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GRUPOS TEMÁTICOS 

1. Aspectos Florísticos 

Participantes: Ademir Reis, André M.V. de Carvalho, Maria Angélica Figueiredo, Gilberto 
Pedralli, Raquel Negrelle, M. Candida H. Mamede (relatora), Marli P. Morim de Lima, 
Carlos A. Joly (coordenador), Telma S. M. Grandi (relatora), Marcos P. Marinho Aidar. 

O conceito de Mata Atlântica é bastante controverso entre diferentes profissionais, 
principalmente quanto a sua definição e delimitação. Isso se deve em parte aos inúmeros 
sistemas de classificação da vegetação baseados em diferentes parâmetros abióticos e 
fisionômicos e não adequados a uma representação cartográfica da totalidade deste 
complexo vegetacional. 

Em muitos desses sistemas de classificação, a Mata Atlântica é considerada no seu sensu 
strictu, representado apenas por uma faixa estreita, próxima ao litoral, incluída na tipologia 
de Floresta Ombrófila Densa (IBGE, 1988). Entretanto, Rizzini (1963, 1979), Ab'Saber 
(1977), Eiten (1983), Brown (1987), entre outros, são concordantes em uma visão ampla da 
formação Mata Atlântica, embora com áreas de abrangência distintas e terminologias 
próprias. No contexto de ações destinadas à conservação e, apoiando-se em critérios 
botânicos e fisionômicos, mesclados com critérios de natureza geográfica e geológica, o 
grupo corrobora os resultados do Workshop Mata Atlântica realizado em Atibaia (SOS 
Mata Atântica, 1990) assim explicitado: 

"A área geográfica da Mata Atlântica deve tomar como base o Mapa de Vegetação do 
IBGE (1989) no que diz respeito à área territorial, que ali abrange a Floresta Ombrófila 
Densa, Ombrófila com Araucaria, Florestas Estacional Decídua! e Semidecidual, não se 
atendo a nomenclatura específica adotada pelo IBGE, incluindo ecossistemas associados 
como ilhas oceânicas, restingas, manguezais, florestas costeiras e campos de altitude. " 

A utilização do conceito Mata Atlântica sensu strictu, para fins de conservação, implica em 
não reconhecê-la como um mosaico de tipologias vegetacionais integradas. Para se 
conceituar MATA ATLÂNTICA para efeito de conservação não se pode entrar no mérito 
terminológio, mas sim buscar uma visão global para nortear a prática da conservação, 
principalmente em virtude do alarmante índice de degradação a que vem sido submetida. 
Atualmente, estima-se que restam somente cerca de 8% de sua área original. 

Além disso, contrariamente a arquipélagos e ilhas marinhas que são caracterizados por 
permanente isolamento, em áreas continentais as barreiras de dispersão dos organismos não 
são tão nítidas, havendo zonas de contato entre diferentes tipologias vegetacionais 
(ecótonos) que possibilitam o fluxo gênico em todos os níveis taxonômicos. Assim, 
somente a preservação destas várias tipologias associadas poderá garantir a real 
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conservação da diversidade florística neste expressivo e variado biorna designado como 
Domínio da Mata Atlântica. 

Portanto, este Grupo de Trabalho considera adequado o estabelecido pelo Decreto 750, no 
que tange a defição de Mata Atlântica sensu latu com vistas à conservação, a 
regulamentação do corte, da exploração e da supressão da vegetação primária ou nos 
estágios avançado e médio de regeneração deste biorna. 

Ressalte-se que, desde a formulação deste Decreto, nenhum conhecimento científico 
novo ou diferente foi produzido de modo a comprometer a base científica que o 
norteou. Portanto, a proposição do Anteprojeto de lei em substituição ao Decreto 750, não 
possui a devida fundamentação teórica amplamente respaldada pela comunidade científica 
que avalizou as propostas, e os desdobramentos posteriores, do workshop de 1990. 

