. Dilson Cortiêr, Centro, sala 
306, Itabuna (BA)
CEP: 5600-195 
E-mail: grama@nuxnet.com.br

Grupo Ecológico Copioba (Copioba)  

Fone: (75) 621-1496
Fax: (75) 621-1496
Rua Manoel Caetano Passos, 243A, Cruz das Almas (BA)
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CEP: 44380-000
E-mail: nunes@cdlmma.com.br

Grupo Ecológico Cariris  

Fone: (75) 639-2180/639-2118
Praça da Bandeira, 72, Centro, Santa Terezinha (BA)
CEP: 44590-000
E-mail: cariris@starmedia.com

Grupo Ecológico Rio de Contas (GERC)  

Fone: (73) 3527-6953
Fax: (73) 3527-6953
Av. Rio Branco, 498, sala 2, Centro, Jequié (BA)
CEP: 45200-000
E-mail: domingosailton@yahoo.com.br
Site: www.gerc.kit.net

Instituto de Ação Ambiental da Bahia (Iamba)  

Fone: (71) 3337-2135
Fax: (71) 3336-1448
Av. Araújo Pinho, 498, sala 105, Canela, Salvador (BA)
CEP: 40110-150 
E-mai : iamba@bol.com.br
Site: www.iamba.org.br

Instituto de Ecosustentação Cultural (Ecodra-
mas)  

Fone: (71) 345-2080/345-5183
Fax: (71) 345-2080/9111-1502
Rua Tamoios, 96, Rio Vermelho, Salvador (BA)
CEP: 41940-040 
E-mail: nanipac@uol.com.br,
 jccapinan@uol.com.br

Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da 
Bahia (IESB)  

Fone: (73) 634-2179
Fax: (73) 634-2179
Rua Major Homen Del Rey, 147, Cx. Postal 171, Cidade 
Nova, Ilhéus
CEP: 45650-000
E-mail: iesb@iesb.org.br
Site: www.iesb.org.br

Instituto Uiraçu (Uiraçu)  

Fone: (73) 633-6953
Fax: (73) 633-6953
Av. Bahia, 172, Cidade Nova, Ilhéus (BA)
CEP: 45650-000
E-mail: rppnserrabonita@yahoo.com.br

Jupará - Assessoria Agroecológica (Jupará)  

Fone: (73) 634-1385
Av. Ubaitaba, 410, Malhado, Ilhéus (BA)
CEP 45651-520
E-mail: juparaeco@uol.com.br

Movimento de Defesa de Porto Seguro (MDPS)  

Fone: (73) 288-1727
Rua Pero Vaz de Caminha, 112, Centro, Porto Seguro 
(BA)
CEP: 45810-000
E-mail: mdpseguro@uol.com.br

Organização Pró-Defesa e Estudo dos Manguezais 
da Bahia (Ordem)  

Fone: (73) 3211-4292/3214-3320
Fax: (73) 3214-3325
Km 22 Rodovia Ilhéus/Itabuna, Caixa Postal 7 - Itabuna (BA) 
CEP: 45600-000
E-mail: ordem@ceplac.gov.br
Site: www.ordemangue.cjb.net

Organização Sócio-Ambientalista Jogue Limpo 

Fone: (71) 3286-4088
Rua Jorge Amado, s/n, Praça Carlos Bastos, sala 2, Pedra 
do Sal, Itapuã, Salvador (BA)
CEP: 41620-000
E-mail: joguelimpo@joguelimpo.org.br
Site: www.joguelimpo.org.br

Programa de Proteção de Fauna Silvestre (Guar-
dião)  

Fone: (71) 3342-7367 
Fax: (71) 3461-1490
Sítio Pombal, Pituaçu, Caixa Postal 7314, Salvador (BA)
CEP: 41811-970 
E-mail: gerson@guardiao.org
Site: www.guardiao.org

Serviço de Assessoria a Organizações Populares 
Rurais (Sasop)  

Fone: (71) 335-6049 
Fax: (71) 335-6049
Rua Conquista, 132, Parque Cruz Aguiar, Rio Vermelho, 
Salvador (BA)
CEP: 41940-610 
E-mail: sasop@sasop.org.br
Site: www.sasop.org.br

Sociedade Ambientalista da Lavoura Cacaueira 
(Salva)  

Fone: (73) 283-1663
Caixa Postal 134, Camacan (BA)
CEP: 45880-000
E-mail: maxdocarmo@hotmail.com
Site: www.salvacacau.hpg.ig.com.br

Sociedade Amigos do Arraial D´Ajuda  

Fone: (73) 575-1298 
Fax: (73) 575-1116
Cx. Postal 74, Porto Seguro (BA)
CEP: 45810-000
E-mail: flamboyant@portonet.com.br 

Ongs na rede(1).indd   291 2/23/06   11:29:38 PM



292

O
N

G
s 

na
 R

ed
e

Sociedade de Estudos dos Ecossistemas e Desen-
volvimento Sustentável (Seeds)  

Fone: (75) 621-6686
Rua Professor Matta Pereira, 184, Cruz das Almas (BA)
CEP: 44380-000
E-mail: seedsbahia@uol.com.br 

Ceará  
Aquasis  

Fone: (85) 318-6011/9625
Fax: (85) 318-6002
Praia de Iparana, s/n, Sesc Iparana, Caucaia (CE)
CEP: 61600-000
E-mail: aquasis@aquasis.org

Associação Alternativa Terrazul (Terrazul)  

Fone: (85) 3272-3613
Rua Dr. Ratisbona, 72, bairro de Fátima  (CE)
E-mail: alternativaterrazul@terra.com.br
Site: www.terrazul.m2014.net

Associação Serras Úmidas do Estado do Ceará 
(Assuma)  

Fone: (85) 341-3354
Rua Juscelino Kubistchek, 361, Parque Santa Fé, Maran-
guape (CE)
CEP: 61940-000  
E-mail: festal2003@bol.com.br
Site: www.serrasumidas.org.br

Fundação Cultural Educacional Popular em Defesa 
do Meio Ambiente (Cepema)  

Fone: (85) 223-8005
Fax: (85) 281-2346
Rua Cratéus, 1250, Fortaleza (CE)
CEP: 60455-780
E-mail: cepema@attglobal.net

Instituto Ambiental de Estudos e Assessoria  

Fone: (85) 276-3185/9989-7292
Rua Bill Cartaxo, 165, Alagadiço Novo, Fortaleza (CE)
CEP: 60831-291
E-mail: geovanacartaxo@uol.com.br,
zanteixeira@hotmail.com

Instituto Cultural Martins Filho (Urca)  

Fone: (88) 523-1677
Rua Cel. Antônio Luiz, 1.161, Pimenta, Crato (CE)
CEP: 63100-000
E-mail: urca@urca.br

Instituto Terramar  

Fone: (85) 226-4154
Fax: (85) 226-2476
Rua Pinho Pessoa, 86, Joaquim Távora , Fortaleza (CE)
CEP: 60135170
E-mail: terramar@fortalnet.com.br

Distrito Federal  
Centro de Trabalho Indigenista (CTI)  

Fone: (61) 349-7769
Fax: (61) 347-5559
CLN 210, bloco C, salas 217/218, Brasília (DF)
CEP: 70862-530 
E-mail: cti@trabalhoindigenista.org.br

WWF Brasil  

Fone: (61) 364-7400 
Fax: (61) 364-7474
SHIS EQ QL 06/08, Conj. E, 2º andar, Lago Sul, Brasília 
(DF)
CEP: 71620-430 
E-mail: panda@wwf.org.br
Site: www.wwf.org.br

Espírito Santo  
Associação Amigos do Caparaó  

Fone: (28) 3552-1488
Fax: (28) 3552-1488
Av. Jerônimo Monteiro, 113, Centro, Alegre (ES)
CEP: 29500-000 
E-mail: acap@forumdasongs.org.br

Associação Barrense de Canoagem (ABC)  

Fone: (27) 8813-0948
Fax: (27) 3229-5522
Rua Goiânia, 556, apto. 201, Ed. Julio Verne, Itapoá, Vila 
Velha (ES)
CEP: 29101-780 
E-mail: duarpignaton@ig.com.br

Associação Colatinense de Defesa Ecológica (Aco-
de)  

Fone: (27) 3721-4063 
Rua Pedro Chagas, s/n, Caixa Postal 100, Por do Sol, 
Colatina (ES)
CEP: 29700-971
E-mail: watu@ig.com.br 
Site: www.watu.com.br

Associação de Certificação de Produtos Orgânicos 
- Chão Vivo  

Fone: (27) 3263-1495
Av. Frederico Grulke, 612,  Sta. Maria de Jetibá (ES) 
CEP: 29645-000
E-mail: chaovivo@chaovivo.com.br

Associação de Produtores e Moradores da Área de 
Influência da Reserva Biológica Augusto Ruschi 
(Apromai)  

Fone: (27) 3259-2184
Fax: (27) 3259-2184
Ladeira Virgílio Lambert, 144, Centro, Santa Tereza (ES)
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CEP: 29650-000
E-mail: gilmar@tracomal.com.br

Associação de Programas em Tecnologia Alterna-
tiva (APTA)  

Fone: (27) 3222-3527/3223-7232
Fax: (27) 3223-4990
Rua 7 de Setembro, 289, Centro, Vitória (ES)
CEP: 29015-000
E-mail: apta@veloxmail.com.br

