São Paulo mais verde

Curva ascendente
Área remanescente de vegetação nativa (em milhões de hectares)

mapa da cobertura vegetal nativa paulista
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As florestas e os campos nativos cresceram pela segunda
década consecutiva no estado de São Paulo, após quase
meio século de ondas vertiginosas de devastação que
deixaram seu território praticamente desprovido de matas. O mais recente levantamento da cobertura vegetal do
estado, feito por pesquisadores do Instituto Florestal com
imagens de satélite obtidas em 2008 e 2009, identificou
4,34 milhões de hectares de campos e florestas originais.
Essa área corresponde a 17,5% do território paulista e
é comparável à que existia no início dos anos 1970. Do
verde registrado hoje, 95 mil hectares são matas que voltaram a brotar na última década. O restante são trechos
de florestas que existiam, mas não eram detectados pelos satélites antigos, com menor poder de resolução.

Fonte: Instituto Florestal
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As florestas em números
 Entre 2001 e 2009 surgiram 95 mil hectares
de vegetação original no estado
 Dos 300 mil fragmentos de matas registrados,
184,5 mil são novos e abrigam 445,7 mil hectares
(10% da área) de campos e florestas remanescentes
 Um estreito corredor ao longo da costa acolhe
um terço das florestas paulistas
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os tipos básicos de vegetação
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1. Floresta ombrófila densa: áreas de Mata Atlântica do litoral, com temperaturas altas e chuva o ano todo; 2. Floresta ombrófila mista: também
conhecida como mata de araucária, ocorre em regiões montanhosas, com
período seco inferior a 60 dias; 3. Floresta estacional semidecidual: áreas
de Mata Atlântica do interior, com uma estação seca e outra chuvosa.

Floresta ombrófila densa
Floresta ombrófila mista
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4. Restinga: vegetação que ocorre ao longo de praias, cordões arenosos e
planícies costeiras; 5. Savana: mais conhecida como Cerrado, apresenta-se
em quatro formações distintas (típica, florestada, arborizada e gramíneo-lenhosa); 6. Mangue: vegetação encontrada em áreas em que as águas de
rios e do mar se misturam, adaptada à salinidade elevada e ao solo lodoso.

Realização:

1- Mantiqueira
2- Paraíba do Sul

Savana

3- Litoral Norte

Formação arbórea/arbustiva
em região de várzea

5- Piracicaba/Capivari/Jundiaí

Formação arbórea/arbustivaherbácea de terrenos
marinhos lodosos
Formação pioneira arbustivaherbácea sobre sedimentos
marinhos recentes

Apoio:
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Bacias hidrográficas

4- Pardo
6- Alto Tietê
7- Baixada Santista
8- Sapucaí/Grande
9- Mogi-Guaçu
10- Tietê/Sorocaba
11- Ribeira de Iguape/Litoral Sul
12- Baixo Pardo/Grande
13- Tietê/Jacaré
14- Alto Paranapanema

Represa

15- Turvo/Grande

Curso d’água

17- Médio Paranapanema

Área urbana

16- Tietê/Batalha
18- São José dos Dourados
19- Baixo Tietê

Limite municipal

20- Aguapeí

Unidade de conservação

22- Pontal do Paranapanema

21- PeixE

