
SERRA DO MAR E A MATA ATLÂNTICA 
 
 

A Exuberante Floresta Atlântica 
 

Originalmente a Floresta Atlântica reinava intocada por quase toda a costa brasileira, do Rio 

Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Hoje, reduzida a apenas 8% da área original, ainda é uma 

das mais ricas florestas do mundo. Abriga 7% da fauna da terra e algo em torno de 25% de toda a 

flora brasileira. 

A Floresta Atlântica é a formação florestal que predomina na Serra do Mar do Paraná e na 

Planície Litorânea. É uma floresta exuberante e densa, de rara beleza, colorida e cheia de sons, 

entremeada de arbustos, xaxins, trepadeiras e os mais variados tipos de bromélias, orquídeas e 

samambaias, que convivem com árvores de mais de 30 metros de altura como o cedro, a canjarana, 

a figueira-branca, a canela-preta e o sassafrás. Em diferentes épocas do ano a floresta fica ainda 

mais bela quando guapuruvus, guaricicas e quaresmeiras se cobrem de flores. 

No coração da floresta, os animais resistem e encantam. Arredios, mamíferos como os bugios, 

serelepes, pacas, ouriços, veados, quatis, cutias e jaguatiricas deixam suas pegadas por toda a 

floresta e podem ser observados à distância, ora cruzando as trilhas, ora surgindo na beira de um rio. 

São varias espécies, muitas delas ameaçadas de extinção como a onça-pintada e a suçuarana. 

Nos percursos tortuosos das trilhas pode-se perceber o universo exuberante dos insetos – 

com destaque para as coloridas borboletas – e também a orquestra de aves, formada por mais de 

350 espécies de pássaros que cantam por ali. São gaviões, jacus, beija-flores, arapongas, tucanos, 

periquitos, saíras e tiés, destacando-se também espécies ameaçadas de extinção como o macuco e 

a jacutinga. 

O PE Pico Paraná é uma unidade de conservação muito importante para a conservação dessa 

biodiversidade toda. Seu objetivo principal é a preservação do meio ambiente, mas também objetiva a 

pesquisa científica, a educação ambiental e o turismo, proporcionando conhecimentos e lazer para 

todos. 

Cabe a todos nós, portanto, zelar por esse patrimônio natural e principalmente por tudo que 

ele nos oferece. Se informe junto à administração sobre a história da Serra e sua importância como 

fonte de água limpa, qualidade do ar, biodiversidade e dos benefícios dos quais toda a sociedade 

humana depende para sua sobrevivência. Floresta protegida é qualidade de vida garantida! 

Ajude-nos a conservar nossa riqueza natural. Seja bem-vindo e aproveite o passeio. 

 

A Coordenação. 

 

 

 



DICAS DE SEGURANÇA EM GERAL 

 Evite andar em grupo muito grande ou sozinho; grupos menores são mais seguros e proveitosos; 

 Sempre andar com cuidados, evitando acidentes com animais selvagens ou insetos; cobras, aranhas e 

lagartas provocam acidentes graves; 

 Avalie seu condicionamento físico antes de iniciar o passeio. Consulte as distâncias e os graus de 

dificuldade junto à base de recepção pública; 

 Escolha, de preferência, as primeiras horas da manhã para iniciar o seu passeio; 

 Levar sempre na mochila uma lanterna bem como pilha reserva; 

 Tomar cuidados com precipícios, rios e cachoeiras; 

 Sempre avise amigos ou familiares do seu destino e roteiro. Preencha os cadastros na recepção; 

 Não destrua sinais ou outras marcações de trilhas. São fundamentais para a segurança dos visitantes; 

 Evite sair das trilhas principais para não correr o risco de se perder. No caso de se achar perdido, pare e 

aguarde socorro, pois procurar a saída pode levá-lo ainda mais longe; 

 Recomenda-se levar agasalho reserva ou contra chuva, repelente, protetor solar, água e alimentos leves 

(barras de cereal, sanduíches naturais, sucos, frutas entre outras opções pessoais); 

 

DICAS DE MÍNIMO IMPACTO EM ÁREAS NATURAIS 

 

 As fogueiras são proibidas. Elas danificam o solo, poluem o ambiente e são grande risco de incêndios 

florestais; 

 Não polua represas, rios e riachos com bronzeadores, protetores solares, sabonete ou xampu; 

 Caso precise fazer necessidades fisiológicas, procure se afastar um pouco das trilhas e enterre os dejetos; 

 Evite coletar plantas, artefatos arqueológicos, entre outros, deixando tudo como está; 

 Recolha todo seu lixo, assim o local fica limpo para os próximos visitantes e não causa danos ao meio 

ambiente e à fauna local; 

 Faça silêncio o maior tempo possível. Os ruídos afastam a fauna que você poderia observar; 

 Deixe no ambiente o que é da natureza. Para sua recordação, tire fotografias; 

 Não alimente os animais. Dieta de bicho não é igual a dos humanos; 

 Deixe em casa os animais domésticos; 

 Aparelhos sonoros só em casa. Na mata ouça os sons da natureza; 

 Sinta-se também responsável pela conservação do local que está visitando e o que está ao seu redor; 

 Colabore com a sensibilização ambiental, transmitindo para todos os princípios de mínimo impacto; 

 Comunique à coordenação qualquer atitude que esteja agredindo o meio ambiente ou às instalações à 

disposição.  