Associação dos Amigos da Bacia do Rio Itapemirim 
(AABRI)  

Fone: (28) 3522- 2165
Fax: (28) 3517-3176
Cx. Postal 277, Cachoeira do Itapemirim (ES)
CEP: 29300-970
E-mail: aabri@dci.org.br

Associação dos Amigos do Parque da Fonte Grande 
(AAPFG)  

Fone: (27) 3315-4398
Rua Moacyr Ávidos, 109, apto. 1.102, ed. Mirante da Praia, 
Praia do Canto, Vitória (ES)
CEP: 20057-230 
E-mail: edsonvalpassos@yahoo.com.br

Associação Ecológica Força Verde de Guarapari 

Fone: (27) 3262-1857
Fax: (27) 3262-1857
Rodovia do Sol, Km 39,5, Trevo de Setiba, Guarapari 
(ES)
CEP: 29222-360  
E-mail: f.verde@uol.com.br
Site: www.setiba.com.br

Associação Garra Ambiental de Serra (Agas)  

Fone: (27) 3251-7728
Rua Rômulo Castelo, 22, Serra (ES)
CEP: 29173-230  
E-mail: agashelton@hotmail.com

Associação Pró-Melhoramento Ambiental Amigos 
do Mochuara  

Fone: (27) 3386-4650
Fax: (27) 3336-7044
Rua Bolívar de Abreu, 6, Campo Grande, Cariacica (ES)
CEP: 29146-330
E-mail: amigosdomochuara@hotmail.com

Associação Vila-velhense de Proteção Ambiental 
(Avidepa)  

Fone: (27) 3229-5522/9981-3609
Fax: (27) 3329-1476
Rua Carolina Leal, 553, Centro, Vila Velha (ES)
CEP: 29123-220 
E-mail: avidepa@avidepa.org.br
Site: www.avidepa.org.br

Ave da Mata Atlântica Reabilitada (Amar)

Rua Honório Pinheiro da Silva, s/n, Vila de Iataúnas, Con-
ceição da Barra (ES) 
CEP: 29960-000 

Família de Assistência e Socorro ao Meio Ambiente 
(Fasma) 

Fone: (27) 3337-1214 
Rua Lizandro Nicoletti, 293, Jucutuquara, Vitória (ES)
CEP: 29042-500
E-mail: fasma@forundasongs.org.br

Grupo Ambientalista Natureza e Companhia 
(Ganc)  

Fone: (27) 3373-3301/9929-7100
Fax: (27) 3264-1082
Rua Nicola Biancarde, 490, Bairro Shell, Linhares (ES) 
E-mail: biapassos@excelsa.com.br

Grupo de Apoio ao Meio Ambiente (Gama)

Fone: (28) 3536-1012
Fax: (28) 3536-1492
Rua Padre João Arriague, 23, Anchieta (ES)
CEP: 29230-000
E-mail: gama@forumdasongs.org.br

Instituto da Biodiversidade (Ibio)  

Fone: (27) 3229-4590
Fax: (27) 3223-1090
Av. Luciano das Neves, 929,  Vila Velha (ES) 
CEP: 29100-201 
E-mail: ibio-es@forumdasongs.org.br

Instituto de Pesquisas da Mata Atlântica (Ipema)  

Fone: (27) 3345-3847
Fax: (27) 3314-2537
Av. Hugo Viola, 1.001, bloco A, sala 218, Jardim da Penha, 
Vitória (ES)
CEP: 29060-420 
E-mail: ipema@ebrnet.com.br

Movimento Vida Nova de Vila Velha (Movive)  

Fone: (27) 3229-8822
Fax: (27) 3229-8822
Rua Piauí, 19, Praia do Costa, Vila Velha (ES)
CEP: 29101-320 
E-mail: movivie@movive.org.br
Site: www.movive.org.br

Minas Gerais  
Associação de Defesa da Ibituruna e do Meio Am-
biente (Adima)  

Fone: (33) 3225-6239
Rua 22, 124, Bairro Ilha dos Araújos, Governador Valadares 
(MG)
CEP: 35030-000 
E-mail: joaoalvesof@aol.com
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Associação de Defesa Ecológica do Resplendor 
(Adere)  

Fone: (33) 3263-1959/326-3171
Rua Salustiano de Paula, 140, N. S. de Fátima, Resplendor 
(MG)
CEP: 35230-000
E-mail: adereresplendor@bol.com.br

Associação de Reservas Privadas de MG (ARPE-
MG)  

Fone: (35) 9962-3400/3291-6920
Fazenda Lagoa, Caixa Postal 72, Monte Belo (MG) 
CEP: 37127-000
E-mail: joaoemarilda@hotmail.com

Associação dos Amigos do Meio Ambiente 
(AMA)  

Fone: (33) 3331-1905 
Fax: (33) 3331-4327
Av. Melo Viana, 390, Caixa Postal 93, Manhuaçu (MG)
CEP: 36900-000 
E-mail: bazened@bol.com.br

Associação Mineira de Defesa do Ambiente 
(AMDA)  

Fone: (31) 3291-0661/0360
Av. Álvares Cabral, 1600, 11º andar, Santo Agostinho, Belo 
Horizonte (MG)
CEP: 30170-001 
E-mail: amda@amda.org.br
Site: www.amda.org.br

Associação pelo Meio Ambiente de Juiz de Fora 
(AMAJF)  

Fone: (32) 3236-4487
BR 040, Km 790, Caixa Postal 763, Juiz de Fora (MG)
CEP: 36001-970 
E-mail: amajf@terra.com.br
Site: www.proecologia.com.br

Centro Agroecológico Tamanduá (CAT)  

Fone: (33) 3225-4818
Rua Marechal Deodoro, 836, Centro, Governador Valadares 
(MG)
CEP: 36001-970
E-mail: catgv@uai.com.br 

Centro de Defesa dos Direitos da Natureza  

Fone: (31) 3829-8125
Caixa Postal 704, Ipatinga (MG)
CEP: 35101-970  
E-mail: agnaldobicalho@bol.com.br

Centro de Educação Ambiental de Barbacena 
(RPPN)

Fone: (32) 3372-3198
Fax: (32) 3372-3198

Parque Estrada Central do Brasil, Caixa Postal 112, Bar-
bacena (MG)
CEP: 35010-280 
E-mail: maria@mgconecta.com.br

Centro de Tecnologias Alternativas - Zona da Mata 
(CTA-ZM)  

Fone: (31) 3892-2000
Caixa Postal 128, Sítio Alfa, Violeira, Zona Rural, Viçosa 
(MG)
CEP: 36570-970
E-mail: cta@ctazm.org.br
Site:  www.ctazm.org.br

Fundação Biodiversitas  

Fone: (31) 3292-8235
Rua Ludgero Dolabela, 1021, 7ª andar, Caixa Postal 1462, 
Gutierrez, Belo Horizonte (MG)
CEP: 30430-130
E-mail: biodiversitas@biodiversitas.org.br 
Site: www.biodiversitas.org

Fundação Matutu  

Fone: (35) 3344-1761
Reserva Natural Matutu, Caixa Postal 11, Aiuruoca (MG)
CEP: 37450-000 
E-mail: atendimento@matutu.org
Site: www.matutu.org

Fundação Pró-Defesa Ambiental  

Fone: (35) 3822-3346
Fax: (35) 3822-1121
Rua Dr. Baker, 57, Caixa Postal 322, Lavras (MG)
CEP: 37200-000 
E-mail: fpda@uflanet.com.br
Site: www.defesambiental.org.br

Instituto Conservation International do Brasil  

Fone: (31) 3261-3889
Avenida Getúlio Vargas, 1.300, 7.º andar, Savassi, Belo 
Horizonte (MG)
CEP: 30112-021 
E-mail: info@conservation.org.br
Site: www.conservation.org.b

Instituto Sul Mineiro de Estudos e Conservação 
da Natureza  

Fone: (35) 3561-2002
Fazenda Lagoa - Zona Rural, Caixa Postal 72, Monte Belo 
(MG)
CEP: 37127-000 
E-mail: institutosulmineiro@yahoo.com.br
Site: www.ismecn.org.br

Movimento Pró-Rio Doce  

Fone: (33) 3278-0034
Rua Orbis Clube, 20, 5º andar, Ed. Banco do Brasil, Centro, 
Governador Valadares (MG)
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CEP: 35010-390   
E-mail: movriodoce@uol.com.br

Rede de Intercâmbio de Tecnologia Alternativa  

Fone: (31) 3481-9080
Rua Planura, 33, Bairro Santa Inês, Belo Horizonte (MG)
CEP: 31080-100
E-mail: rede-mg@rede-mg.org.br

Sítio da Tia Marianinha  

Fone: (35) 3556-2319
Rua José Bonifácio, 241, Centro, Arceburgo (MG)
CEP: 37820-000
E-mail: ongsitio@arceburgo.com.br

Sociedade Amigos de Iracambi  

Fone: (32) 3721-1436
Fax: (32) 3722-4909
Fazenda Iracambi, Rosário de Limeira (MG)
CEP: 36878-000
E-mail: iracambi@iracambi.com
Site: www.iracambi.com

Mato Grosso do Sul  
Associação de Guias de Turismo de Bonito  

Fone: (67) 3255-1837
Fax: (67) 3255-2281
Rua Felinto Müller, 626, Centro, Campo Grande (MS)
CEP: 79290-000
E-mail: agtb@pop.com.br

