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Apresentação

A Amazônia Legal abrange aproximadamente 59% do território brasi-
leiro, contendo um patrimônio natural de imenso valor econômico 

e ambiental.  O Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística - IBGE, por 
meio desta publicação, vem oferecer à sociedade brasileira um conjunto 
de estatísticas de recursos naturais desta região de importância estra-
tégica para o País, muitas das quais aplicáveis ao acompanhamento 
sistemático da utilização e do estado de conservação desses recursos. 

As estatísticas apresentadas nesta publicação são oriundas do 
Banco de Dados e Informações Ambientais - BDIA. Trata-se de um 
banco de dados que reúne grande quantidade de informações sobre 
os recursos naturais e o meio ambiente do Brasil, obtidas a partir 
das atividades conduzidas pela Coordenação de Recursos Naturais 
e Estudos Ambientais - CREN da Diretoria de Geociências - DGC 
do IBGE, envolvendo os temas Geologia, Geomorfologia, Solos e 
Vegetação. Outros temas tais como Cobertura e Uso da Terra, Recur-
sos Hídricos, Fauna e Flora também estão sendo incorporados ao 
BDIA. Através deste banco, o IBGE mantém um retrato atualizado 
dos recursos naturais no território brasileiro e da sua distribuição 
geoespacial, tendo em vista a identificação de potencialidades e 
vulnerabilidades, o entendimento dos processos de apropriação 
desses recursos na linha do tempo, assim como a detecção de de-
sequilíbrios e riscos ambientais – reais e potenciais – decorrentes 
da ocupação do território.

Com a presente publicação, o IBGE inicia a produção e a 
divulgação sistemática de dados quantitativos sobre os recursos 
naturais do País sob a forma de geoestatísticas. Neste primeiro 
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momento, informamos a sociedade sobre as riquezas naturais da Amazônia Le-
gal, as fragilidades e potencialidades desta região. Acreditamos que estudantes, 
planejadores, tomadores de decisão, acadêmicos, pesquisadores e estudiosos da 
Amazônia e do Brasil encontrarão nela uma fonte de informação de grande valor

Luiz Paulo Souto Fortes
Diretor de Geociências



Introdução

Neste trabalho, são apresentados os resultados de avaliações 
qualitativa e quantitativa de dados sobre a organização e a distribuição 
dos recursos naturais e da cobertura da terra disponíveis no IBGE para 
a Amazônia Legal, manipulados por aplicativos computacionais de 
análise espacial. Inicia-se, assim, sob a forma de um projeto piloto, 
o processo de construção de estatísticas e indicadores espaciais 
ambientais para o Território Nacional, que podem subsidiar sistemas 
de estatísticas ambientais e de contas econômico-ambientais, bem 
como a formulação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento 
sustentável no Brasil.

1.1 Abrangência do trabalho

A Amazônia Legal compreende o recorte territorial estabelecido 
no Art. 2o da Lei no 5.173, de 27 de outubro de 1966, modifi cado pelo 
Art. 45 da Lei Complementar no 31, de 11 de outubro de 1977. Este recorte 
foi criado com o objetivo de incentivar o desenvolvimento da Amazônia 
brasileira, onde vivem cerca de 20 milhões de pessoas, de acordo com 
o Censo Demográfi co 2000, distribuídas por 775 municípios. Os estados 
abrangidos pela Amazônia Legal são: Acre, Amapá, Amazonas, Mato 
Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão e Goiás, sendo 
que, nos três últimos, a abrangência é parcial, compreendendo 98% 
da área do Tocantins, 79% do Maranhão e apenas 0,8% de Goiás. Por 
esse motivo, as informações sobre estes três estados são parciais e 
nem sempre são apresentadas (Tabela 1 e Gráfi co 1).

Devido a pequenas diferenças metodológicas e de abordagem 
dos dados, tais como inclusão ou não dos corpos d’água nos cálculos 
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de área, inclusão ou não da parcela do Estado de Goiás na Amazônia Legal, escala 
de obtenção das informações, ajustes nas bases cartográfi cas, etc., podem ocorrer 
pequenas diferenças na área total da Amazônia Legal nas tabelas apresentadas 
nesta publicação. Estas diferenças não comprometem as observações e conclusões 
apresentadas. As diferenças de área observadas entre as tabelas são menores que a 
imprecisão inerente à escala de trabalho das estatísticas apresentadas.

Gráfico 1 - Distribuição percentual da área da Amazônia Legal, em ordem 

crescente, segundo as Unidades da Federação que a compõem - 2010
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
(1) Considerou-se apenas a área territorial da Amazônia Legal.

