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Bioma Amazônia

• O Bioma Amazônia é um dos mais 

importantes do mundo graças à sua rica 

biodiversidade e importância ambiental.

• Abrange uma área de 4,2 milhões de km2

(49,3% do território nacional). Representa

aproximadamente 30% de todas as

florestas tropicais remanescentes do

mundo e detém grande parte da

biodiversidade global (IBGE 2004).



• Bioma é um conjunto de diferentes ecossistemas, que 

possuem certo nível de homogeneidade. 

Os limites atuais considerados para o Bioma Amazônia 

foram definidos pelo IBGE em 2004 e pelo MMA em 2006, na 

publicação Biomas do Brasil (1:5.000.000): 4,196.943 

milhões de km².

• Amazônia Legal é uma área que corresponde a 59% do 

território brasileiro e engloba a totalidade de oito estados 

(Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, 

Roraima e Tocantins) e parte do Estado do Maranhão, 

perfazendo 5 milhões de km². Nela residem 56% da 

população indígena brasileira. 

Os limites territoriais atuais são definidos na Constituição 

brasileira.



www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/21052004biomas.shtm 
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Caracterização da cobertura vegetal do 

Bioma Amazônia por região 

fitoecológica

Região Fitoecológica Agrupada Área (km²) %

Vegetação Nativa Florestal 3.416.391,23 80,76*

Vegetação Nativa Não-Florestal 178.821,18 4,23**

Áreas Antrópicas 401.855,83 9,50

Vegetação Secundária 125.635,01 2,97

Água 107.787,52 2,55

Total 4.230.490,77 100,00

* inclui áreas com predomínio de vegetação nativa, ainda que com algum grau de 

uso antrópico, e áreas de vegetação secundária em estágio avançado de 

desenvolvimento. 

** áreas onde houve conversão em pastagens plantadas, cultivos agrícolas, 

reflorestamentos, mineração, urbanização e outros usos semelhantes em que a 

vegetação nativa deixou de ser predominante.

Resultado do mapeamento baseado em dados geo-referenciados, 

publicados pelo Ministério do Meio Ambiente em 2006: 



www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/21052004biomas.shtm 
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• O Bioma Amazônia se destaca pela sua 

grande extensão, ocupando quase 50 %  

do território brasileiro, além das áreas 

territoriais da Bolívia, Guiana, Guiana 

Francesa, Suriname, Peru, Colômbia, 

Venezuela e Equador.

Bioma Amazônia



www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/21052004biomas.shtm 
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• Os continentes estavam inicialmente unidos, em uma 

massa continental gigante, para então fragmentar-se 

durante o Mesozóico no início do Terciário.

• Fragmentação da Pangéia: aspectos evolutivos de 

muitas famílias terrestres e muitas ordens entre 

vertebrados, plantas com sementes e insetos, 

ocorreram após esta fragmentação.

Separação dos continentes

PANGEIA - todos os continentes unidos (pan do grego= todo, 
inteiro)





A diversificação de muitos táxons

pode ter sido resultante dessa ruptura

e o conseqüente isolamento das biotas

terrestres e marinhas.

Separação dos continentes



Amazônia

Maior floresta tropical do mundoDrenagem de cerca de 40% da América do Sul e é responsável por 

quase 20% da água doce que escorre para os oceanos do planeta

No final do Período Terciário (~8 Ma), com o soerguimento dos Andes, 

formou-se a bacia amazônica na configuração atual. O rio Amazonas 

mudou seu escoamento OesteLeste para LesteOeste.



Introdução

Amazônia

A Amazônia possui grande diversidade biológica.

Causas dessa alta diversidade devido a fatores 

históricos.

Recentes: Pleistoceno e Holoceno- Teoria 

dos Refúgios

Mais antigas: Mioceno e Plioceno.



Teoria dos refúgios: Uma teoria amplamente 

discutida e com dados multidisciplinares 

(Vanzolini, 1969; Haffer, 2001).

Especiação por adaptação a novos ambientes.

Ilhas de florestas causadas por mudanças

climáticas



OCORRÊNCIAS DAS PLANTAS NOS 
PERÍODOS GEOLÓGICOS:

PLANTAS COM FLÔRES - ANGIOSPERMAS 
GRUPO DOMINANTE DAS PLANTAS 
VASCULARES NO PLANETA

APARECERAM NO PERÍODO CRETÁCEO –
CERCA DE 120 MILHÕES DE ANOS



• NO FINAL DESSE PERÍODO A CERCA 

DE 80 a 90 MILHÕES DE ANOS 

PASSADOS, AS ANGIOSPERMAS SE 

TORNARAM AS PLANTAS 

DOMINANTES NA MAIOR PARTE DO 

MUNDO. 



Registros fósseis das 
angiospermas

Por meio da literatura das angiospermas 

fósseis foi concluído que tem poucas 

evidências que podem estabelecer uma 

estimativa adequada, da natureza da 

associação das abelhas com as 

angiospermas primitivas e o tempo de 

evolução das abelhas e angiospermas.