Ecologia e Ação (Ecoa)  

Fone: (67) 3324-3230
Fax: (67) 3324-9109
Rua 14 de Julho, 3.169, Campo Grande (MS)
CEP: 73002-333
E-mail: ecoa@riosvivos.org.br
Site: www.riosvivos.org.br

Fundação para Conservação da Natureza de Mato 

Grosso do Sul (FUCONAMS)  

Fone: (67) 3383-2332
Fax: (67) 3383-2834
Av. Tamandaré, 1808, Campo Grande (MS)
CEP: 79009-790
E-mail: fuconams@terra.com.br 

Instituto das Águas da Serra da Bodoquena  

Fone: (67) 3255-1920
Fax: (67) 3255-2245
Rua Pilada Rebuá, 1.186, Centro, Bonito (MS)
CEP: 79290-000 
E-mail: secretaria@iasb.org.br
Site: www.iasb.org.br

Vida Pantaneira  

Fone: (67) 3287-1993
Rua Antônio Maria Coelho, 286, Porto Murtinho (MS)
CEP: 79280-000
E-mail: vidapantaneira@portonetms.com.br 

Paraíba  
Associação de Apoio ao Trabalho Cultural Histó-
rico e Ambiental de Lucena (Apoitchá)  

Fone: (83) 9332-2909/293-1649
Lagoa dos Homens, s/n, Lucena (PB)
CEP: 05831-500  
E-mail: carrer@usp.br 

Associação Guajiru - Ciência, Educação e Meio 
Ambiente (Guajiru)  

Fone: (83) 248-3454/9978-0381
Av. Litorânea, s/n, Bar do Surfista, Intermares, Cabedelo 
(PB)
CEP: 58310-000  
E-mail: guajiru@ig.com.br, 
quelonia@ig.com.br
Site: www.guajiru.org

Associação Paraibana dos Amigos da Natureza 
(APAN)  

Fone: (83) 221-5055/235-3128
Fax: (83) 214 4513
Rua Duque de Caxias, 68, Centro João Pessoa (PB)
CEP: 58052-200
E-mail: duar@terra.com.br

Pernambuco  
Associação Indígena Comunitária Fowa Pypny-
Sô  

Fone: (81) 775-1022 
Fax: (81) 775-1091
Aldeamento Indígena Fulni-ô, Águas Belas (PE)
CEP: 55340-000 

Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá  

Fone: (81) 3223-7026
Fax: (81) 3231-0492
Rua do Sossego, 355, Santo Amaro, Recife (PE)
CEP: 50050-080
E-mail: centrosabia@terra.com.br

Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste (Ce-
pan)  

Fone: (81) 3271-8944
Rua Almirante Batista Leão, 314, Boa Viagem, Recife 
(PE)
CEP: 51130-070
E-mail: cepan.org@bol.com.br
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Grupo de Estudos de Sirênios, Cetáceos e Quelônios 
(GESCQ)  

Fone: (81) 2126-8859/2126-8353
Rua Amaro Soares de Andrade, 1143/302, Piedade, Jaboatão 
dos Guararapes (PE)
CEP: 54410-070 
E-mail: gescqrma@uol.com.br

Serviço de Tecnologia Alternativa (Serta)  

Fone: (81) 3658-1226
Fax: (81) 3658-1226
Rua Itapemirin, 22, Apto. 2, Bongi, Recife (PE)
CEP: 50751-080
E-mail: serta@serta.org.br, 
moura@serta.org.br
Site: www.serta.org.br

Sociedade Nordestina de Ecologia (SNE)  

Fone: (81) 3231-5242
Fax: (81) 548-1105
Rua Visconde de Suassuna, 923, sala 204, Boa Vista, Re-
cife (PE)
CEP: 50050-540
E-mail: sne@sne.org.br
Site: www.sne.org.br

Sociedade para Desenvolvimento Tecno-ecológico 
(Ecotec)  

Fone: (81) 3466 2320/326-9272 
Fax: (81)3466-1320
Av. Conselheiro Aguiar, 3.426, apto. 6, Boa Viagem, Recife 
(PE)
CEP: 51020-021 

E-mail: ecotecMatla@hotmail.com

Piauí  
Fundação de Defesa Ecológica do Cerrado (Fun-
cerrado)  

Fone: (86) 232.5661/215.5830 
Fax: (86) 562-1176
Rua São Miguel, 765, Bom Jesus (PI)
CEP: 64900-000 
E-mail: aslopes@ufpi.br

Fundação Rio Parnaíba (Furpa)  

Fone: (86) 213-1870/221-7870
Fax: (86) 213-1622
Rua Maranhão, 1954, Pirajá, Teresina (PI) 
CEP: 64003-170
E-mail: furpa@ig.com.br

Movimento SOS Natureza de Luiz Correia 

Fone: (86) 367-1496 
Fax: (86) 367-1496

Rua Jonas Correia, 240, Centro, Luiz Correia (PI)CEP: 
64220-000 

  

Paraná  
Arco Íris - Associação para Defesa da Natureza  

Fone: (41) 3282-3116
Travessa Ema Moro, 137, São José dos Pinhais (PR)
CEP: 83020-120 
E-mail: araujo@clac.coop.br

Associação de Defesa do Meio Ambiente de Arau-
cária (Amar) 

Fone: (41) 642-4797
Rua Professor Alfredo Parodi, 455, Centro, Araucária 
(PR)
CEP: 83702-070 
E-mail: amarnatureza@brturbo.com.br

Associação de Proteção ao Meio Ambiente de Cia-
norte (Apromac)  

Fone: (44) 629-6766
Rua Afonso Pena, s/n, fundos da UEM, Cianorte (PR)
CEP: 87200-000
E-mail: apromac@apromac.org.br
Site: http://www.apromac.org.br

Associação Paranaense de Proprietários de 
RPPN

Fone: (44) 3435-1123
Fax: (44) 3435-1123
Avenida Paraná, 263, sala 3, Planaltina do Paraná  (PR)
CEP: 87860-000
E-mail: sabrina@rppnparana.org.br
Site: www.rppnparana.org.br

Centro de Estudos, Defesa e Educação Ambiental 
(Cedea) 

Fone: (41) 3333-3864
Fax: (41) 3333-3864
Rua Rockefeller, 706, apto. 302- B, Curitiba (PR)
CEP: 50230-130
E-mail: laurajmc@neptar.com.br
Site: www.cedea.org.br

Força, Ação e Defesa Ambiental (Fada)

Fone: (41) 657-7577/9112-3464
Fax: (41) 657-8821
Rua Alfredo Valente, 55, Almirante Tamandaré (PR)
CEP: 83504-610 

Fundação Ângelo Creta de Educação Ambiental 
(Fundação Creta)  

Fone: (41) 393-3357
Fax: (41) 292-4458
Rua Vereador Arlindo Chemin, 50, salas 111/113, Campo 
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Largo (PR) 
E-mail: fundacaocreta@brturbo.com

Fundação O Boticário de Proteção à Natureza  

Fone: (41) 340-2643
Fax: (41) 340-2635
Rua Gonçalves Dias, 225, Batel, Curitiba (PR)
CEP: 80240-340 
E-mail: fundacao@fbpn.org.br
Site: www.fundacoboticario.org.br

Fundação Oásis Cidade Aberta (Foca)  

Fone: (41) 3362-1616
Fax: (41) 3027-2828
Rua Fagundes Varela, 441, Jardim Social, Curitiba (PR)
CEP: 82520-040
E-mail: info@foca.org.br
Site: www.foca.org.br

Grupo de Estudos Espeleológicos do Paraná (GEEP 
Açungui)  

Fone: (41) 225-5009
Fax: (41) 225-5009
Rua Desembargador Westphalen, 15, sala 1606, Centro, 
Curitiba (PR)
CEP: 80010-110
E-mail: acungui@brturbo.com

Instituto Agroflorestal Bernardo Hakvoort (IAF)  

Fone: (42) 642-1318
Fax: (42) 642-1553
Rua Elias Rickli, s/n, Caixa Postal 28, Turvo (PR)
CEP: 85150-000
E-mail: iafturvo10@bol.com.br 

Instituto de Pesquisas de Guaraqueçaba (IPG)  

Fone: (41) 322-5272 
Fax: (41) 322-5272
Rua Alferes Poli, 459, Centro, Curitiba (PR)
CEP: 80230-090 
E-mail: ipg@onda.com.br

Instituto Guaraqueçaba - Defensores da Natureza 
(DNA)  

Fone: (41) 3323-1616
Rua Mariano Torres, 916, apto. 105, Centro, Curitiba 
(PR) 
CEP: 80060-120
E-mail: dna_guaraquecaba@hotmail.com

Instituto Indigenista e de Estudos Socioambientais 
- Terra Mater  

Fone: 41 356 3517 
Rua Bernardo Rossenmann, 95, Tingui, Curitiba (PR)
CEP: 82600-130
E-mail: luli_m@terra.com.br

Instituto Os Guardiões da Natureza (ING)  

Fone: (42) 446-2171
Rua Capitão Francisco Duski Silva, 1520, Prudentópolis 
(PR)
CEP: 84400-000
E-mail: vaniam@visaonet.com.br
Site: www.ing.org.br

Liga Ambiental  

Fone: (41) 3336-5524
Rua José Domakoski, 161, fundos, Bigorrilho, Curitiba 
(PR)
CEP: 80730-140
E-mail: ligaambiental@ligaambiental.org.br 
Site: www.ligaambiental.org.br