Total (km2) Participação percentual (%)

          Total 5 016 136,3                                            100,0

Goiás (1)  2 798,8                                                  0,1

Amapá  142 814,6                                              2,8

Acre  164 331,4                                              3,3

Roraima  224 299,0                                              4,5

Rondônia  237 576,2                                              4,7

Maranhão (1)  262 735,7                                              5,2

Tocantins (1)  271 537,6                                              5,4

Mato Grosso  903 357,9                                              18,0

Pará 1 247 689,5                                            24,9

Amazonas 1 558 995,7                                            31,1

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Tabela 1 - Área da Amazônia Legal, total e participação percentual, em ordem 

crescente, segundo as Unidades da Federação que a compõem - 2010

Área da Amazônia Legal
Unidades da Federação
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Gráfico 2 - Distribuição percentual da área da Amazônia Legal 

e das demais regiões do Brasil - 2010

58,9%

41,1%

 

Amazônia Legal Outras regiões do Brasil

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

A Amazônia Legal representa 59% do território brasileiro (Tabela 2 e Gráfi co 2), 
observando-se que o conjunto formado por Amazonas, Pará e Mato Grosso ocupa 
cerca de 74% desta região, enquanto os seis outros estados ocupam 26%.

Nesta região encontra-se a totalidade do Bioma Amazônia, que é o mais extenso 
dos biomas brasileiros (MAPA..., 2004), e grande parte, cerca de 20%, do Bioma 
Cerrado. A Amazônia abriga a maior fl oresta tropical do mundo, correspondendo 
a 1/3 das fl orestas tropicais úmidas do planeta, com um número ainda longe de 
ser precisado de espécies vegetal e animal, muitas delas endêmicas. Embora seu 
patrimônio natural seja ainda em grande parte desconhecido, estima-se que a Floresta 
Amazônica detenha a mais elevada biodiversidade, o maior banco genético e 1/5 da 
disponibilidade mundial de água potável.

Absoluta (km2) Relativa (%)

    Brasil 8 514 877                                               100,0

Amazônia Legal 5 016 136                                               58,9

Demais regiões do País 3 498 741                                               41,1

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais. 

Tabela 2 - Área territorial, da Amazônia Legal e

Regiões do Brasil
Área territorial

demais regiões do Brasil - 2010
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Cerca de quatro milhões de quilômetros quadrados da Amazônia brasileira 
eram originalmente recobertos por fl orestas. A área desmatada na Amazônia é da 
ordem de 15% da área total. O processo de desmatamento acentuou-se nas últimas 
quatro décadas, concentrado nas bordas sul e leste da Amazônia Legal (arco do 
desmatamento).

A antropização nesta região tem ocorrido, predominantemente, pela substituição 
da cobertura natural por pastos para pecuária extensiva, com a extração prévia das 
madeiras de lei. Os impactos ambientais da derrubada da vegetação e posterior 
queima da área para a implantação de pastos permeiam os meios biótico, abiótico 
e antrópico. Apesar de todos os esforços no intuito de controlar estes impactos e o 
avanço do desmatamento, em tentativas de implementar o uso racional sustentável 
do solo, o que se vê é a fragmentação da fl oresta com todas as suas consequências 
social e ambiental.

O monitoramento e a consequente quantifi cação do avanço da ocupação da 
Amazônia utiliza como principal e, na maioria das vezes, único parâmetro de avaliação 
a retirada da vegetação fl orestal, calculando-se as taxas, sobretudo anuais, em que 
o fenômeno se processa. Portanto, são praticamente desconhecidos os números 
deste avanço nas áreas cobertas por outros tipos de vegetação, como, por exemplo, 
os Cerrados e a Campinarana, e sabe-se ainda menos como os demais elementos da 
natureza componentes do meio físico, isto é, as rochas, o solo e o relevo, são afetados 
por esse processo. Considerando-se que estes elementos, em conjunto com a fauna, 
a fl ora e o clima, relacionam-se de forma sistêmica, constituindo ecossistemas, e que 
pouco se conhece sobre as infl uências que cada elemento exerce sobre os outros, 
é importante conhecer também como está se processando o avanço da fronteira de 
ocupação sobre o meio físico e sobre as tipologias vegetais não fl orestais. 

Em vista disso, a presente avaliação não se limita à quantifi cação do desmata-
mento, procurando identifi car e medir a extensão das atividades antrópicas implanta-
das tanto sobre as áreas fl orestais quanto sobre as demais tipologias vegetais. Procura, 
também, identifi car e quantifi car os elementos da natureza integrantes do meio físico 
afetados por este processo, permitindo apontar desequilíbrios na apropriação dos di-
ferentes recursos naturais, bem como identifi car o que deles resta inexplorado. Alguns 
dos elementos componentes do ecossistema podem estar superexplorados em uma 
região e subexplorados em outras, caracterizando desequilíbrios ambientais tão ou 
mais signifi cativos que aqueles refl etidos apenas na avaliação da cobertura fl orestal. 

Nesse sentido, dentro do tema Vegetação, a abordagem enfoca, num primeiro 
momento, a composição da cobertura vegetal original, entendida como aquela 
presente antes de 1500. É apresentada a reconstituição da vegetação primária da 
Amazônia, com a distribuição das formações vegetais fl orestais e não fl orestais antes 
do Descobrimento. Com base nesta reconstituição, foram construídos indicadores 
que retratam a composição e a diversidade da cobertura vegetal atual, e os tipos 
de antropismo mais importantes. Da cobertura vegetal atual, foram quantifi cadas 
as regiões e formações fi toecológicas fl orestais e não fl orestais. Do antropismo, 
especificaram-se as áreas ocupadas por agricultura, pecuária, agropecuária, 
refl orestamento, vegetação secundária e áreas de infl uência urbana. É importante 
destacar que, no cômputo das áreas antrópicas, não foram incluídas aquelas manejadas 
por atividades consideradas de baixo impacto sobre a vegetação, tais como as 



Introdução ____________________________________________________________________________________  

atividades extrativistas (coleta de castanhas, extração de látex, resinas, frutos, cipós, 
pesca artesanal, etc.) e a agricultura em pequena escala, praticadas por populações 
tradicionais (seringueiros, castanheiros, etc.) e indígenas.

