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O domínio Atlântico 
A Mata Atlântica é uma das regiões de maior biodiversidade do mundo e também uma das mais 

ameaçadas. 
                                                                           A Mata Atlântica 

O domínio Atlântico está localizado predominantemente no litoral brasileiro. Recebe também o 
nome de Mares de Morros, por apresentar uma cadeia de montanhas ao longo da costa. O principal bioma 
que compõe esse domínio é a floresta tropical, que recebe o nome de Mata Atlântica. 

Entre as principais características da Mata Atlântica destacam-se: 
• clima quente e chuvoso; 
• solo, em geral, raso, pobre em nutrientes, úmido e com pouca incidência de luz. Na camada 

superior do solo se acumula grande quantidade de matéria orgânica, a serrapilheira. Essas características 
favorecem a presença de microrganismos decompositores, que liberam nutrientes necessários para o 
desenvolvimento da vegetação. Muitos animais vivem no solo, como minhocas e insetos, contribuindo com 
a fertilidade do solo; 

• grande quantidade e variedade de plantas, como jequitibás-rosa, cedros, figueiras, ipês, 
bromélias, orquídeas e samambaias. A floresta é densa, e há uma forte competição por luz e espaço. As 
árvores mais altas, de cerca de 30 metros de altura, barram a maior parte dos raios solares. 

Nos estratos mais baixos, há muitas plantas pequenas que vivem sobre outras para obter maior 
quantidade de luz, briófitas e pteridófitas, que são favorecidas pela grande disponibilidade de água; 

• grande diversidade de animais, favorecidos pelo clima e pela grande disponibilidade de alimentos 
e hábitats, como micos-leões, onças-pintadas, preguiças, cutias, tamanduás, insetos, serpentes e 
pererecas. Muitos desses animais alimentam-se das plantas e acabam auxiliando na polinização e 
dispersão de sementes; 

• uma das maiores biodiversidades do planeta, com muitas espécies endêmicas, ou seja, espécies 
que ocorrem exclusivamente em determinada região geográfica. 

GLOSSÁRIO Estrato: porção ou camada da estrutura vertical de uma floresta. 
 