Mater Natura - Instituto de Estudos Ambientais  

Fone: (41) 323-1268 
Fax: (41) 323-1268
Rua Desembargador Westphalen, 15, 16º andar, Curitiba 
(PR)
CEP: 80010-110
E-mail: info@maternatura.org.br
Site: http://www.maternatura.org.br

Movimento Ecológico Incentivo à Limpeza e Hi-
giene Ambiental (Ilha) 

Fone: (41) 3283-1408
Travessa Paulo Paqualin, 113, São José dos Pinhais (PR)
CEP: 83005-970 

Organização Não-Governamental Preservação  

Fone: (44) 3435-1123
Fax: (44) 3435-1123
Av. Paraná, 263, sala 3, Planaltina do Paraná (PR)
CEP: 87860-000
E-mail: info@preservacaonline.org.br
Site: www.preservacaonline.org.br

Rede Brasileira para Conservação dos Recursos 
Hídricos e Naturais (Redada)  

Fone: (41) 3264-6023
Fax: (41) 3264-6023
Rua Justiniano Melo Silva, 378, Curitiba (PR)
CEP: 82530-150 
E-mail: pax.mundi@pop.com.br

Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Edu-
cação Ambiental (SPVS)  

Fone: (41) 242-0280 
Fax: (41) 242-0280
Rua Guttemberg, 296, Curitiba (PR)
CEP: 80420-030
E-mail: info@spvs.org.br clovis@spvs.org.br
Site: www.spvs.org.br
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Sociedade de Preservação Ambiental – Movimento 

Ecológico Amigos do Cambuí (Meacam)  

Fone: (41) 393-3357
Fax: (41) 292-4458
Rua Vereador Arlindo Chemin, 50, salas 111/113, Campo 
Largo (PR)
CEP: 83601-070  
E-mail: meacam@bol.com.br

The Nature Conservancy (TNC do Brasil)  

Fone: (41) 336-8777 ramal 208
Fax: (41) 336-8777 ramal 224
Alameda Julia da Costa, 1240, Bigorilho, Curitiba (PR)
CEP: 80730-070 
E-mail: mcalmon@tnc.org.br

Rio de Janeiro
Assessoria e Serviços a Projetos de Agricultura 

Alternativa (ASPTA)  

Fone: (21) 2253-8317 
Fax: (21) 2233-8363
Rua da Candelária, 9, 6º andar, Centro, Rio de Janeiro 
(RJ)
CEP: 20091-020 
E-mail: aspta@aspta.org.br
Site: www.aspta.org.br

Associação Brasil de Ecologia (ABE)  

Fone: (21) 2508-9503/2509-6460
Fax: (21) 2508-9503
Rua Sete de Setembro, 55, 13º andar, Centro, Rio de Ja-
neiro (RJ)
CEP: 20050-004  
E-mail: abe-ecologia@ig.com.br
Site: www.abebr.com.br

Associação de Defesa do Meio Ambiente de Jaca-

repiá (Adeja)  

Fone: (24) 2665-3471
Fax: (24) 2665-1081/9975-1592
Caixa Postal 110801, Saquarema (RJ)
CEP: 28993-000
E-mail: adeja@adeja.org.br

Associação de Moradores e Amigos de Mamanguá 

(Amam)  

Fone: (24) 3371-1951
Fax: (24) 3371-1951
Praia do Cruzeiro, s/n, Saco do Mamanguá, Caixa Postal 
74898, Paraty (RJ)
CEP: 23970-000 
E-mail: nogara@paratyweb.com.br

Associação de Proteção a Ecossistemas Costeiros 
(APREC)  

Fone: (21) 2609-8573/9822-9151
Fax: (21) 2609-8573
Rua Dr. Macário Picanço, 825 (antiga rua 54), Maravista, 
Itaipu, Niterói (RJ)
CEP: 24342-330
E-mail: aprec@aprec.org.br
Site: http://www.aprec.org.br

Associação em Defesa da Qualidade de Vida, do 
Meio Ambiente e do Patrimônio Histórico, Cultura 
de Artístico - Bicuda Ecológica  

Fone: (21) 3371-9062 / (21) 3137-7903
Fax: (21) 3351-9510
Rua Ferreira Chaves, 71, Vila da Penha, Rio de Janeiro 
(RJ)
CEP: 21221-090 
E-mail: bicuda@bicuda.org.br
Site: http://www.bicuda.org.br

Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD)  

Fone: (22) 2778-2025
Fax: (22) 2778-2025
Caixa Postal 109.968, Casimiro de Abreu (RJ)
CEP: 28860-970
E-mail: rambaldi@micoleao.org.br
Site: http://www.micoleao.org.br

Associação Projeto Lagoa de Marapendi (Ecoma-
rapendi)  

Fone: (21) 2552-6393/2551-6215
Fax: (21) 2552-6393
Rua Paissandu, 362, Laranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)
CEP: 22210-080
E-mail: eco@ecomarapendi.org.br
Site: www.ecomarapendi.org.br

Associação Projeto Roda Viva  

Fone: (21) 2224-8794/ 2224-8712
Fax: (21) 2224-7456
Rua Sílvio Romero, 57, Lapa, Rio de Janeiro (RJ)
CEP: 20230-100 
E-mail: meioambiente@rodaviva.org.br
Site: http://members.tripod.com/~rodaviva/

Centro de Estudos e Conservação da Natureza 
(Cecna)  

Fone: (24) 2522-1862 / (21) 2522-0710
Fax: (24) 2522-0224
Caixa Postal 97.411, Nova Friburgo (RJ)
CEP: 28601-970 
E-mail: fatiha@netflash.com.br

Comitê Brasileiro do Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (Pnuma)  

Fone: (21) 3084-1020 
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Fax: (21) 3084-4233
Av. Nilo Peçanha, 50, Sala 1708, Centro, Rio de Janeiro 
(RJ)
CEP: 20044-900
E-mail: brasilpnuma@domain.com.br 
Site: http://www.brasilpnuma.org.br/

Crescente Fértil - Projetos Ambientais, Culturais 
e de Comunicação  

Fone: (24) 3381-7110
Fax: (24) 3381-7110
Estada JC Silveira 2629, Caixa Postal 56, Serrinha, Re-
sende (RJ)
CEP: 27530-990 
E-mail: crescente.fertil@crescentefertil.org.br
Site: www.crescentefertil.org.br

Defensores da Terra  

Fone: (21) 2524-7931
Fax: (21) 2524-5809
Rua Senador Dantas, 84, sala 1211, Rio de Janeiro (RJ)
CEP: 20031-201
E-mail: defterra@uol.com.br 

Entidade Ambientalista Onda Verde (Onda Ver-
de)  

Fone: (21) 2779.4563
Fax: (21) 2533-8425
Rua N. Senhora da Conceição, 6, Tinguá, Nova Iguaçu 
(RJ)
CEP: 26063-420
E-mail: gita@iveloz.com.br

Federação de Órgãos para Assistência Social e 
Educacional (Fase)  

Fone: (21) 2286-1441
Fax: (21) 2286-1209
Rua das Palmeiras, 90, Botafogo, Rio de Janeiro (RJ)
CEP: 22270-170
E-mail: fase@fase.org.br
Site: www.fase.org.br

Fundação Brasileira para a Conservação da Na-
tureza (FBCN)  

Fone: (21) 2537-7565
Fax: (21) 2537-1343
Rua Miranda Valverde, 103, Botafogo, Rio de Janeiro (RJ)
CEP: 22281-000
E-mail: fbcnbr@veloxmail.com.br
Site: www.fbcn.org.br

Fundação de Estudos do Mar (Femar)  

Fone: (21) 2553-1347
Fax: (21) 2552-9894
Rua Marques de Olinda, 18, Botafogo, Rio de Janeiro (RJ)
CEP: 22251-040
E-mail: cursos@femar.com.br

Grupo Ação Ecológica (GAE)  

Fone: (21) 2257-2494/9972-8216
Av. Rui Barbosa, 10, Apto. 1501, Flamengo (RJ)
CEP: 22250-020
E-mail: teresalindoso@uol.com.br  

Grupo de Defesa Ecológica (Grude)  

Fone: (21) 2447-3693
Fax: (21) 2436-1786
Estrada de Jacarepaguá, 7818, sala 201, Jacarepaguá, Rio 
de Janeiro (RJ)
CEP: 22753-045 
E-mail: grude@grude.org.br
Site: www.grude.org.br

Grupo de Defesa Ecológica Pequena Semente 
(GDEPS)  

Fone: (22) 2793-2532
Fax: (21) 2242-2595
Rua José de Jesus Junior, 42, Macaé (RJ) 
CEP: 27900-000 
E-mail: felipecozzolino@bol.com.br 

Grupo de Proteção Ambiental da Serra da Con-
córdia – Salve a Serra  

Fone: (21) 2522-2860/(24) 2452-4864
Rua Gomes Carneiro, 161/201, Ipanema, Rio de Janeiro (RJ) 
CEP:22071-110
E-mail: roberto.lamego@uol.com.br

Grupo Ecológico Aracary de Paraty  

Fone: (24) 3371-2008/9696-5271
Fax: (24) 3371-2008
Rua das Sairas, s/n, Combarê, Paraty (RJ)
CEP: 23970-000
E-mail: grazacaro@ig.com.br

Instituto Baía de Guanabara (IBG)  