A abordagem dos elementos do meio físico inicia-se pelo relevo, passando aos 
solos e chegando por fi m às rochas e aos recursos minerais. Os indicadores procuram 
apontar, inicialmente, a distribuição e a frequência de cada elemento para, em seguida, 
enfocar suas potencialidades e vulnerabilidades. Ao fi nal, são feitas as avaliações 
relacionadas com a ocupação antrópica sobre estes elementos, procurando-se medir 
as extensões absoluta e relativa em que são afetados e as eventuais consequências 
ambientais positiva e negativa.

1.2 Fonte dos dados

A Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais - CREN da Diretoria 
de Geociências - DGC do IBGE desenvolve a atividade de Levantamento de Recursos 
Naturais, que tem como objetivo principal a produção de informações básicas sobre 
o território brasileiro, agregadas em camadas temáticas integrantes da Infraestrutura 
Nacional de Dados Espaciais - INDE.

O objetivo específi co desse projeto é construir um banco de dados contínuo, 
estruturado num Sistema de Informações Geográfi cas - SIG de abrangência nacional, 
contemplando as principais variáveis ambientais, que são: o subsolo, o solo, o 
relevo, a vegetação, a hidrografi a e a cobertura atual da terra. Estes parâmetros estão 
organizados de uma forma integrada, homogênea e coerente. O nível de detalhamento 
das informações é compatível com a escala 1:250 000. No momento, após dez anos 
de trabalho, encontram-se cobertos, no Banco de Dados e Informações Ambientais - 
BDIA, cerca de 70% do território brasileiro e estima-se para 2014 a cobertura total do 
Brasil, iniciando-se, a partir daí, nova fase de atualização dos dados e informações.

Devido ao modo como o banco de dados está organizado e carregado, as 
informações disponibilizadas representam uma faixa de tempo, e não um momento 
específi co.

O objetivo deste banco é apresentar informações consolidadas e analisadas, e, 
juntamente com outros dados/informações, propiciar importantes estudos/trabalhos, 
visando à compreensão de como se desenvolve o processo de ocupação do território 
brasileiro, como planejá-lo e direcioná-lo. Portanto, o BDIA não pode ser usado no 
monitoramento diário das mudanças na ocupação do território brasileiro.

Este banco de dados vem atendendo a demandas diversas, notadamente na 
Amazônia, seja na forma de produtos temáticos de geologia, pedologia, geomorfologia, 
fi togeografi a e cartografi a, seja fornecendo insumos importantes para estudos 
integrados sobre ecossistemas, inclusive diagnósticos e zoneamentos ecológico-
econômicos estaduais e regionais. Com o presente estudo inaugura-se uma nova 
aplicação do BDIA, agora voltada para a produção de estatísticas e indicadores de 
recursos naturais e da cobertura da terra.

Reitera-se que estas estatísticas e indicadores não se prestam ao monitoramento 
diário, em tempo real, das mudanças da cobertura da terra, mas sim à compreensão 
de como estes processos ocorrem e das tendências de médio e longo prazo.
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A Figura 1 apresenta o fl uxograma simplifi cado do processo de trabalho 
empregado na atividade de Levantamento de Recursos Naturais, cujos resultados 
são armazenados no BDIA. Ela vem se desenvolvendo em fases interdependentes 
descritas a seguir: a fase de compatibilização, a fase de atualização e a fase de carga 
no banco de dados.

Fase de compatibilização – Esta fase é executada uma única vez em cada 
área de trabalho e, em linhas gerais, tem como objetivo organizar as informações 
dispersas em cartas de serviço na escala 1:250 000, cadernetas de campo, fichas 
de descrição de campo e análises laboratoriais, mapas de amostragem, entre ou-
tras fontes, bem como padronizar as legendas e metodologias de mapeamentos 
anteriores. Esta etapa já foi executada em toda a Amazônia Legal e também em 
grande parte do restante do Brasil. 

 Fase de atualização – Enquanto a etapa de compatibilização é realizada uma 
única vez em cada local, a atualização constitui atividade permanente, já que as áreas 
de trabalho deverão ter suas informações constantemente atualizadas, obedecendo 
à periodicidade prevista no Plano Plurianual de Atividades - PPA do IBGE. Em todos 
os temas, segue-se uma metodologia básica que inclui os procedimentos descritos 
a seguir.

1. Aquisição de imagens de sensores remotos, preparo de base cartográfi ca, 
levantamento e análise detalhada de trabalhos mais recentes realizados na área 
por órgãos públicos, privados, centros de pesquisas e universidades. A carga 
dos dados alfanuméricos, como as informações pontuais de campo oriundas 
de fontes externas ao IBGE (dados secundários), inicia-se nesta etapa.