A Mata Atlântica é considerada centro de diversidade e de endemismo para várias famílias 
e gêneros de plantas vasculares. Centros de endemismo vêm sendo reconhecidos ao longo 
desta formação como, por exemplo, o Sul da Bahia e o Rio de Janeiro. A taxa de 
endemismo é comparável à do Escudo das Guianas: 53,5% das espécies arbóreas, 37,5% 
das espécies não arbóreas (77,4% se incluirmos as Bromélias) (Mori et a!. 1981). O avanço 
nos levantamentos florísticos e fitossociológicos em áreas geograficamente distintas (CE, 
BA, RJ, SP, SC, MG, PR), corroboram estes dados, conferindo ao Domínio Mata Atlântica 
um alto índice de diversidade. Por outro lado vêm demonstrando ainda que espécies 
frequentes e típica da composição florística da floresta ombrófila densa, distribuem-se 
também em formações como florestas ombrófila mista, estacionai decidual e semidecidual e 
de restingas (por exemplo o palmito Euterpe edulis), fortalecendo assim a visão do 
Dominínio da Mata Atlântica. Portanto é extremamente importante que se tenha a clareza 
de que no momento que as populações destas espécies fiquem sujeitas à dizimação, as 
populações que habitam a floresta ombrófila densa certamente também estarão ameaçadas. 

O Domínio da Mata Atlântica encontra-se em seu limite máximo de fragmentação, 
perfazendo apenas 8% de sua área original. Restringir a ação conservacionista aos limites 
da Floresta Ombrófila Densa implicaria em acelar o processo de dizimação do pouco que 
resta deste complexo vegetacional. A importância de uma macrovisão da Mata Atlântica vai 
ao encontro dos postulados dos estudos atuais de biogeografia que têm demonstrado a 
importância dos aspectos da história evolutiva da biata na caracterização nos padrões de 
paisagens. Além disso, os estudos mais recentes sobre biologia da conservação 
fundamentam a necessidade de assegurar o fluxo dos processo evolutivos na dinâmica dos 
ecossistemas, para a qual toma-se imprescindível uma política global no trato com os 
problemas de conservação de áreas naturais. 

Por toda a extensão do Domínio da Mata Atlântica, a ação antrópica se faz sentir em maior 
ou menor grau, especialmente pela ocupação humana, exploração de madeiras e essencias 
nativas (principalmente no Paraná e Santa Catarina), atividades de mineração 
(principalmente no leste de MG), proximidade de pólos industriais (como Cubarão), 



especulação imobiliária (principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro) construção de 
rodovias, barragens, etc ... 

Conforme demonstrado cartograficamente nas Pranchas do IBGE XII.1 (Produção extrativa 
vegetal) e XIII-3 (Produção industrial) (IBGE, Atlas Nacional do Brasil, 2ª· ed., 1992), as 
principais áreas de extração madeireira e mineral coincidem com as áreas excluídas pelo 
Anteprojeto de Lei proposto pelo Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e 
Amazônia Legal. 

Toda a argumentação aqui apresentada vai ao encontro de pareceres técnico- científicos já 
remetidos ao IBAMA tais como CE, MG, Jardim Botânico do RJ e os dados poderão ser 
ampliados consultando-se Instituições que vêm desenvolvendo suas linhas de pesquisa 
neste domínio vegetacional. 

2. Aspectos Faunísticos 

Participantes do grupo:Anthony Rylands (coordenador), Cláudia Costa (relator), 
Roberto Cavalcanti, Gustavo Fonseca, Adelmar Coimbra Filho, Angelo Machado, Sergio 
Mendes, Maria Auxiliadora Drumond, Sonia Rigueira, Miguel Marini, Rogério Parentoni, 
Ricardo Machado, Luiz Paulo Pinto. 