Fone:(21) 2625-4311/2625-0226 
Alameda São Boaventura, 770, Fonseca Niterói (RJ)
CEP: 24120-192
E-mail: ibg@baiadeguanabara.org.br
Site: www.baiadeguanabara.org.br

Instituto BioAtlântica (IBIO)  

Fone: (21) 2535-3940/8151-0770
Fax: (21) 2535-3940
Rua Goethe, 54, Botafogo, Rio de Janeiro (RJ) 
CEP: 22281-020 
E-mail: bioatlantica@bioatlantica.org.br
Site: www.bioatlantica.org.br

Instituto de Desenvolvimento e Ação Comunitária 
(Idaco)  

Fone: (21) 2233-7727/2233-4535
Fax: (21) 2233-4535
Rua Visconde de Inhaúma, 134, sala 529, Centro, Rio de 
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Janeiro (RJ) 
CEP: 20091-000
E-mail: idaco@idaco.org.br
Site: www.idaco.org.br
Instituto de Estudos da Religião (Iser)  
Fone: (21) 2556-5004
Fax: (21) 2558-3764
Ladeira da Glória, 98, Glória, Rio de Janeiro (RJ)
CEP: 22211-120-
E-mail: iser@iser.org.br

Instituto de Pesquisas Avançadas em Economia e 
Meio Ambiente (Instituto Ipanema)  

Fone: (21) 2527-8747
Fax: (21) 2286-6475
Rua Serafim Valandro, 6/304, Rio de Janeiro (RJ) 
CEP: 22260-110
E-mail: ipanema@alternex.com.br
Site: www.institutoipanema.com.br

Instituto Ecotema  

Fone: (24) 2222-1651 
Fax: (24) 2222-1651
Caixa Postal 90.962, Petrópolis (RJ) 
CEP: 25621-970
E-mail: ecotema@e-tribuna.com.br 

Instituto Rede Brasileira Agroflorestal (Rebraf)  

Fone: (21) 2521-7896
Fax: (21) 2521-1593
Rua Visconde de Pirajá, 111/713, Ipanema, Rio de Janeiro  (RJ) 
CEP: 22410-001 
E-mail: rebrafrj@alternex.com.br
Site: www.rebraf.org.br

Instituto Terra de Preservação Ambiental (Instituto 
Terra)  

Fone: (24) 2484-0505
Estrada do Chaumiere, 1405, Barão de Javary, Miguel 
Pereira (RJ)
CEP: 26.900-000
E-mail: calico@institutoterra.org.br
Site: www.institutoterra.org.br

Instituto Terra Nova (Iten) 

Fone: (21) 2213-0107
Fax: (21) 2213-0174
Avenida Marechal Floriano, 38/902, Rio de Janeiro (RJ) 
CEP: 20080-007
E-mail: terranova@terranova.org.br
Site:v http://www.terranova.org.br

Movimento Verde de Estudantes (Move)  

Fone: (24) 2222-4308 / (24) 2249-0627
Fax: (24) 2222-1682
Travessa José Machado da Costa, 42, Itaipava, Petrópolis (RJ) 
CEP: 25730-730 
E-mail: move_itaipava@terra.com.br

Os Verdes - Movimento de Ecologia Social  

Fone: (21) 2224-6713
Rua Santo Amaro, 129, Glória, Rio de Janeiro (RJ) 
CEP: 22211-130
E-mail: osverdes@osverdes.org.br
Site: www.osverdes.org.br

Programa Rural de Educação Ambiental (Preá)  

Fone: (22) 2522-3444/9812-8761
Rua João Heringer, 575, sala 101, Braunes, Nova Friburgo (RJ) 
CEP: 28611-350 
E-mail: helovert@brasilvision.com.br

Protetores da Floresta - Núcleo de Estudos Am-
bientais  

Fone: (21) 2608-0621/3602-8944 
Estrada do Engenho do Mato, 211, térreo, Engenho do 
Mato, Niterói (RJ)
CEP: 24346-040 
E-mail: advocacia@ambiental.adv.br

Reserva Ecológica Guapiaçu  

Fone: (21) 9811-6745
Caixa Postal 98112, Cachoeira de Macacu (RJ) 
CEP: 28680-000
E-mail: aregua@terra.com.br
Site: www. regua.org.br

Sociedade Angrense de Proteção Ecológica (Sapê)  

Fone: 24 3367-0862
Rua Professor Lima, 154, Centro, Angra dos Reis (RJ) 
CEP: 23.900-000
E-mail: sape.angra@terra.com.br

Sociedade Ecológica para a Recuperação da Na-
tureza (Serena)  

Fone: (24) 2285-2836
Rua Correia Dutra, 119, Caixa Postal 90823, Petrópolis (RJ) 
CEP: 25621-970
E-mail: serena@compuland.com.br

Verde Cidadania  

Fone: (21) 2710-3940/9946-1001
Fax : (21) 2710-3940
Rua Dr. Sardinha, 124/301, Santa Rosa, Niterói (RJ) 
CEP: 24240-660
E-mail: faleconosco@verdecidadania.org.br
Site: www.verdecidadania.org.br 

Rio Grande do Norte  
Associação Guamareense de Proteção e Educação 
Ambiental (Aspam)  

Fone: (84) 525-2327
Rua Capitão Vicente de Brito, 12636, Centro,  Guamaré (RN)
CEP: 59598-000
E-mail: iruvane@bol.com.br
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Associação Potiguar Amigos da Natureza (Aspoan)  

Fone: (84)211-1009/219-4000
Caixa Postal 1300, Natal (RN) 
CEP: 59.075-970
E-mail: xisblu@yahoo.com.br 

Núcleo Ecológico da Pipa  

Fone: (84) 246-2063
Fax: (84) 246- 2226
Av. Baía dos Golfinhos, s/n, Praia da Pipa, Tibau do Sul (RN) 
CEP: 59178-000
E-mail: cecipugli@hotmail.com 

Sociedade Terra Viva (STV)  

Fone: 84 211-9704
Fax: (84) 215-3290
UFRN/DAS, BR 101, 3000, Lagoa Nova, Natal (RN) 
CEP: 59162-000
E-mail: stvbrasil@hotmail.com
Site: www.stvbrasil.oi.com.br 

Rio Grande do Sul  
Associação Ação Nascente Maquiné (Anama)  

Fone: (51) 3338-7418
Rua Almiro Coimbra, Sobrado 106, Jardim YPU (RS) 
CEP: 91450-010
E-mail: onganama@yahoo.com.br

Associação Ambientalista da Costa Doce  

Fone: (51) 671-4077/5068
Fax: (51) 671-4449
Rua General Zeca Neto, 278, Camaquã (RS) 
CEP: 96180-000
E-mail: costa_doce@hotmail.com

Associação Canoense de Proteção ao Meio Ambien-
te Natural (Ascapan)  

Fone: (51) 472-8317
Rua Domingos Martins, 1058, Canoas (RS) 
CEP: 92310-190
E-mail: ascapan@terra.com.br

Associação Ecológica Canela - Planalto das Arau-
cárias (Assecan)  

Fone: (54) 282-1292/282-2597
Fax: (51) 332-3981/9912-5650
Caixa Postal 29, RPPN Bosque de Canela, Canela (RS) 
CEP: 95680-000
E-mail: assecan@via-rs.net

Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Na-
tural (Agapan)  

Fone: (51) 3333-3501 
Caixa Postal 1996, Porto Alegre (RS) 
CEP: 90001-970

E-mail: agapan@alternet.com.br

Associação Trescoroense de Proteção ao Ambiente 
Natural (Astepan)  

Fone: (51) 546-1863
Fax: (51) 546-1100
Rua Arthur Haack, 152, Caixa Postal 13, Três Coroas (RS) 
CEP: 95660-000 
E-mail: astepan@faccat.br

Centro de Estudos Ambientais (CEA)  

Fone: (53) 225-4954/9122-9307
Fax: (53) 225-4954
Rua General Neto, 1051, sala 301, Pelotas (RS) 
CEP: 96015-280
E-mail: cea@ceaong.com.br 
Site: www.ceaong.org.br

Cooperativa dos Citricultores Ecológicos do Vale 
do Cai (Ecocítrus)  

Fone: (51) 632-4821
Rua João Pessoa, 457, Centro, Montenegro (RS) 
CEP: 95780-000 
E-mail: ecocitrus@terra.com.br

Curicaca  

Fone: (51) 3332-0489/99854424
Fax: 51 33320489
Av. Polônia, 1093, Porto Alegre (RS) 
CEP: 90230-110 
E-mail: curicaca@portoweb.com.br

IGRE - Associação Socioambientalista  

Fone: (51) 3328-4698/3316-7697
Rua Anita Garibaldi, 1924/1202, Caixa Postal 18550, Porto 
Alegre (RS)
CEP: 90480-200 
E-mail: igre_amigosdaagua@yahoo.com.br
Site: www.igre.org.br

Movimento Ambientalista da Região das Horten-
sias (MARH)

Fone: s/ fone
Rua Nereu Ramos, 345, Gramado (RS)
CEP: 95670-000 
Site: www.marh.org.br

Movimento Roessler para Defesa Ambiental 
(Mordam)  

Fone: (51) 595-5148
Fax: (51) 595-5148
Rua Santos Pedroso, 470, sala 2, Novo Hamburgo (RS) 
CEP: 93520-340
E-mail: roessler@sinos.net