2. Interpretação de imagens de sensores remotos para o ajuste e a integração 
dos dados secundários à informação preexistente no IBGE e à base cartográfi ca. 
Seleção de alvos para verifi cação em campo, que, em geral, representam 
dúvidas surgidas durante a interpretação das imagens ou a ausência de dados 
secundários (áreas sem informação de outras instituições).

3. Realização de trabalhos de campo, onde são dirimidas dúvidas e coletadas 
informações e materiais para análise (geocronológica, petrográfica, de 
propriedades físicas e químicas de solos, fl orística, dentre outras).

4. Reinterpretação das imagens dos sensores remotos com base nos dados 
coletados em campo e nos resultados das análises de laboratório. 

Fase de carga dos dados – Nesta etapa, são realizadas as rotinas necessárias 
para a entrada dos dados gráfi cos e alfanuméricos na estrutura do banco de dados, 
visando à utilização destas informações em ambiente de SIG.

Na Amazônia Legal, as atividades do Levantamento de Recursos Naturais foram 
executadas de 1999 a 2003, período de referência dos dados do BDIA aqui avaliados, 
com a utilização de imagens de diferentes épocas, como se pode observar na Figura 2. 
Esta defasagem temporal é mais crítica na análise do antropismo, mas tem pouca 
relevância na avaliação dos estoques originais de recursos naturais.
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Os objetivos centrais do BDIA são retratar a distribuição original (anterior a 
1500) dos recursos naturais no território brasileiro, os processos de apropriação destes 
recursos ao longo do tempo e as mudanças de médio e longo prazo na ocupação do 
território. O monitoramento, em tempo real, da cobertura da terra não faz parte dos 
usos possíveis do BDIA.

Na Tabela 3, são quantifi cadas algumas das informações constantes deste 
banco de dados. Destaca-se, nesta Tabela, a quantidade de polígonos e de unidades 
de mapeamento por tema, que refl ete a diversidade de ecossistemas presentes nesta 
região. É importante salientar que, até o presente, foram armazenados os dados da 
Região Amazônica, correspondendo a cerca de 59% do território brasileiro.

É este imenso acervo de informações sobre o território brasileiro, e sobre suas 
potencialidades e limitações, que o IBGE começa, com esta publicação, a disponibilizar 
para a sociedade. 

Baseado nos Manuais Técnicos (vegetação, 
solos, relevo e geologia) e incorporando 

novos conceitos e técnicas de mapeamento  

Incorporação de informações 
internas e externas 

Interpretação das imagens 
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IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais

Número de
polígonos

Pontos de
campo

Unidades de 
mapeamento

Análises de
laboratório

830 85aigoloeG 680 71                          443                                                         4 070                            

895 36oveleR 147                                                         2 589 ..                            

701 56oloS 524 4                          075 3                                                        17 687                          

446 97oãçategeV 361 4                          879 1                            230 1                                                        

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Tabela 3 - Quantidade de informações selecionadas da Amazônia Legal,

Quantidade de informações selecionadas da Amazônia Legal

Temas

segundo os temas

Figura 1 - Fluxograma simplifi cado mostra as etapas da metodologia da 

atividade de Levantamento de Recursos Naturais em todas as áreas temáticas
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Figura 2 - Atividades do levantamento de recursos naturais da Amazônia Legal -  até 2003

IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais  
Nota: Atividades executadas com a utilização de imagens Landsat em diferentes épocas.



Vegetação e cobertura da terra

A vegetação representa um dos recursos naturais mais importantes 
e expressivos do Território Nacional, sendo considerada, por força 

de lei, um bem de comum interesse para todos os brasileiros. Além dos 
aspectos relativos à importância econômica dos produtos madeireiros 
e não madeireiros, a vegetação é um recurso natural cuja proteção 
infl uencia diversos processos naturais, relacionados com o clima, os 
recursos hídricos, a proteção dos solos, a biodiversidade, entre outros.

Embora o patrimônio natural da Amazônia seja apenas 
parcialmente conhecido, sua biodiversidade é uma das maiores do 
mundo. A Amazônia abriga uma grande quantidade de espécies 
vegetal e animal, muitas das quais só ocorrem nesta região (espécies 
endêmicas).

No entanto, desde o início do processo de ocupação da região 
por povos não indígenas, estão ocorrendo alterações signifi cativas no 
uso do solo, notadamente relacionadas com a conversão da cobertura 
vegetal natural para uso agropecuário, urbanização e exploração de 
recursos fl orestal, mineral e energético. Essas alterações, ocorridas de 
forma mais intensiva a partir de meados do Século XX, têm agravado 
problemas ambientais tanto em escala local quanto global.