Conceito e Metodologia 

Foi consensual que toda a região da Mata Atlântica "sensu lato" era composta por uma 
mata contínua e heterogênea. Sendo assim, os trabalhos do grupo se direcionaram no 
sentido de buscar evidências concretas e elementos para embasar esta afirmativa. Foi 
alertado inicialmente que um grande problema na busca desses elementos é a forte alteração 
que ocorreu e ocorre em todo o biorna, sendo que muitas das formações florestais 
observadas são produto destas alterações e não correspondem à vegetação que 
originalmente cobria toda a extensão da Mata Atlântica. Sobre este tema foi sugerida a 
consulta do trabalho de Coimbra-Filho e Câmara ( em preparação) "os verdadeiros limites 
da Mata Atlântica". 

Como metodologia de trabalho foi definido que os grupos a serem utilizados como 
embasamento científico para a delimitação da Mata Atlântica deveriam ser aqueles melhor 
estudados e as espécies endêmicas ao biorna. Foram selecionados entre os vertebrados os 
grupos dos primatas e dos roedores, aves e anfíbios, e entre os invertebrados o grupo das 
odonatas, abelhas e lepdopteras. Uma das estratégias foi comparar a fauna presente na 
Floresta Ombrófila Densa com aquela presente nas demais formações da Mata Atlântica 
sensu lato. 



Depois de definida a metodologia passou-se a analisar o mapa da Mata Atlântica resultante 
do Decreto 750/93, procurando levantar todos os argumentos existentes ou as referências 
que poderiam ser consultadas posteriormente para embasar a delimitação. 

Resultados das Discussões 

1. Região Nordeste - foi consenso que a Mata Atlântica de interior do nordeste (Matas de 
Brejos e Floresta Estaciona! Semidecidual), até o norte do Espírito Santo, já possui 
elementos suficientes para comprovar a sua inclusão como formações vegetacionais da 
Mata Atlântica, gerados pelos trabalhos desenvolvidos no Workshop de Áreas Prioritárias 
para a Conservação da Mata Atlântica do Nordeste. 

2. Região da Chapada Diamantina - estudos de avifauna comprovam a ocorrência de 
espécies tipicamente de Mata Atlântica, recém descritas para a região. Os dados serão 
fornecidos pelo Dr. Roberto Cavalcanti. 

3. Região das Florestas Estacionais Deciduais do São Francisco - ver trabalhos de 
avifauna do Dr. José Maria Cardoso Silva. 

4. Região Sul do Espírito Santo e Norte do Rio de Janeiro - embora classificada como 
Floresta Estaciona! Semidecidual, foi considerada inquestionavelmente como Mata 
Atlântica, tendo corno base os trabalhos desenvolvidos pelo Dr. Keith Brown com 
lepdopteras ( endemisrnos ), e a distribuição de primatas e aves endêmicas do biorna. 
5. Região das Florestas Estacionais Semideciduais do Estado de Minas Gerais - 

5.1. Ver trabalhos desenvolvidos com mamíferos e aves no Parque Estadual do Rio Doce, e 
a distribuição de espécies de primatas, especialmente o rnuriqui (Brachyteles arachnoides) 
através da Zona da Mata de Minas Gerais (Informações recentes no Parque Estadual do 
lbitipoca e a Serra do Brigadeiro) e os saguis ( Callithrix ssp ). Como consulta posterior será 
selecionada a bibliografia do Parque do Rio Doce e do Ibitipoca presentes no Instituto 
Estadual de Florestas de Minas Gerais. 

5.2. Foi apresentado dados consistentes sobre a fauna de odonatas, onde estudos realizados 
com espécies endêmicas da Mata Atlântica nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e 
Minas Gerais revelou que das 30 espécies de odonatas conhecidas, 28 ocorrem nas florestas 
ombrófilas densas, e 25 destas ocorrem na Floresta Estacional Semidecidual do Estado de 
Minas Gerais. Do ponto de vista da fauna odonatológica não existem bases científicas para 
separar em dois biornas diferentes as Florestas Ornbrófilas Densas do Rio de Janeiro e 
Espírito Santo e as Florestas Estacionais Semideciduais de Minas Gerais. 

