


Mata Atlântica ameaçada 

Poucos lugares na Terra abrigam tantas formas de vida como a Mata Atlântica brasileira. 
Milhares de espécies de animais, plantas e microorganismos, com alto grau de endemismo, 
vivem nos ambientes que formam a Mata Atlântica e seus ecossistemas associados. 

É tanta riqueza de vida que a Mata Atlântica brasileira é apontada como um dos mais 
importantes refúgios da biodiversidade em todo o planeta. Formada e mantida há milhões 
de anos através de um complexo equilíbrio dinâmico que assegura a existência de cada um e 
de todos, a biodiversidade da Mata Atlântica está entre os 17 ecossistemas mais ameaçados 
do mundo. 

Em quase 500 anos de ocupação, o impacto da colonização, da expansão das fronteiras 
agrícolas e da urbanização sem controle, deixaram um rastro de destruição dramático: em 
1500, os domínios da mata Atlântica cobriam mais de 1 milhão de quilômetros quadrados 
(1.085.544 km2), 12% do território nacional. Hoje, os remanescentes da floresta atingem 
pouco mais de 90 mil quilômetros quadrados, que representam 8,81 o/o mata original". 
Em São Paulo, a devastação reduziu para pouco mais de 7% (1.731.472 ha) a área coberta 
por florestas naturais que ocupavam 81,8% do território paulista (20.450.000 ha). 
Concentrados na faixa litorânea e na região do Vale do rio Ribeira de Iguape, os principais 
remanescentes da Mata Atlântica estão sob proteção como Unidades de Conservação 
administradas pela Secretaria do Meio Ambiente, por meio do Instituto Florestal. 

Projeto abrange mais de 17 mil km2 

O Projeto de Preservação da Mata Atlântica envolve parcialmente a área de trinta e nove 
municípios do Vale do Ribeira, Litoral e Vale do Paraíba, cobrindo uma região com mais de 
17 mil e trezentos quilômetros quadrados. 

O Projeto está estruturado em quatro componentes básicos: 





Investindo na Preservação 

Para interromper o ritmo de destruição no Estado de São Paulo e reverter o cenário de 
devastação através da recuperação de áreas degradadas e da criação de alternativas para o 
desenvolovimento sustentável, a Secretaria do Meio Ambiente está implantando o Projeto 
de Preservação da Mata Atlântica - PPMA, inserido no Convênio de Cooperação Financeira 
Brasil - Alemanha. 

Esse Projeto é um instrumento de ação para a conservação e manejo sustentável da 
biodiversidade, compromissos que fazem parte da Agenda 21, a II cartilha II de sobrevivência 
do planeta firmada na Rio 92. Num prazo de 4 anos (julho de 1995 a julho de 1999), 
V$ 30 milhões de dólares serão investidos para ampliar a capacidade de fiscalização e 
monitoramento nas regiões do Vale do Ribeira e Litoral, bem como planejar e consolidar 
a implantação de seis Unidades de Conservação. 

O governo de São Paulo participa com 44% dos recursos e o Banco KFW, órgão financiador 
do Governo da Alemanha, responde por 56% dos investimentos, metade dos quais na 
forma de doação. 

É assim que nesse esforço, também um exemplo de parceria internacional que reúne toda a 
Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria da fazenda do Estado de São Paulo, os governos 
de São Paulo e da Alemanha estão preservando para o Planeta o refúgio de vida que é a 
Mata Atlântica brasileira, biorna fundamental para dar prosseguimento à evolução da vida. 




