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Distribuição da Mata Atlântica 

Aparentemente, uma faixa 
homogênea de florestas 
úmidas se estendendo 
desde o RS até o RN. 

Entretanto, existem diversos tipo 
de fisionomias e vegetações no que 
chamamos de Mata Atlântica, e uma 
diversidade equivalente na fauna. 



As diferentes “Matas Atlânticas” 



Origem da fauna da Mata 
Atlântica 

Alto índice de endemismo: ex. 45% das borboletas 
são exclusivas deste bioma. 
 
Faz sentido se falar em uma origem da fauna? 
Diferentes grupos = diferentes origens 
 

Para iniciar: 
1) Grupos que se diversificaram na Mata Atlântica 
2) Grupos de origem amazônica 
3) Grupos de origem andina 



Divisão Norte-Sul 

Muitos elementos da fauna 
amazônica a norte do Rio 
Doce (ES) 

Muitos elementos andinos. Queda 
gradual de diversidade de espécies 
tropicais em direção ao sul. 



A influência dos Andes 

Alguns grupos da fauna 

de montanhas podem ter 

alcançado as Serras do 

Sudeste do Brasil vindo 

por um corredor sul, em 

épocas mais frias no 

passado. 



Leptanilloides atlantica, uma 
formiga recém descrita da 
Serra do Mar,  o gênero só era 
conhecido dos Andes e 
América Central. 

Hyalenna pascua, único 
representante na Mata 
Atlântica de um gênero rico 
em espécies nos Andes. 



A influência Amazônica 

Grupos amazônicos   

Chegaram ao litoral do 

nordeste vindo por um 

corredor central mais 

úmido no passado. 



A saíra-prateada (Tangara 

velia cyanomelaena) na Mata 

Atlântica. Seu parente mais 

próximo (Tangara velia 

iridina) é exclusivamente 

amazônico. 

Figuras:  Frisch & Frisch,  2005 



Em resumo 

A porção norte da Mata Atlântica possui 
mais similaridade com a Amazônia, do que a 
porção sul.  
Por outro lado, elementos típicos de fauna 
dos andes e de climas mais amenos estão 
mais presentes na porção sul da Mata 
Atlântica. 



Os centros de endemismo na 
Mata Atlântica 

Sub regiões da Mata Atlântica com alto índice de 
diferenciação regional (espécies irmãs, 
subespécies). 
 
Relacionados a um histórico de mudanças 
climáticas? 
 
Explicam a existência de padrões de 
diferenciação congruentes em diferentes grupos 
faunísticos. 



Distribuição no presente 

A Mata Atlântica acompanha a 
distribuição das condições de 
clima e solo para sua 
manutenção. 



Distribuição no passado 

Adaptado de Brown & Ab’Saber, 1979 

A Mata Atlântica ficou restrita 
somente às poucas áreas onde 
as condições continuaram 
propícias à sua manutenção 
(uma combinação de clima e 
solos). 



Os centros de endemismo na 
Mata Atlântica 

Sub regiões da Mata Atlântica com alto índice de 
diferenciação regional (espécies irmãs, 
subespécies). 
 
Relacionados a um histórico de mudanças 
climáticas? 
 
Explicam a existência de padrões de 
diferenciação congruentes em diferentes grupos 
faunísticos. 



Pernambuco 

Bahia 

Rio de Janeiro 

Três centros de 
endemismo 

mais evidentes 



Pernambuco 

Bahia 

Rio de Janeiro 

Santa Catarina 

Araguaia 

Outros dois centros 
de endemismo 

importantes 

A região do Araguaia não faz parte da 

Mata Atlântica, mas hoje tem muita 

influência na fauna do interior. 



Borboletas Heliconius: 



Borboletas Napeogenes: 



Aves: Trogonidae 

Figuras:  Frisch & Frisch,  2005 



Espécies de mico-leão: 

Fotos:  AVLF e internet 



Concluindo 

Para muitos grupos de animais típicos de 
florestas úmidas, é bastante clara a 
diferenciação entre as populações das sub-
regiões (centros de endemismo) da Mata 
Atlântica, evidenciando um processo 
histórico de diferenciação regional no 
passado. 



A fauna das montanhas 

Montanhas baixas em comparação com os Andes. 
Poucas regiões de diferenciação de fauna típica de 
montanhas. 

Em geral, uma fauna típica de montanhas aparece 
acima de 800m no sul, e acima de 1000m no 
sudeste. 

Padrão de especiação depende da capacidade de 
dispersão e das afinidades climáticas de cada 
grupo animal. 



Período quente 

Limite de 
temperatura 

O clima frio está restrito às 
maiores altitudes 

Espécies de clima frio 
restritas aos topos de 
montanhas 

QUENTE 

FRIO 



Período frio 

O clima mais frio ocorre em 
baixas altitudes 

Expansão da distribuição por 
zonas mais baixas, 
acompanhando o clima 

FRIO 



Período quente 

Limite de 
temperatura 

O clima mais frio volta a ser 
restrito às altitudes maiores 

As populações ficam isoladas 
nos topos das montanhas 
onde o clima é favorável 

QUENTE 

FRIO 



Período quente 

Limite de 
temperatura 

O clima mais frio continua 
restrito às altitudes maiores 

O longo tempo de isolamento 
leva à formação de novas 
espécies 

QUENTE 

FRIO 



> 800 m de altitude Borboletas 

Barreira geográfica: menores 
altitudes e maiores temperaturas 

Diversos pares de 
espécies irmãs nas 
serras do Sul e 
Sudeste 



Anfíbios de montanhas 

Sapinhos do gênero Brachycephalus: cerca de 20  

espécies, a maioria restrita a poucas áreas elevadas na Mata 

Atlântica (acima de 600 m). 

Figuras:  diversas  - internet 



Fonte:  Clemente-Carvalho, Tese de DR 



Em resumo 

Grupos animais típicos de montanhas 
mostram evidências claras de processos 
evolutivos de diferenciação promovidos pelo 
isolamento das populações nas maiores 
altitudes. 



Restingas 
Vegetação crescendo em solo arenoso, desde próximo 

ao mar até as encostas das montanhas. 



A fauna das restingas 
Ainda que pouco estudada, possui muitas espécies únicas e 
exclusivas deste tipo de formação. 
Também ocorrem diversas espécies de formações abertas 
(campos e cerrados)  

Devido à ocupação desorganizada das áreas litorâneas, a 
maior parte das espécies endêmicas de restinga está 
ameaçada de desaparecer. 



Para lembrar 

O pouco conhecimento da fauna das 

restingas e outras formações litorâneas 

(mangues e dunas), aliado com o alto grau 

de ameaça a estas áreas, torna urgente 

estudos faunísticos nestes ambientes. 



A grande diversificação e o alto grau de endemismo da 
fauna da fauna da Mata Atlântica podem ser explicados 
por diferentes processos atuando em conjunto. 

Basicamente, a interação entre as tolerâncias ambientais 
dos diferentes grupos animais, a heterogeneidade de 
habitats (florestas, restingas, campos) e os processos 
históricos (como variações climáticas no passado) 
explicam a grande diversidade encontrada ao longo de 
toda a extensão da Mata Atlântica.  

Concluindo 
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