5.3. Existem dados também sobre levantamentos avifaunísticos da Floresta Estacional 
Semidecidual no Triângulo Mineiro levantadas pelo Dr. Miguel Marini (UFMG). 



6. Região do Estado de São Paulo - distribuição de primatas endêmicos, ressaltando o 
gênero Leontopithecus. Ver estudos de omitofauna do Dr. Olivério Pinto e estudos de 
coleopteros do Dr. Ubirajara Martins. 

7. Região de Mata de Araucária - 

7 .1. O grupo não possui dados suficientes para a região, embora o alto índice de 
endemismos da avifauna, por exemplo, evidencia a necessidade de assegurar a proteção da 
região. 

7.2. A distribuição de algumas espécies de abelhas como a mandaçaia (Melipona) que 
ocorre desde o litoral de Pernambuco, adentrando o estado de Minas Gerais e a região da 
Floresta ombrófila Mista, e a guarupú (Melipona bicolor) ocorrendo do Rio Grande do Sul 
até o Espírito Santo, entrando para o interior até a metade do estado de São Paulo, Serra da 
Mantiqueira, Bocaina e sul de Minas, demonstra uma continuidade na distribuição que, 
embora extrapole os limites da Floresta Ombrófila Densa não ultrapassa os limites da Mata 
Atlântica sensu lato. 

7.3. A ocorrência da espécie de aves como a Amazona petrei, tipicamente atlântica, e de 
primatas como C.a.nigritus e A. fasea também reforçam a idéia de continuidade da Mata 
Atlântica. Serão levantadas maiores informações junto à SPVS ( especialmente dados do 
projeto na Fazenda K.labin) e informações sobre avifauna nos Anais do Congresso 
Brasileiro de Ornitologia (Silvana Lucolns, Scherer e Straube; Straube - referências com o 
Dr. Miguel Marini). 

7.4. Santa Catarina e Rio Grande do Sul - os trabalhos desenvolvidos por Belton fornecem 
evidências sobre a continuidade das florestas deciduais da região como Mata Atlântica. A 
distribuição de espécies de primatas endêmicas da Mata Atlântica como Cebus apella 
nigritus e Alouatta fasea também reforçam esta posição 

Outras Considerações 

• A proteção constitucional à Mata Atlântica não foi dada pela sua fitofisionomia, mas sim 
pela sua biodiversidade. 

• Um aspecto levantado foi que pode existir uma variação maior no sentido norte/sul 
dentro da Floresta Ombrófila Densa do que no sentido leste/oeste, incluindo outras 
formações. Acredita-se que a similaridade entre a fauna de alguns grupos, como as 
odonatas e as aves podem ter maior similaridade no sentido leste-oeste do que norte-sul. 
Esta premissa está sendo analisada neste instante para o grupo de aves. 

• Foram indicadas as seguintes fontes para serem consultadas após a reunião: 
- estudos de répteis do Dr. Paulo Emílio Vanzolini da UNICAMP; 