Núcleo Amigos da Terra Brasil  

Fone: (51) 3332-8884 
Rua Carlos Trein Filho, 13, Auxiliadora, Porto Alegre (RS) 
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CEP: 90450-120 
E-mail: foebr@cpovo.net

Núcleo Socioambiental Araçá-Piranga (Araçá-
Piranga)  

Fone: (51) 559-7864/589-1493
Rua Otto Kuntz, 17, apto. 114, setor 5, Centro, Sapiranga 
(RS) 
CEP: 93800-000
E-mail: arabiosfera@simbr.com

Onda Verde - Preservando o Meio Ambiente  

Fone: (51) 664-3644 664.1433
Rua São Domingos, 520, apto. 1, Centro, Caixa Postal 14, 
Torres (RS) 
CEP: 95560-000
E-mail: naborguazzelli@zaz.com.br

Projeto Mira-Serra (Mira-Serra)  

Fone: (51) 3334-0967
Fax: (51) 3223-1817
Rua Ferreira Viana, 885/311, Porto Alegre (RS)
CEP: 90670-100
E-mail: ecologus@terra.com.br
Site: www.projetomiraserra.hpgvip.com.br

União Pela Vida (UPV)  

Fone: (51) 332-7013
Fax: (51) 332-7013
Av. Maryland, 485/205, Mont Serrat, Caixa Postal 9568, 
Porto Alegre (RS) 
CEP: 90440-191 
E-mail: nilda2@cpovo.com.br

União Protetora do Ambiente Natural (Upan) 

Fone: (51) 592-7933/9941-0582
Fax: (51) 592-7933
Praça Tiradentes, 725, Caixa Postal 189, São Leopoldo (RS) 
CEP: 93001-020 
E-mail: upan@sinos.net

  

Santa Catarina  
Anjos do Tempo - Ong Ambientalista  

Fone: (48) 3355-6092
Rodovia SC-434, Km 10, Campo Duna, Garopaba (SC) 
CEP: 88495-000 
E-mail: neryprux@yahoo.com.br

Aprender - Entidade Ecológica 

Fone: (48) 3369-1728
Rua Servidão do Jornalista, 150, Praia do Santinho, Flo-
rianópolis (SC) 
CEP: 88058-724 
E-mail: aprender@aprender.org.br
Site: http://www.aprenderecologia.org.br

Associação Popular Preservacionista Francis-
quense  

Fone: (41) 3354 -0464/9633-3441
Rua dos Paranaenses, s/n°, Miranda, São Francisco do Sul (SC) 
CEP: 89240-000
E-mail: appf_sfs@yahoo.com.br

Associação Catarinense de Preservação da Natu-
reza (Acaprena)  

Fone: (47) 3321-0434 
Fax: (47) 3322-8818
Rua Antônio da Veiga, 140, Caixa Postal 1507, Blumenau (SC) 
CEP: 89012-500
E-mail: acaprena@furb.br
Site: http://www.acaprena.org

Associação Condomínio Naturista Morro da Tar-
taruga  

Fone: (47) 3433-1044
Caixa Postal 781, Joinville (SC) 
CEP: 89201-972
E-mail: altamir@andrade.jor.br 

Associação de Preservação do Meio Ambiente do 
Vale do Itajaí (Apremavi)  

Fone: (47) 3521-0326 
Fax: (47) 3521-0326
Rua XV de Novembro, 118, sala 27, 2º andar, Caixa Postal 
218, Rio do Sul (SC) 
CEP: 89160-000 
E-mail: info@apremavi.org.br
Site: www.apremavi.org.br

Associação de Preservação e Equilíbrio do Meio 
Ambiente de Santa Catarina (Aprema)  

Fone: (47) 3422-4874
Fax: (47) 3422-4874
Rua Marinho Lobo, 80, sala 605, Joinville (SC) 
CEP: 89201-020
E-mail: aprema@aprema.com.br 
Site: http://www.aprema.com.br

Associação Ecológica Joinvilense Vida Verde  

Fone: (47) 3422-4995 
Fax: (47) 3441-3800
Rua Aubé, 330, Centro, Joinville (SC) 
CEP: 89200-000 
E-mail: vida@vidaverde.org.br
Site: http://www.vidaverde.org.br

Associação Movimento Ecológico Carijós 
(Ameca)  

Fone: (47) 3444-0429
Fax: (47) 3444-2691
Caixa Postal 218, São Francisco do Sul (SC) 
CEP: 89240-000
E-mail: ameca@terra.com.br
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Centro Vianei /Avicitecs  

Fone: (49) 3222-4255 
Fax: (49) 3222-4255
Av. Papa João XXIII, 1565, Ipiranga, Caixa Postal 111, 
Lages (SC) 
CEP: 88505-200
E-mail: vianei10@yahoo.com.br
Site: http://www2.uniplac.rct-sc.br/vianei

Fundação Praia Vermelha de Conservação da Na-
tureza (Praver Natureza)  

Fone: (47) 3455-980/345-5843
Fax: (47) 3345-5980
Rua São Roque, s/n, Praia Grande, Penha (SC) 
CEP: 88385-000 
E-mail: fundacaopraiavermelha@yahoo.com.br
Site: www.fundacaopravernatureza.cjb.net

Fundação SOS Euterpe Edulis  

Fone: (47) 3436-0647 
Fax: (47) 3436-0647
Rua Diamantina, 287, Floresta, Joinville (SC) 
CEP: 89211-060
E-mail: gficher.joi@terra.com.br 

Grupo Pau Campeche  

Fone: (48) 3237-2562 / 233-4037
Fax: (48) 3331-9672
Caixa Postal 5007, Florianópolis (SC) 
CEP: 88040-970
E-mail: paucampeche@yahoo.com.br
Site: www.paucampeche.org.br

Instituto Esquilo Verde  

Fone: (47) 3334-1846
Rua Heinrich Hemmer, 1070, Blumenau (SC) 
CEP: 89070-000
E-mail: botanic.bnu@terra.com.br

Instituto Rã-Bugio para Conservação da Biodiver-
sidade (Rã-Bugio)  

Fone: (47) 3733-087
Estrada Rio da Prata, 523, Caixa d´Água, Guaramirim (SC) 
CEP: 89270-000
E-mail: germano@ra-bugio.org.br
Site: www.ra-bugio.org.br

Klimata - Centro de Estudos Ambientais  

Fone: (48) 3237-5124 
Estrada Rosália Paulina Ferreira, 2748, Pântano do Sul, 
Florianópolis (SC) 
CEP: 88066-600 
E-mail: contato@klimata.org.br ou vera@klimata.org.br
Site: www.klimata.org.br

Movimento em Defesa da Ecologia e do Meio Am-
biente (Agrias)  

Fone: (48) 3247-1321
Av. Ademar da Silva, 176, apto. 501, Kobrasol, São José (SC) 
CEP: 88101-090 
E-mail: telmo@fastlane.com.br

Voluntários Verdade Ambiental  

Fone: (47) 3462-852 
Av. Joca Brandão, 618, sala 5, Itajaí (SC)
CEP: 88301-441
E-mail: cavedon@univali.br

Sergipe 
Instituto Sivio Romero de Ciênca e Pesquisa  

Fone: (79) 3214-1804/3222-3678
Fax: (79) 3211-4163
Rua Rafael de Aguiar, 790, Pereira Lobo, Aracaju (SE) 
CEP: 49050-660
E-mail: romerociencia@yahoo.com.br

Movimento Comunitário do Estado de Sergipe 

(Mocese)  

Fone: (79) 3043-1222/3247-1313
Fax: (79) 3247-1313
Rua Professor Henrique de Souza, 5, Cond. Jd. Sol Nas-
cente, Jabotiana, Aracaju (SE) 
CEP: 49095-350 
E-mail: robinsonpt@bol.com.br

Movimento Popular Ecológico (Mopec)  

Fone: (79) 212-6610/248-6548 
Fax: (79) 212-6755
Rua G4 nº12 conjunto Augusto Franco - Bairro Farolandia 
Aracaju (SE) 
CEP: 49030-100 
E-mail: mopec_se@yahoo.com.br

Organização Cupim  

Fone: (79) 8812-8200
Rua Artur Rodrigues da Silva, 77, Conjunto Orlando Dantas, 
Aracaju (SE) 
CEP: 49042-470
E-mail: aquatunem@yahoo.com.br

Sociedade Ecoar  

Fone: (79) 3217-2210

Fax: (79) 3217-1800

Rua João Avila Neto, 195, Grageru, Aracaju (SE) 

CEP: 49041-120 

E-mail: faleecoar@sociedadeecoar.org.br

Site: www.sociedadeecoar.org.br
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São Paulo  
Associação Ambiental Paiquerê  

Fone: (19) 3561-3240/3561-1217
Rua Otto Schubart, 412, Vila Pinheiro, Pirassununga (SP) 
CEP: 13630-295
E-mail: camonte27@yahoo.com.br

Associação Ambientalista Projeto Copaíba 
(AAPC)  

Fone: (19) 3895-8382
Rodovia Capitão Barduíno, 788, Km 135, Abadia, Caixa 
Postal 216, Socorro (SP)
CEP: 13960-000
E-mail: atendimento@projetocopaiba.org.br
Site: www.projetocopaiba.org.br

Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmi-
ca  

Fone: (14) 822-5066
Fax: (14) 822-5066
Rodovia Gastão da Farra, Km 4, Caixa Postal 321, Botu-
catu (SP) 
CEP: 18603-970 
E-mail: ibd@ibd.com.br
Site: www.ibd.com.br