Em escala local, as alterações na vegetação podem implicar 
a perda de recursos econômicos e biodiversidade e até a extinção 
de espécies, além de interferir no equilíbrio dos processos erosivo, 
hidrológico e microclimático. Essas alterações muitas vezes têm 
implicação direta na qualidade de vida da população local, inclusive 
propiciando a proliferação de doenças em função de desequilíbrios 
no ecossistema.
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Em escala global, as alterações na vegetação podem implicar mudanças nos 
processos naturais que ocorrem em todo o planeta. Podem-se citar, como exemplos, 
as alterações climáticas, tanto relativas ao aumento da concentração atmosférica de 
gases de efeito estufa quanto à distribuição de chuvas no Brasil e na América do Sul, 
fenômenos controlados, em parte, pelo equilíbrio dinâmico da Amazônia.

O presente tema, subdividido em 16 indicadores ambientais, sintetiza a 
caracterização da diversidade vegetal e dos antropismos presentes na vegetação da 
Amazônia Legal. Essas informações podem fornecer subsídios para a proposição 
de medidas mitigadoras dos problemas ambientais já existentes e auxiliar no uso 
sustentável dos recursos da Região Amazônica.

Os indicadores ambientais foram obtidos a partir do Banco de Dados e 
Informações Ambientais - BDIA, do IBGE, e têm duas vertentes principais: os indi ca-
dores espaciais e temporais; e os indicadores qualitativos e quantitativos.

Indicadores espaciais e temporais 

Foram considerados indicadores espaciais e temporais aqueles que apresentam 
informações relativas à área ocupada pelas diferentes unidades taxonômicas de 
classifi cação da vegetação natural na região e a suas alterações em função do processo 
de ocupação humana.

Para esses indicadores, utilizou-se o mapeamento temático da vegetação, que 
mostra as áreas e a respectiva classifi cação, segundo o sistema fi sionômico-ecológico 
de classifi cação da vegetação brasileira (MANUAL..., 1992), que é hierárquico e 
subdividido em classes, subclasses, grupos, subgrupos, formações e subformações. 
Na Figura 3 é apresentada a hierarquia em que as formações vegetais são classifi cadas.

Formações

(Ambiente/Relevo)

Subgrupos

(Fisionomia/Hábitos)

Classes

(Estruturas/Formas de vida) Exemplos:

Floresta, Campinarana, Savana, etc.

Subclasses

(Clima/Déficit hídrico) Exemplos:

Ombrófila e Estacional

Grupos

(Fisiologia/Transpiração e fertilidade) Exemplos:

higrófita e xerófita

Subformações

(Fisionomia específica/Facies)

Exemplos:

Densa, Aberta, Semidecidual, Decidual, etc.

Exemplos:

aluvial, terras baixas, submontana, montana, etc.

Exemplos:

dossel uniforme, dossel emergente, com palmeiras, etc.

Figura 3 - Esquema de classifi cação da vegetação brasileira

Manual técnico da vegetação brasileira (1992)
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No presente trabalho, consideraram-se as classes, subclasses, grupos e 
subgrupos de formações na vegetação fl orestal (Floresta Ombrófi la Densa, Floresta 
Ombrófi la Aberta, Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Estacional Decidual). Nos 
demais tipos de vegetação (Campinarana, Savana e Savana-Estépica), consideraram-
se apenas as classes de formações. Foram desconsiderados em todos os tipos de 
vegetação as formações propriamente ditas e subformações.

Dessa forma, em termos de vegetação primária, as regiões fi toecológicas 
existentes na Amazônia Legal são: a Floresta Ombrófi la Densa; a Floresta Ombrófi la 
Aberta; a Floresta Estacional Semidecidual; a Floresta Estacional Decidual; a Campina-
rana; a Savana; e, a Savana-Estépica, além dos diversos contatos entre esses tipos de 
vegetação. Consideram-se também como vegetação primária as Formações Pioneiras 
e os Refúgios Vegetacionais  (MANUAL..., 1992).

Em função da escala de mapeamento, de 1:250 000, a legenda de classifi cação 
da vegetação de cada unidade mapeada pode ser composta de mais de um tipo de 
vegetação, incluindo formações originais (primárias) e/ou antropismo de vários tipos. 
O antropismo ocupa as áreas onde a vegetação original foi alterada pela ação humana, 
sendo os tipos de antropismo classifi cados em: agricultura, agropecuária, pecuária, 
infl uência urbana, refl orestamento e vegetação secundária.

A sequência em que os tipos de vegetação e os tipos de antropismo são 
apresentados na legenda obedece à ordem descrescente de proporcionalidade de 
cobertura. No presente estudo apenas as três tipologias vegetais de maior expressão 
territorial em cada unidade de mapeamento foram consideradas no cálculo dos 
indicadores. Na elaboração dos mapas, considerou-se apenas a tipologia vegetal 
predominante em cada unidade de mapeamento (a primeira tipologia da legenda), 
devido à impossibilidade de representação cartográfi ca das tipologias subsequentes.

Indicadores qualitativos e quantitativos 

Foram considerados indicadores qualitativos e quantitativos aqueles que 
apresentam informações relativas à diversidade de gêneros, à densidade, ao volume 
de madeira e ao estoque de biomassa e de carbono dos indivíduos arbóreos (árvores) 
da vegetação fl orestal da região. As informações sobre densidade, volume de madeira 
e estoque de biomassa e carbono foram obtidas também para as áreas com cobertura 
vegetal alterada em função do antropismo, sendo os indicadores, nesses casos, 
agrupados em três conjuntos: quantidade de árvores, volume de madeira comercial 
e estoque de biomassa e de carbono.