- estudos de anfíbios do Dr. Ulisses Caramaschi do Museu Nacional do Rio de Janeiro; 
- documento de posse do Dr. Célio Vale sobre a delimitação da Mata Atlântica; 
- projeto da SPVS na Fazenda Klabin; 
- trabalho de Ana Lucolns na região de Araucária: Anais do Congresso Brasileiro de 
Ornitologia (2°. ou 3°); 
- trabalho de aves do Dr. José Maria Cardoso Silva para as matas do rio São Francisco; 
- livro do Dr. Olivério Pinto - 50 anos de exploração ornitológica do Brasil; 
- trabalho de Belton, W. 1985. Birds of Rio Grande do Sul, Brazil - Part 2. Formicariidae 
through Corvidae. Buli. Am. Mus. Nat. Hist. 180(1): 1-241; 
- bibliografia sobre o Parque Estadual do Rio Doce o do Ibitipoca do IEF; 
- resultados do Workshop Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Mata 
Atlântica do Nordeste; 
- estudos de lepidópteras do Dr. Keith Brown da UNICAMP; 
- estudos de abelhas do Padre Moura e do Dr. Paulo Nogueira Neto da USP; 
- estudos de odonatas do Dr. Ângelo Machado; 
- estudos do Dr. Thomas Michael Lewinsohn da UNICAMP (diversidade latitudinal e 
altitudinal de entomofauna associada a Compositae ); 
- estudos do Dr. Fernando Silveira do Amaral da UFMG (comparação entre apidofaunas de 
matas litorâneas e do interior do Estado de Minas Gerais); 
- Estudos do Dr. Ubirajara Martins do Museus de Zoologia da USP ( comparação entre 
Cerambycidae (Coleoptera) de matas litorâneas e do interior de São Paulo); 
- estudos do Dr. Carlos Roberto F. Brandão do Museus de Zoologia da USP (comparação 
entre fauna de formigas em Mata. 

3. Aspectos de Políticas e Legislação 

Participantes: Paulo Nogueira Neto (coordenador); João Paulo Capobianco (relator); Célio 
Valle; Gisela Herrmann; lbsen de Gusmão Câmara; José Pedro Costa; Maria Cecília W. de 
Brito; Miguel Milano. 

Questões legais e de políticas públicas relacionadas à conservação da Mata Atlântica 
discutidas pelo grupo, que devem ser apresentadas como argumentos de defesa do Domínio 
da Mata Atlântica tal como definido pelo Decreto 750/93: 

A proteção constitucional 

A Constituição de 1988 estabeleceu como Patrimônio Nacional a Zona Costeira, a Serra do 
Mar e a Mata Atlântica, além de outros ecossistemas brasileiros. Considerando-se que a 
Floresta Ombrófila Densa ocorre basicamente na Serra do Mar e na Zona Costeira, o fato 
do legislador constituinte ter considerado a necessidade de estabelecer a proteção também 
para a Mata Atlântica, fica evidente que a intenção foi de se proteger as formações florestais 
da-Mata Atlântica existentes em outras regiões, além das duas especificamente citadas na 
Carta. Portanto, todas as formações florestais contínuas para além da região litorânea são 
consideradas Mata Atlântica pela Constituição de 88. 



A continuidade original das forma&ões florestais da Mata Atlântica 

A Floresta Amazônica é constituída por um complexo e diversificado mosaico de diferentes 
formações vegetais, cuja principal característica é a continuidade, sendo oficialmente 
reconhecida por dispositivos legais nacionais e internacionais como o Pacto Amazônico e o 
Tratado de Cooperação Amazônico. A Mata Atlântica originalmente também apresentava 
esta continuidade, que foi seccionada por fenômenos naturais de mudanças climáticas e pela 
ação antrópica. Sendo assim, pelo mesmo critério, os remanescentes da Mata Atlântica 
existentes nas regiões interioranas, independentemente das diferenças fisionômicas 
existente entre eles, fizeram originalmente parte de uma mesma formação florestal 
contínua, definida pela legislação atual como Domínio da Mata Atlântica o que deve ser 
mantido. 

As recentes iniciativas do Ibama de se basear nas diferenças fitossociológicas como 
argwnento para não reconhecer as florestas interioranas como Mata Atlântica, não podem 
ser aceitas, pois mesmo dentro do que se considera Floresta Ombrófila Densa, há uma 
enorme variabilidade se considerarmos as diferentes regiões em que ocorre no país de Norte 
a Sul. 

Além desses aspectos, ao formular a legislação ambiental, é necessário considerar a 
dinâmica natural do processo de formação das florestas. No caso das Florestas Ombrófilas 
Mistas, por exemplo, houve intensa variação de sua distribuição ao longo dos períodos 
geológicos. Nos período mais frios e secos houve expansão da araucária que posteriormente 
regrediu nos períodos mais quentes e úmidos, quando foi invadida pela floresta latifoliada. 