Associação Civil Greenpeace  

Fone: (11)3035.1195 
Fax: (11) 3817.4600
Rua Alvarenga, 2331, Butatã, São Paulo (SP) 
CEP: 05509-006
E-mail: greenpeace@greenpeace.org.br 
Site: www.greenpeace.org.br

Associação Cultural e Ecológica Pau-Brasil  

Fone: (16) 636-9590 /636-9590
Fax: (16) 639-9590
Rua Lafaete, 629, Ribeirão Preto (SP)
CEP: 14015-080 

Associação Cunhambebe dos Amigos do Parque 
Estrada Ilha Anchieta  

Fone: (12) 3842-0098
Fax: (12)442 0098
Rua Amoreira, 167, Caixa Postal 40, Ubatuba (SP) 
CEP: 11680-970
E-mail: cunhambe@cunhabebe.org.br
Site: http://www.cunhambebe.org.br/

Associação de Agricultura Orgânica (AAO)  

Fone: (11) 3875-2625
Av. Francisco Matarazzo, 455, sala 20, Caixa Interna 24, 
São Paulo (SP) 
CEP: 05001-970
E-mail: organicatecnico@uol.com.br

Associação de Amigos do Grande Parque Ecológico 
e Turístico de Caraguatatuba (Caraguatá)  

Fone: (12) 3882-1329
Av. Presciliana de Castilho, 117, Centro, Caraguatatuba (SP)
CEP: 11660-330
E-mail: presidencia@ongcaraguata.org
Site: www.ongcaraguata.org

Associação de Defesa do Meio Ambiente - Vale 
Verde  

Fone: (12) 3921-6199
Av. Francisco José Longo, 149, sala 57, Bairro Vila Adyana, 
São José dos Campos (SP)
CEP 12245-900 
E-mail: valeverde@valeverde.org.br
Site: www.veleverde.org.br

Associação de Defesa do Meio Ambiente de Avaré 
(Adema)  

Fone: (14) 3732-2367
Fax: (14) 3732-2367
Rua Alagoas, 978, Avaré (SP) 
CEP: 18700-070
E-mail: sheymir@uol.com.br

Associação de Defesa do Rio Paraná, Afluentes 
Mata Ciliar (Apoena)  

Fone: (18) 281-4080 
Fax: (18) 281-4080
Rua Cuiabá, 1-19, Presidente Epitácio (SP) 
CEP: 19470-000 
E-mail: apoena@uol.com.br

Associação de Profissionais em Ciência Ambiental 
(Acima)  

Fone: (11) 5506-8490 
Fax: (11) 5506-6708
Rua Quintana, 467, São Paulo (SP) 
CEP: 04569-010
E-mail: acima@br2001.com.br

Associação de Recuperação Florestal do Médio 
Tietê - Flora Tietê  

Fone: (18) 652-2948 
Fax: (18) 652-2623
Av. Presidente Getúlio Vargas, 151-A, Parque Industrial, 
Penápolis (SP) 
CEP: 16300-000
E-mail: fl.tiete@pen.zaz.com.br

Associação Eco Juréia (AEJ)  

Fone: (11) 3873-2453
Rua Iperoig, 742, Perdizes, São Paulo (SP) 
CEP: 05016-000 
E-mail: ecojureia@ecojureia.org.br
Site: http://www.ecojureia.org.br/
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Associação Ecológica São Francisco de Assis  

Fone: (15) 244-2196
Rua Padre Palma, 109, 1º andar, sala 1, Piedade (SP) 
CEP: 18170-000
E-mail: francele@ppnet.com.br 

Associação Pró-Bocaína  

Fone: (12) 576-1714 
Fax: (12) 576-1714
Rodovia SP-247, Km 22,5, Caixa Posta 1, Bananal (SP) 
CEP: 12850-970 
E-mail: proboc@iconet.com.br

Associação Recuperação Florestal Bacia do Rio 
Piracicaba (Floresp)  

Fone: (19) 3434-2328/3433-1614
Rua Tiradentes, 1139, Centro, Piracicaba (SP) 
CEP: 13400-765 
E-mail: florespi@uol.com.br

Birdlife International - Brasil (Birdlife Brasil)  

Fone: (11) 3815.2862
Alameda Grécia, 297, Barueri (SP) 
CEP: 06474-010 
E-mail: birdlifebrasil@uol.com.br
Site: www.birdlife.org

Centro de Estudos Ornitológicos (CEO)  

Fone: (11) 7083-7225 
Fax: (11) 7083-7225
Caixa Postal 64532, São Paulo (SP) 
CEP: 05402-970 
E-mail: ceo@ib.usp.br
Site: www.ib.usp.br/ceo/

Centro de Orientação Ambiental Terra Integrada 
(Coati)   

Fone: (13) 3455-0200/3455-9407
Fax: (13) 3453-2905
Rua Principal, 153, Vila Barra do Uma, Peruíbe (SP)
CEP: 11750-000
E-mail: ongcoatijureia@hotmail.com 
ou coatijureia@coatijureia
Site: www.ac- digital.com/coati

Centro Educacional Água Viva (Ceavi)  

Fone: (13) 3232-4588
Rua Amador Bueno, 198, Santos (SP) 
CEP: 11013-150
E-mail: aguaviva@aguaviva.speedycorp.com.br 
Site: www.ceavi.org.br

Coletivo Alternativa Verde (Cave)  

Fone: (13) 231-3608
Praça Rubens Ferreira Martins, 19, 13º andar, Estuário, 
Santos (SP) 
CEP: 11020-100 
E-mail: cave@hotmail.com

Comissão Pró-Índio de São Paulo (CPI)  

Fone: (11) 3088-6905/3088-7729
Rua dos Pinheiros, 54, Conjunto 2, São Paulo (SP) 
CEP: 05422-000
E-mail: cpisp@cpisp.org.br
Site:  www.cpisp.org.br 

Ecofalante   

Fone: (11) 3814-1062
Fax: (11) 3814-1062
Rua Matheus Grou, 539 - 102, São Paulo (SP) 
CEP: 05415-050
E-mail: ecofalante@ecofalante.org.br
Site:  www.ecofalante.org.br

Federação das Associações de Recuperação Flores-
tal do Estado de São Paulo (Farespi)  

Fone: (11) 3284-6633
Fax: (11) 3284-6633
Rua 13 de Maio, 1558, 4º andar, São Paulo (SP) 
CEP: 01327-002
E-mail: faresp@osite.com.br  

Fundação Bhaktivedanta  

Fone: (12) 3642-5002
Fazenda Nova Gókula, Ribeirão Grande, s/nº, Pindamo-
nhangaba, Caixa Postal 164 
CEP: 12400-000 
E-mail: fbhaktivedanta@bol.com.br

Fundação Santo André  

Fone: (11) 449-3000
Fax: (11) 440-0248
Av. Príncipe de Gales, 821, Santo André (SP) 
CEP: 09060-650 
E-mail: inform@fsa.br

Fundação SOS Mata Atlântica  

Fone: (11) 3055-7888
Fax: (11) 3885-1680
Rua Manoel da Nóbrega, 456, Paraíso, São Paulo (SP) 
CEP: 04001-001 
E-mail: smata@alternex.com.br
Site: www.sosma.org.br ou www.sosmatatlantica.org.br

Grupo de Estudos Ambientais da Serra do Mar  

Fone: (11) 6111-6973
Caixa Postal 170, Santo André (SP)
CEP: 09001970
E-mail: gesmar_grupo@yahoo.com.br
Site: www.gesmar.ubbi.com.br

Grupo Ecológico Maitan  

Fone: (19) 622-3002 
Caixa Postal, 276, São João da Boa Vista (SP) 
CEP: 13870-970 
E-mail: eco@maitan.org.br
Site: www.maitan.org.br
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Grupo Ecológico Nativerde (GEN)

Fone: (19) 680-4791 
Fax: (19) 680-4791
Rua Capitão Saturnino Barbosa, 145, Vila Pereira, São José 
do Rio Pardo (SP)
CEP: 13720-000 

Instituto Águas do Prata (IAP)  

Fone: (12) 3663-1608 
Fax: (12) 3662-7089
Av. Manoel Pêra, 103, A, Alto do Capivari, Campos do 
Jordão (SP) 
CEP: 12460-000
E-mail: iap1@terra.com.br
Site: www.mingau.org

Instituto Ambiental Vidágua  

Fone: (14) 3281-2633
Fax: (14) 3281-2633
Av. Cruzeiro do Sul, 26-40, Bauru (SP)
CEP: 17032-000
E-mail: vidagua@vidagua.org.br
ou rodrigo@vidagua.org.br
Site: www.vidagua.org.br

Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica (IARBMA)  

Fone: (11) 6232-5728/5725
Fax: (11) 6232-5728
Rua João Julião, 296, apto 11ª, São Paulo (SP)
CEP: 01323-020
E-mail: cnrbma@uol.com.br

Instituto de Educação e Pesquisa Ambiental -  
5 Elementos  

Fone: (11) 3871-1944
Fax: (11) 3871-1944 
Rua: Caio Graco, 379, Lapa, São Paulo (SP) 
E-mail: minka@5elementos.org.br
Site: www.5elementos.org.br

Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ)  