Para esses indicadores, utilizaram-se os dados alfanuméricos dos inventários 
fl orestais e levantamentos fl orísticos dos projetos cadastrados no BDIA. A coleta de 
informações foi realizada em unidades amostrais distribuídas pela Amazônia Legal, 
com parcelas que variam de 0,25 a 1 hectare. Das parcelas utilizadas no presente 
estudo, 93,5% foram obtidas no período de 1972 a 1985.

O BDIA contém informações, coletadas nos pontos amostrais, de todos os 
indivíduos arbóreos com circunferência à altura do peito (CAP) igual ou superior a 
100cm, além de informações complementares sobre as características dos meios físico 
e biótico. Nos pontos de inventário, foram utilizadas a CAP e a altura comercial dos 
indivíduos selecionados, além da identifi cação botânica das espécies, enquanto os 
pontos fl orísticos visaram apenas a identifi cação botânica das espécies.
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Nos indicadores quantitativos, foram usadas apenas as informações da 
vegetação florestal da região, a qual abrange as regiões fitoecológicas: Floresta 
Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; 
e Floresta Estacional Decidual. As demais formações naturais (Savana, Campi-
narana, Savana-Estépica, Formações Pioneiras, Refúgios Vegetacionais e Áreas 
de Tensão Ecológica) não foram consideradas. Foram utilizadas informações de 
2 798 parcelas (2 631 de inventário florestal e 167 de levantamento florístico), 
correspondendo a uma área amostrada de 2 609 hectares.

Apesar de terem sido amostrados 2 609 hectares, os pontos de amostra-
gem não foram homogeneamente distribuídos pela Amazônia Legal, conforme 
se observa na Tabela 4 e no Mapa 1. Para algumas formações florestais, em de-
terminados estados, não houve amostragem, como foram os casos da Floresta 
Ombrófila Aberta no Amapá e no Maranhão, da Floresta Estacional Semidecidual 
em Goiás, no Maranhão e em Rondônia e da Floresta Estacional Decidual em 
Goiás, no Maranhão, no Pará e em Tocantins.

Quan-
tidade

Área
(ha)

Quan-
tidade

Área
(ha)

Quan-
tidade

Área
(ha)

Quan-
tidade

Área
(ha)

Quan-
tidade

Área
(ha)

          Total 2 798 2 609 1 451 1 380 1 224 1 158 13 7 110 64

Rondônia 187 180 40 38 147 142 .. .. - -

Acre 190 162 65 56 125 106 .. .. .. ..

Amazonas 1 121 1 118 803 801 318 317 .. .. .. ..

Roraima 104 104 74 74 26 26 .. .. 4 4

Pará 461 396 286 241 174 155 - - 1 (1) -

Amapá 55 55 55 55 - - .. .. .. ..

Tocantins 21 6 5 2 8 4 - - 8 (1) -

Maranhão 8 8 8 8 - - - - - -

Mato Grosso 651 580 115 105 426 408 13 7 97 60

Goiás - - .. .. .. .. - - - -

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

(1) Não foi computada a área amostral, pois refere-se a levantamento florístico.

Tabela 4 - Unidades amostrais da Amazônia Legal cadastradas no 

Unidades amostrais da Amazônia Legal cadastradas

Floresta 
Ombrófila Densa

Floresta 
Ombrófila Aberta

Floresta
Estacional Deci-

dual

Floresta
Estacional Semi-

decidual

Banco de Dados e Informações Ambientais - BDIA, por tipo de vegetação florestal, 

segundo as Unidades da Federação que a compõem - 2011

Tipo de vegetação florestal

TotalUnidades da 
Federação
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 1 - Distribuição das unidades amostrais dos inventários fl orestais 

e levantamentos fl orísticos nas formações fl orestais da Amazônia Legal
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Observa-se que há maior concentração de unidades amostrais na Amazônia 
ocidental, especialmente nos Estados do Amazonas, do Acre e de Rondônia, e que as 
Florestas Ombrófi las correspondem a 95,6% das parcelas (ou unidades amostrais) 
utilizadas. Desse total, 51,9% das áreas amostradas são de Floresta Ombrófi la Densa e 
43,7% de Floresta Ombrófi la Aberta. A Floresta Estacional Semidecidual corresponde a 
3,9% das unidades amostrais, e a Floresta Estacional Decidual a apenas 0,5%. No caso 
da Floresta Estacional Semidecidual, 88,2% das parcelas ocorreram em Mato Grosso, 
sendo que no Pará há apenas uma unidade amostral. O Maranhão e o Tocantins, e em 
menor proporção o Amapá e Roraima, tiveram baixa intensidade amostral, inferior a 
5% do total de parcelas utilizadas. Assim, as Florestas Estacionais foram amostradas 
de forma menos intensa, e a amostragem foi concentrada no Estado de Mato Grosso.