A relação entre diversificação vegetal e diversidade biológica 

A extensão original e a azonalidade da Mata Atlântica ( ocupa área de latitude e longitude 
muito variada, com diferentes altitudes, relevo, tipos de solo e condições climáticas) 
levaram a formação de diferentes ambientes, proporcionando uma intensa diversidade 
biológica. A conservação desta diversidade depende fundamentalmente da proteção das 
diferentes fisionomias vegetais que constituem a Mata Atlântica. Sendo assim, a redução da 
proteção legal para apenas uma de suas formações, a Floresta Ombrófila Densa, 
compromete a conservação de sua diversidade biológica, o que fere o artigo 225 da 
Constituição que estabelece em seu parágrafo 1 º, inciso II, que incumbe ao Poder Público 
"preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País ... " e a Convenção 
sobre Diversidade Biológica, um dos principais documentos assinados na Rio-92, que já 
foi ratificada pelo Congresso Nacional sendo, portanto, Lei em vigor no país. 

A necessidade de proteção das forma&ões florestais mais amea&adas do país 

Limitar a proteção da Mata Atlântica à Floresta Ombrófila Densa não possui justificativa 
em termos de conservação ambiental, visto que as outras formações florestais, que se 
pretende excluir da proteção, são as mais ameaçadas no contexto do Domínio da Mata 



Atlântica. Segundo o Atlas da Evolução das Formações Florestais e Ecossistemas 
Associados da Mata Atlântica no Período 1985-90 (INPE/SOS Mata Atlântica) em 1990 
restavam, em relação à área original: 23,7% da FOD, 10,5% da FOM, 4,2% da FES e 3,8% 
da FED. A exclusão destas formações da proteção legal comprometerá de forma irreversível 
sua conservação o que contraria o inciso VII do parágrafo 1 O, artigo 225 da Constituição 
que estabelece que incumbe ao Poder Público ''proteger a fauna e a flora, vedadas, na 
forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção 
de espécies ou submetem animais a crueldade" 

Outros aspectos levantados pelos participantes 

1. A contradição entre a proposta de redução da abrangência da Mata Atlântica em relação à 
legislações estaduais, como a de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que estabelece em suas 
constituições e legislações ordinárias a proteção da Mata Atlântica em áreas em que o 
Ibama propôs desconsiderar como Mata Atlântica. 
2. Contradição em relação a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, internacionalmente 
reconhecida por solicitação do governo brasileiro e que gerou compromissos com a sua 
conservação, nos quais essa floresta transcende claramente o espaço das formações 
ombrófilas densas. 
3. A perda do enorme trabalho empreendido pelo Conama, Ibama, secretarias estaduais do 
meio ambiente e organizações não governamentais que regulamentaram o decreto 750 em 
quase todos os estados inseridos no Domínio da Mata Atlântica. 

Considerando os aspectos apresentados, o grupo considera fundamental garantir a 
aprovação do Projeto de Lei 3.285, de autoria do Deputado Fábio Feldmann, aprovado com 
emendas do Deputado Wilson Branco pela Comissão de Defesa do Consumidor, Meio 
Ambiente e Minorias e apoiar os trabalhos da CTT AMA do CONAMA, no sentido de 
defender a atual concepção, proteção e regeneração do Domínio da Mata Atlântica. 