Fonte: http://www.entomology.cornell.edu/BeePhylogeny/fossils.html





Os fósseis indicam que as flores do Cretáceo médio e inferior eram

muito pequenas (1mm – 2cm de diâmetro), com pétalas ou sem e

não ofereciam outra recompensa se não o pólen aos futuros

polinizadores. A flora fóssil de Portugal e Nova Jérsei indicam que

as flores de angiospermas uni e bissexuais existiram no Cretáceo

inferior, sugerindo que a polinização por insetos caracterizou as

angiospermas mais primitivas.

No médio Cretáceo as flores começaram a mostras aspectos mais

especializados associados com insetos (principalmente abelhas).

Polinização incluindo tubos de corola bem desenvolvidos, pólen

agrupados em políades com nectários escondidos e simetria

bilateral.

Fonte: http://www.entomology.cornell.edu/BeePhylogeny/fossils.html

Registros fósseis das angiospermas



Grãos de pólen do 

Mioceno e 

Plioceno com 

afinidades botânicas 

das familías:

Arecaceae, 

Bombacaceae,

Sterculiaceae,

Asteraceae e 

Onagraceae



Comparações entre grãos

Grãos de Onagraceae

Mioceno e Recente



Comparações entre grãos

Grãos de Humiriaceae

Mioceno e Recente
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Figura 2. Grãos de pólen e esporos do Terciário (Mioceno) e Quaternário (Holoceno e

Pleistoceno): (a) Esporo trilete Magnastriatites grandiosus (Terciário); Localidade: Alto

Amazonas, amostras de subsuperfície. (b) Monolete verrugado (Quaternário); Localidade:

sondagem Costa da Terra Nova (Ilha do Careiro), profundidade: 14 m. (c) Pólen de

Monoporites annulatus (Terciário); Localidade: amostras do Alto Solimões. (d) Poaceae

(Quaternário); Localidade: sondagem CSS-2 Carajás (PA), profundidade: 602-604 cm. (e)

Pólen de Onagraceae (Terciário) Corsinipollenites oculusnoctis; Localidade: Afloramento do

município de Eirunepé (AM). (f) Onagraceae (Quaternário); Localidade: Sondagem do Lago

Caracaranã (RR), profundidade 55 cm. (g) Pólen de Poliapollenites mariae (Terciário);

Localidade: Afloramento do município de Eirunepé (AM). (h) Acacia (Quaternário); Localidade:

Sondagem do Lago Caracaranã (RR), profundidade 80 cm.

Grãos de pólen de plantas que ocorreram no Terciário e Quaternário da Amazônia



Tipos de vegetação da Amazônia



Tipos de vegetação da Amazônia

Área de várzea na Floresta Amazônica | Fotógrafo: Márcio Martins

http://eco.ib.usp.br/lepac/conservacao/ensino/imagens/



Igapó Anavilhanas



Tipos de vegetação da 
Amazônia

Floresta de Igapó
Foto de André Rodrigo Rech



Igarapé Mato Grosso e Campinarana Novo Airão



Vegetação de campina

Reinaldo Imbrozio BarbosaI; Carlos Alberto Cid Ferreira

Acta Amaz. vol.34 no.4 Manaus Oct./Dec. 2004



Roraima



Vista aérea da floresta amazônica

http://www.brasil.gov.br/imagens/noticias/imagens-2013/abril/floresta-amazonica



As ações de fiscalização e redução dos índices
de desmatamento conta com o suporte de duas
ferramentas fundamentais, baseadas em
imagens de satélites:

• Prodes – Projeto de Monitoramento do Desflorestamento 

na Amazônia Legal, que desde 1988 vem monitorando e 

divulgando as taxas anuais do desmatamento. É feito pelo 

INPE, com a colaboração do MMA e IBAMA e financiamento 

do MCT.

• Deter – Sistema de Detecção do Desmatamento em 

Tempo Real, que é um levantamento rápido feito 

mensalmente pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais), desde maio de 2004. 

É um sistema de alerta que fornece com rapidez a posição 

das áreas recentes de desmatamento aos órgãos de 



 Estados\Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009  2010 2011 2012 

Var.2012-

2011 

Var. 2012-

2004 

 Acre 728 592 398 184 254 167 259 280 305 9% -58% 

 Amazonas 1.232 775 788 610 604 405 595 502 523 4% -58% 

 Amapá 46 33 30 39 100 70 53 66 27 -59%* -41%* 

 Maranhão 755 922 674 631 1.271 828 712 396 269 -32% -64% 

 Mato Grosso 11.814 7.145 4.333 2.678 3.258 1.049 871 1.120 757 -32% -94% 

 Pará 8.870 5.899 5.659 5.526 5.607 4.281 3.770 3.008 1.741 -42% -80% 

 Rondônia 3.858 3.244 2.049 1.611 1.136 482 435 865 773 -11% -80% 

 Roraima 311 133 231 309 574 121 256 141 124 -12% -60% 

 Tocantins 158 271 124 63 107 61 49 40 52 30% -67% 

 Amazônia Legal 27.772 19.014 14.286 11.651 12.911 7.464 7.000 6.418 4.571 -29% -84% 

 
Fonte: INPE/PRODES, disponível em http://www.obt.inpe.br/prodes/index.php

http://www.obt.inpe.br/prodes/index.php
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