Esse diferencial na intensidade amostral resulta em maior consistência nos 
resultados apresentados para as Florestas Ombrófi las em comparação com as demais 
formações fl orestais. A pequena intensidade amostral e a distribuição geográfi ca 
irregular dos levantamentos realizados nas Florestas Estacionais limitam a acurácia 
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dos resultados apresentados para essas formações fl orestais. Tais observações indicam 
a necessidade de complementação das informações relativas às Florestas Estacionais 
com novos levantamentos de campo, mais bem distribuídos geografi camente, com 
ênfase nos estados onde a amostragem foi pequena ou inexistente.

Visando diminuir a influência das diferentes intensidades amostrais nos 
resultados apresentados e possibilitar a geração de mais informações, sempre que 
possível trabalhou-se com os valores médios de cada formação fl orestal na elaboração 
dos indicadores.

2.1 Vegetação primária

Apresenta uma estimativa da área originalmente ocupada pelos tipos de 
vegetação primária da Amazônia Legal.

Justifi cativa

A Amazônia é o mais extenso dos biomas que ocorrem no território brasileiro 
e abriga a maior fl oresta tropical do planeta, na qual se destaca a Floresta Ombrófi la. 
No bioma, também ocorrem Savanas, Savanas-Estépicas, Campinaranas, Florestas 
Estacionais, dentre outros tipos de vegetação primária. Além da grande extensão e 
da variedade de tipos de vegetação, a região também é notável pela diversidade de 
espécies animal e vegetal.

Informações sobre a superfície e a distribuição da vegetação primária permitem 
conhecer a magnitude e a diversidade original desse bioma. Tais informações, além de 
importantes do ponto de vista do conhecimento científi co, podem subsidiar estratégias 
de proteção e uso sustentável destes recursos naturais.

Descrição

Neste indicador, é feita a reconstituição da área originalmente ocupada pelos 
diferentes tipos de vegetação primária da Amazônia Legal. As informações foram 
analisadas para cada Unidade da Federação, tanto em números absolutos quanto 
relativos (percentual).

A determinação da área e a reconstituição da vegetação primária foram 
efetuadas a partir da classifi cação fi togeográfi ca das áreas mapeadas existentes 
no BDIA. Esses dados foram obtidos a partir da interpretação de imagens do 
satélite LANDSAT TM5, obtidas no período de 1991 a 2002. A reconstituição buscou 
determinar as áreas ocupadas pelas regiões fi toecológicas, pois cada unidade de 
mapeamento pode abranger até três diferentes tipologias. A reconstituição também 
obteve a caracterização original da vegetação antropizada. Os critérios utilizados na 
reconstituição foram os que se seguem.

a) Cada unidade mapeada tem uma legenda de classifi cação composta de até 
três tipologias de vegetação, naturais e antropizadas. A sequência em que são 
apresentadas essas tipologias obedece à ordem decrescente de sua ocorrência 
proporcional. A unidade pode também ser composta pelo contato de dois ou 
mais tipos de vegetação primária, nas chamadas Áreas de Tensão Ecológica. 
Considerou-se, para a reconstituição da vegetação primária, que a primeira tipologia 
correspondia a 60% da unidade mapeada, a segunda a 25% e a terceira a 15%;
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b) Quando a unidade mapeada possuía um único tipo de vegetação primária, 
com ou sem antropismos, considerou-se que a vegetação primária correspondia 
a essa tipologia em 100% da área mapeada.

c) Quando a unidade mapeada possuía um antropismo e dois tipos de vegetação 
primária sem antropismos, considerou-se que a vegetação primária correspondia 
a 60% da área da unidade mapeada para a primeira tipologia e 40% para a 
segunda;

d) Quando a unidade mapeada possuía um antropismo e dois tipos de vegetação 
primária, considerou-se inicialmente que cada tipologia ocorria na proporção 
descrita no item a. A vegetação primária da área antropizada correspondeu em 
60% ao primeiro tipo de vegetação primária na sequência da legenda, e em 40% 
ao segundo tipo;

e) Existindo, na unidade mapeada, contato entre dois tipos de vegetação primária, 
sem a presença de antropismos, consideraram-se para a vegetação primária as 
proporções descritas nos itens a, b e c, e as tipologias do contato;

f) No contato entre dois tipos de vegetação primária com antropismos, quando 
não constavam as duas regiões fi toecológicas que o compunham, consideraram-
se para a vegetação primária as proporcões descritas nos itens a, b e c, e a 
vegetação primária da área antropizada como indiferenciada, por não ser possível 
assegurar em que tipo de vegetação ocorreu o antropismo; e

(g) No contato entre dois tipos de vegetação primária com antropismos, quando 
constavam as duas regiões fi toecológicas que o compunham, considerou-se a 
vegetação primária conforme os critérios descritos no item d;

Os dados apresentados mostram que a Floresta Ombrófi la Densa é a vegetação 
primária mais expressiva da Amazônia, representando 38,2% do bioma ou 1 874 
483km². Por outro lado, as Florestas Estacionais Semidecidual e Decidual são as 
formações fl orestais com menor superfície, pois ocorrem em 5,4% da região ou 
265 256km² (Tabelas 5 e 6 e Gráfi co 3). Portanto, qualquer programa de proteção da 
diversidade de fl orestas na Amazônia deve dedicar especial atenção às Florestas 
Estacionais, especialmente quando estão em áreas de expansão da atividade 
agrossilvipastoril.