Outros questões que o grupo considerou relevantes para a efetiva conservação da Mata 
Atlântica 

1. Implantação das unidades de conservação e a consolidação de um sistema das unidades 
de conservação da Mata Atlântica que proteja efetivamente suas diferentes fisionomias 
vegetais; 
2. Recuperação de áreas degradadas (corredores, nascentes e mananciais, áreas de interesse 
turístico, controle de erosão, mata ciliar); 
3. Ampliação da pesquisa científica, em especial nas unidades de conservação, através da 
criação de um programa específico envolvendo universidades, institutos de pesquisas, setor 
privado e organizações não governamentais; 
4. Estímulo à participação dos estados, municípios, organizações não governamentais e 
população local no desenvolvimento de atividades na área da conservação e na implantação 
das unidades de conservação e de outras atividades de proteção da Mata Atlântica; 



5. Implantação de um amplo programa de divulgação visando conscientizar a sociedade 
para a importância da conservação da Mata Atlântica; 
6. Criação de incentivos para a conservação e recuperação de remanescentes de Mata 
Atlântica e para as ações de combate ao efeito de borda nos remanescentes de pequenas 
proporções; 
7. Manutenção de um sistema permanente de monitoramento da Mata Atlântica, com ampla 
divulgação de seus resultados; 
8. Integração entre órgãos ambientais e de reforma agrária a fim de compatibilizar os 
assentamentos com a conservação ambiental. 

Finalmente, para fins de mapeamento do Domínio da Mata Atlântica, o grupo considerou 
que devem ser inseridas as áreas de tensão ecológica e contatos entre tipos de vegetação 
definidos como SO, SN, EN, LO, ON, TN, NM, OP, OM, SM, SEN (?), conforme o Mapa 
da Vegetação do Brasil do IBGE de 1993. 

4. Aspectos Geoambientais 
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1 WORKSHOP CIENTÍFICO SOBRE 

MATA ATLÂNTICA 
Belo Horizonte, 22 e 23 de fevereiro de 1996 

RELATÓRIO DO GRUPO . 
l1 ASPECTOS GEOAM~IENTA.IS'.J ... • • • . . . ' . 

PARTICIPANTES: 

• MAGDA LUZIMAR DE ABREU - INPE 
• LUIZ ALBERTO VIEIRA DIAS - INPE 

• LÚCIA MARIA G. SALGADO - IEF - MG 
• MARCOS P. M. AIDAR - SEC. MEIO AMBIENTE - SP 

• DAVID MÁRCIO S. RODRIGUES - IEF - MG 

A MATA ATLÂNTICA E O SISTEMA MORFOCLIMÁ TICO 
TROPICAL ATLÂNTICO 

() 

caminho ideal para uma interpretação da evolução do quadro 
fitogeográfico não poderia deixar de ter início através da análise 
das condições climáticas pretéritas. 

Os paleoclimas, com uma evolução diretamente relacionada às 
variações glaciais, indicam fases xerotérmicas e hiportémicas nos 
últimos 50.000 anos. 

Todavia, conforme Rizzini (1979), durante o Pleistoceno, a cobertura 
superficial de todo o continente sul americano não sofreu alterações 
que pudessem comprometer os processos morfoclimáticos e por 
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consequência, modificações 
fitogeográfica brasileira. 

substanciais na cobertura 

Certamente, exemplos localizados poderiam identificar certas 
alterações, mas o enfoque regional aqui pretendido não registraria 
estas modificações. 

Quando diretor do Instituto de Geografia da Universidade de Paris, 
o prof. Emmanuel De Martonne escreveu para a Revista Brasileira de 
Geogi-afia {1943) um artigo que integra qualquer antologia sobre a 
geomorfologia brasileira: 
"Problemas morfoclimáticos do Brasil Tropical Atlôntlco", 
Destacando a importância das relações do elevo com a estrutura 
geológica, ele chama a atenção para a originalidade do 
modelado tropical. 
Neste trabalho, De Martonne já observava a ocupação da área 
coberta pela Mata Atlância, escrevendo: "O homem contribuiu 
para acentuar o contraste pelo reflorestamento progressivo do 
planalto ondulado, enquanto que a floresta se fecha novamente 
sobre as ilhotas de agricultura, que datam dos primeiros tempos da 
colonização, na base da grande escarpa, da Serra do mar". 
Conforme Ab' Saber (1977). 
A Mata Atlântica através do chamado "Domínio dos mares de 
morros" chega a cobrir 650.000 Km2 em toda a região sudeste, 
desde o litoral carioca, santista e capichaba, até a região 
montanhosa de Campos do Jordão, Espírito Santos e trecho 
ocidental de Minas Gerais, onde corre também com características 
próprias. 
Ab'Saber considera ainda que "o domínio dos "mores de morros" 
tem mostrado ser o meio físico, ecológico e paisagístico mais 
complexo e difícil do país, em relação às ações antrópicas". 
Outro domínio destacado pelo autor é o dos planaltos das 
araucárias (400.000 km2) com climas subtropicais úmidos e 
coincidentes com o planalto Meridional, de São Paulo, Estado de 
Santa Catarina e coincidentemente também com as formas 
resultantes dos derrames de rochas basalticas. 
"Trata-se de planaltos de altitude média, variando entre 800 e 1300 
metros, revestidos por bosques de araucárias de diferentes 
densidades e extensões, incluindo mosaicos de pradarias mistas e 