Fone: (11) 4597-1327
Rodovia Dom Pedro I, km 47, Caixa Postal 47, Nazaré 
Paulista (SP) 
CEP: 12960-000
E-mail: ipe@alternex.com.br ou ipe@ipe.org.br
Site: www.ipe.org.br

Instituto Ecoar para Cidadania  

Fone: (11) 3052 1362
Rua Tomás Carvalhal, 551, Paraíso, São Paulo (SP)
CEP: 04006-001
E-mail: ecoar@ecoar.org.br
Site: www.ecoar.org.br

Instituto Ecovivência - Estudos, Educação e Tec-
nologias Ambientais (Ieco) 

Fone: (12) 525-2168 
Fax: (12) 525-2168
Rua Silva Jardim, 52, Vila Paraíba, Guaratinguetá (SP) 
CEP: 12500-000
E-mail: amalia@provale.com.br

Instituto Ing-Ong de Planejamento Socioambiental  

Fone: (11) 5572-6853
Fax: (11) 55726853
Rua Dr. José de Queiroz Aranha, 155/1512, São Paulo 
(SP)
CEP: 04106-061
E-mail: ing-ong@ig.com.br 

Instituto Physis - Cultura & Ambiente  

Fone: (11) 5575-6001
Fax: (11) 5575-6001
Rua Dona Ana, 11-B, Vila Mariana, São Paulo (SP) 
CEP: 04111-070
E-mail: physis@physis.org.br
Site: http://www.physis.org.br

Instituto Pró-Sustentabilidade  

Fone: (11) 3887-8228
Fax: (11) 3884-2795
Rua Bento Andrade, 85, São Paulo (SP) 
CEP: 04503-010
E-mail: biderman@uol.com.br

Instituto Proteção Ambiental Cotia/Tietê (In Pacto)  

Fone: (11) 4614-4889
Fax: (11) 4612-0655
Rua Butantã, 111, Cotia (SP)
CEP: 06700-565
E-mail: ong.inpacto@estadao.com.br
Site: www.in-pacto.org.br

Instituto Socioambiental (ISA)  

Fone: (11) 3660-7949
Av. Higienópolis, 901, São Paulo (SP) 
CEP: 01238-001 
E-mail: isa@socioambiental.org
Site: www.socioambiental.org

Ipá-Ti-uá Vivência Ambiental  

Fone: (11) 3062-3363
Fax: (11) 3062-3363
Rua Fradique Coutinho, 308, apto. 12, São Paulo (SP) 
CEP: 05416-000
E-mail: ipatiua@usp.br 
Site: www.ipatiua.com.br

Mongue Proteção ao Sistema Costeiro (Mongue)  

Fone: (13) 3457-9546
Rua Carlos Ivo da Silva, 61, Peruíbe (SP)
CEP: 11750-000
E-mail : mongue@mongue.org.br
Site: www.mongue.org.br
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Organização Bio-Bras  

Fone: (11) 4799-8199
Rua Professor José Veiga , 199, conj. São Sebastião, Mogi 
das Cruzes (SP) 
CEP: 08725-510 
E-mail: biobras@biobras.org.br

Programa Cultural São Sebastião Tem Alma   

Fone: (12) 3892-1439/3892-4186
Rua Expedicionário Brasileiro, 219, São Sebastião (SP) 
CEP: 11600-000
E-mail: povosdomar@povosdomar.com.br

Programa da Terra (Proter)  

Fone: (13) 3821-6983
Caixa Postal 131, Registro (SP)
CEP: 11900-970
E-mail: arminde@uol.com.br 
ou programadaterra@uol.com.br

Sociedade Amigos da Praia do Lázaro (SAL)  

Fone: (12) 3842-0888/3842-1742
Caixa Postal 27, Ubatuba (SP)
CEP: 11680-970
E-mail: sunungaflats@sunungaflats.com.br

Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE)  

Fone: (19) 3296-5421
Fax: (19) 3289-1611
Caixa Postal 7031, Parque Taquaral, Campinas (SP)
CEP:13079-970
E-mail: sbe@sbe.com.br 
Site: www.sbe.com.br/

Sociedade Comunitária Paraibuna  

Fone: (11) 5534-4364 
Fax: (11) 5521-5582
Rua Jobe Lane, 440, Jardim Petrópolis, São Paulo (SP) 
CEP: 04639-000
E-mail: faferno@embratel.net.br

Sociedade de Defesa Regional do Meio Ambiente 
(Soderma)  

Fone: (16) 623-3752 
Rua Tonias Nogueira Gaia, 1403, Ribeirão Preto (SP) 
CEP: 14020-290 
E-mail: soderma@uol.com.br

Sociedade de Zoológicos do Brasil  

Fone: s/f
Rua São Joaquim, 979, Centro, São Carlos (SP)
CEP: 13560-161  

SOS Manancial  

Fone: (11) 3885-1490
Fax: (11) 3885-1490
Rua Batataes, 507, A/91, São Paulo (SP)
CEP: 01423-010  

E-mail: sosmanancial@uol.com.br
Site: www.manancialcotia.org.br

União Dos Moradores da Juréia (UMJ)  

Fone: (11) 5073-3091/9707-5651
Fax: (11) 5073-3091
Rua Caminhos Dios Engenhos, s/nº, Iguape (SP)
CEP: 11920-000  
E-mail: arnaldonevesjr@gmail.com

Vitae Civilis - Instituto para o Desenvolvimento, 

Meio Ambiente e Paz  

Fone: (11) 4686-1814 
Fax: (11) 4686-1851
Rua Josef Strobel, 2478, São Lourenço da Serra (SP) 
CEP: 06890-000
E-mail: vcivilis@vitaecivilis.org.br
Site: www.vitaecivilis.org.br

Estados Unidos
National Wildlife Federation – NWF

Fone: 8008229919
11100 Wildlife Center Drive
Reston- VA
Site: www.nwf.org
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ONGs Inativas*
Associação Alternativa: A Terra Viva 
Piatã (BA)

Comissão de Defesa do Meio Ambiente do Vale do 
Jequiriçá 

Elísio Medrado (BA)

Fundação Ecológica Puturu 

Jussari (BA)

Fundação Pau Brasil 

Ilhéus (BA)

Instituto Ambiental Boto Negro

Itacaré (BA)

Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Lito-
ral Norte da Bahia 

Salvador (BA) 

Movimento Ambientalista Regional 

Valença (BA) 

Associação Anapolina de Proteção ao Meio Am-
biente 

Anápolis (GO) 

Instituto Acá Expedições 

Campo Grande (MS) 

Ecos

Recife (PE) 

Associação Ambiental Sinfonia em Verde e Azul 

Cambará (PR)

Associação Pró-Natureza de Penedo 

Penedo (RJ) 

Centro Fluminense de Estudos e Atividades sobre 
Ecologia e Qualidade de Vida

São Gonçalo (RJ) 

Movimento Conservacionista Teresopolitano 

Teresópolis (RJ) 

Centro de Pesquisa e Assessoria Agroecológica 
Aroeira 

Mossoró (RN) 

Fundação para o Desenvolvimento Ecológico Sus-
tentável 

Porto Alegre (RS) 

Associação Ecológica Icatu 

Cerquilho (SP)

Associação Museu Caiçara de Ilha Bela 

Ilha Bela (SP) 

Associação Salva Mantiqueira 

Pindamonhangaba (SP)

Associação Verdecologia Ubatuba - Grupo Guay-
numby 

Ubatuba (SP)

Fundação Capricórnio Florestal 

Ubatuba (SP)Grupo Ecológico Vida 
Águas de Lindóia (SP)

Guest House Canto do Sabiá 

Ubatuba (SP)

Instituto de Gestão Ambiental 

Campinas (SP)

Instituto de Pesquisas Ambientais 

São Paulo (SP)

Movimento de Preservação de São Sebastião 

São Sebastião (SP)

Movimento em Defesa de Ubatuba 

Ubatuba (SP)

Organização Conservacionista Mundo Ancestral 

Mogi das Cruzes (SP)

*ONGs inativas são aquelas que foram 

filiadas à RMA, mas interromperam 

suas atividades em caráter temporário 

ou definitivo.

** Alguns telefones com sete dígitos pas-
saram para oito. Nesses casos, coloque um 
3 na frente..
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Para se filiar à RMA
É necessário:
Ser pessoa jurídica, sem fins lucrativos;
Ter um ano de existência legal;
Atuar em defesa da Mata Atlântica e/ou ecossistemas associados;
Divulgar informações referentes à sua atuação de modo a viabilizar o intercâmbio pretendido 
pela Rede;
Contribuir com uma taxa mínima para subsidiar despesas de operação.

Os pedidos de filiação devem ser acompanhados dos seguintes documentos:
1 – Cópia do registro no CNPJ;
2 – Cópia da ata de fundação e eleição da atual diretoria;
3 – Estatuto da instituição;
4 – Ficha de filiação preenchida;
5 – Relatório resumo de atividades.

Devem ser encaminhados para o endereço:

SCLN 210 Bloco C Salas 207/208
CEP – 70862-530 – Brasília – DF

É recomendável também enviar material que ilustre o trabalho desenvolvido pela organização. 
Os pedidos de filiação serão apreciados pela Assembléia Geral
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Salto do Yucumã no Rio Uruguai.
Divisa do Brasil (RS) com a Argentina 
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Jequitibá rosa
Maior árvore viva da 
Mata Atlântica
Parque Estadual de 
Vassununga – SP
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