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O Sul Catarinense
A região sul do Estado de Santa Catarina compreende aproximadamente 45 municípios (Fig. 1)
inteiramente inseridos na Mata Atlântica Brasileira, com destaque para as formações de Floresta
Ombrófila Densa.
A Mata Atlântica Brasileira é um dos biomas com maior diversidade no país e considerada
um hotspot para prioridade de conservação. Originalmente se estendia do Rio Grande do Sul ao
Piauí, ocupando em Santa Catarina a totalidade do território estadual (Myers et al. 2000; SOS Mata
Atlântica 2008).
Santa Catarina é o terceiro Estado do país em área de remanescentes de mata, representando 1,12% de cobertura do território brasileiro (Campanili & Prochnow 2006), e a maior parte
dessas áreas é considerada prioritária para conservação da biodiversidade (Heringer & Montenegro 2000). No sul do Estado quase a totalidade do território está dividida em áreas consideradas
de alta e extrema importância biológica para conservação de diversos grupos taxonômicos, ao
mesmo tempo em que é considerada uma região com altos índices de pressão antrópica (Heringer
& Montenegro 2000).
Os percevejos da família Pentatomidae, por ser um dos grupos de insetos indicadores para
monitoramento de mudanças ambientais na Floresta Atlântica Brasileira (Brown Jr. 1997), estão
entre os invertebrados que podem subsidiar informações para monitoramento e conservação
dos fragmentos de floresta na região. O maior levantamento de diversidade de pentatomídeos
no Estado foi realizado por Campos et al. (2009) na região sul.
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Figura 1: Mapa do
estado de Santa Catarina
destacando os municípios
do sul que possuem
registros de ocorrência de
Pentatomíneos.
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