\ 1 



bosquetes de pinhais, ora em galeria ora nas encostas, e 
eventualmente nas cabeceiras de crencçem". 
A análise de outros trabalhos direcionados para a questão Mata 
Atlântica , converge sempre para uma determinação semelhante 
no tocante às áreas ocupadas por este domínio. 

• Formas de relevos onduladas, com 
predominância de rochas pré cambrianas 
(sudeste e nordeste). 

• Trechos de planalto metassedimentarees no 
interior da região sul (planaltos subtropicais com 
araucárias). 

• Pluviosidade e índices de umidade elevados, 
com certa continuidade desde a região sul ao 
litoral do Ceará. 

Referindo -se à floresta tropical úmida de encosta, considerando-a 
como floresta tropical costeira do nordeste, Andrade (1977) explica: 
u a faixa costeira onde essa floresta densamente existiu, tem largura 
da ordem de l 00 km no sul da Bhaia, para a cerca de 80 no 
reconcavo bolcno. reduz-se a pouco mais de 40 no baixo São 
Francisco (onde já se começa a falar duma "Zono da Mata1'), volta 
a ter 100 km no norte de Alagoas e daí se estreita para 60 a 50 km, 
em média em pernambuco, e na Paraíba, indo atingir o Rio Grande 
do Norte, em descontinuidades abrigadas nos vales terminais. 
Autores há que admitem ter sido a zona da mata originalmente, 
contínua, mesmo até ali. 
Convém ressaltar contudo, que a chamada Mata Seca não merece 
ser enquadrada neste grupo, pois a sua localização não é feita por 
limites previstos e a queda das folhas durrante o período seco 
confirma uma área de ocorrendo fora do domínio da Mata 
Atlântica. 
A sequencia de informações que podem ser obtidas através das 
laminas que serão projetadas permitirá uma análise mais ampla e 
com uma visão regional que apesar da escala muito reduzida 
("I :5.000.000) possibilitará reflexões mais detalhadas quando do 
comentário sobre a cobertura vegetal de Minas Gerais. 



Antes porém, gostaria de destacar, apesar da escala, as 
informações registradas no mapa II Esboço da Potencialidade 
Agrícola dos Solos". 
Toda a extensão mapeada com o símbolo H corresponde às áreas 
com forte atuação antrópica e, no domínio correspondente à Mata 
Atlântica elas identificam os processos antigos de uso e ocupação 
do solo, numa comprovação cartográfica dos nossos diversos 
ciclos econômicos. 
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Belo Horizonte, 25 de janeiro de 1996 

Dr. João Paulo Capobianco 
Instituto Socioambiental 
Av. Higienópolis, 901 
São Paulo, SP 

Prezado Capobianco, 

Encaminho em anexo os relatórios dos grupos temáticos e a lista de participantes 
do Workshop Científico sobre a Mata Atlântica. 

Atenciosamente 

Luiz Paulo Pinto 
Coordenador de Projetos 
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