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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO GERAL

1

Embora as florestas tropicais abriguem mais da metade do número total de
espécies do planeta (Wilson 1988), estão entre os ecossistemas mais ameaçados, sendo a
perda e a fragmentação de habitat reconhecidamente fatores centrais da diminuição de
biodiversidade (Turner 1996, Myers et al. 2000). No Brasil, a Mata Atlântica é um dos
ecossistemas mais severamente afetados por esses dois processos, restando atualmente
8% da área de floresta original, a qual cobria 1.350.000 km2 ou 15% do território
nacional (Fonseca 1985, Conservation International et al. 2000, Hirota 2005, Pinto et al.
2006). Hoje cerca de 70% dos remanescentes localizam-se em propriedades privadas,
possuem área menor que 100 ha e são constituídos principalmente por matas
secundárias inseridas em matrizes urbanas ou com práticas agrícolas (Alger & Lima
2003, Pinto et al. 2006). Não obstante, as unidades de conservação de proteção integral
ocupam apenas 2% da área do bioma original (Pinto et al. 2006).
Apesar da precária situação de conservação, estimativas indicam que o bioma
abriga aproximadamente 2.300 espécies de vertebrados e 20.000 espécies de plantas
vasculares, sendo endêmicas 32% e 40% das espécies desses grupos, respectivamente
(Pinto et al. 2006). Devido a sua riqueza biológica e grau de ameaça, a Mata Atlântica é
considerada prioridade para conservação da biodiversidade e é atualmente o quarto
hotspot mundial de biodiversidade e o primeiro hotspot nacional (Myers et al. 2000,
Pinto et al. 2006). Em razão do alto grau de endemismo e da acentuada fragmentação
florestal, a Mata Atlântica contribui com mais de 60% das 633 espécies presentes na
lista oficial da fauna brasileira ameaçada de extinção (Pinto et al. 2006).
O código florestal de 1965, Lei federal nº 4771/65, e suas alterações posteriores,
prevêem as figuras das áreas de preservação permanente e da reserva legal como
instrumentos fundamentais no processo de conservação dos ecossistemas brasileiros
(Alger & Lima 2003). A lei exige que 20% da área de qualquer propriedade rural na
região do bioma Mata Atlântica seja mantida como reserva legal e que as matas de
galeria e de encostas íngremes sejam aéreas de preservação permanente (Tabarelli et al.
2005). O Decreto federal 750 de 1993 delimita a Mata Atlântica e seus ecossistemas
associados e determina que a exploração madeireira, corte ou perturbação sejam
regulados pela agência governamental competente (Tabarelli et al. 2005), embora ainda
não haja estudos suficientes e conclusivos sobre a sustentabilidade da exploração para a
maioria das espécies de interesse econômico (Alger & Lima 2003). Mesmo amparada
pela lei, a conservação da Mata Atlântica não está assegurada. Como exemplo do que
ocorre no país, mais de 80% dos 645 municípios do Estado de São Paulo possuem
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