(continua)

Rondônia Acre Amazonas Roraima Pará

          Total 4 910 262  235 659  163 986 1 516 480  221 660 1 205 149

Floresta Ombrófila Densa 1 874 483  29 740  44 631  774 611  84 684  719 192

Floresta Ombrófila Aberta 1 415 345  150 876  119 081  516 763  38 789  354 516

Floresta Estacional Semidecidual  243 299  12 377 .. ..  16 655  7 511

Floresta Estacional Decidual  21 957 .. .. .. ..  8 504

Campinarana  208 384 ..   84  167 051  35 696  5 441

Savana  868 827  21 534 ..  22 129  27 887  73 104

Savana-Estépica  14 855 .. .. ..  8 861 ..

Formação Pioneira  97 697  8 028   190  21 745   17  26 462

Refúgio Vegetacional  7 794 .. ..  1 598  1 717  3 513

Ecótono (1)  32 786  3 328 ..  11 487  6 297   621

Indiferenciada (2) 124 834 9 774 .. 1 096 1 057 6 286

Tipos de vegetação

Tabela 5 - Áreas da vegetação primária da Amazônia Legal, 

 Áreas da vegetação primária da Amazônia Legal (km2)

Total
Unidades da Federação

por Unidades da Federação que a compõem, segundo os tipos de vegetação
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Gráfico 3 - Área e distribuição percentual da vegetação primária da 

Amazônia Legal, segundo os tipos de vegetação
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

(conclusão)

Amapá Tocantins Maranhão Mato Grosso Goiás

          Total  139 547  268 779  258 058  898 167  2 776

Floresta Ombrófila Densa  104 562  1 232  63 459  52 373 ..

Floresta Ombrófila Aberta  7 353  17 573  37 008  173 386 ..

Floresta Estacional Semidecidual ..  8 251  34 236  164 169   100

Floresta Estacional Decidual ..  1 301   884  11 183   84

Campinarana .. .. ..   111 ..

Savana  11 635  225 295  89 606  395 085  2 552

Savana-Estépica .. .. ..  5 994 ..

Formação Pioneira  15 630   505  11 637  13 481   1

Refúgio Vegetacional   104 .. ..   862 ..

Ecótono (1) ..  3 226   236  7 591 ..

Indiferenciada (2)   263  11 397  20 992  73 932   39

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Notas: 1. Não foram consideradas as áreas relativas a massa d'água (rios, lagos e lagoas) na interpretação do mapea-
mento temático.
            2. As diferenças entre soma de áreas e respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento.

(1) Representa os tipos de vegetação que ocorrem em Área de Tensão Ecológica e que não podem ser diferenciados. 
(2) Representa Áreas de Tensão Ecológica que sofreram antropização e para as quais, em função disso, não foi possí-
vel identificar a vegetação primária.

Tipos de vegetação

Tabela 5 - Áreas da vegetação primária da Amazônia Legal, 

Unidades da Federação

 Áreas da vegetação primária da Amazônia Legal (km2)

por Unidades da Federação que a compõem, segundo os tipos de vegetação
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As Florestas Ombrófi las Densas ocupam o centro e o oeste da região, estando 
envoltas, ao sul, pelas Florestas Ombrófi las Abertas. Já as Florestas Estacionais 
ocupam, predominantemente, posições periféricas, em contato com áreas de Savana. 
As Campinaranas estão concentradas ao longo das calhas dos rios Negro e Branco 
(noroeste da Amazônia), e em pequenas manchas espalhadas por toda a região. As 
Savanas se concentram no limite sul da Amazônia Legal e no nordeste de Roraima 
(Mapa 2). Padrões de distribuição de chuvas, tipos de solo e relevo são os fatores mais 
relevantes no controle da distribuição das tipologias vegetais naturais.

Rondônia Acre Amazonas Roraima Pará

          Total 100,0 4,8 3,3 30,9 4,5 24,5

Floresta Ombrófila Densa 38,2 12,6 27,2 51,1 38,2 59,7

Floresta Ombrófila Aberta 28,8 64,0 72,6 34,1 17,5 29,4

Floresta Estacional Semidecidual 5,0 5,3 .. .. 7,5 0,6

Floresta Estacional Decidual 0,4 .. .. .. .. 0,7

Campinarana 4,2 .. 0,1 11,0 16,1 0,5

Savana 17,7 9,1 .. 1,5 12,6 6,1

Savana-Estépica 0,3 .. .. .. 4,0 ..

Formação Pioneira 2,0 3,4 0,1 1,4 0,0 2,2

Refúgio Vegetacional 0,2 .. .. 0,1 0,8 0,3

Ecótono (1) 0,7 1,4 .. 0,8 2,8 0,1

Indiferenciada (2) 2,5 4,1 .. 0,1 0,5 0,5

Tabela 6 - Distribuição percentual da vegetação primária da Amazônia Legal, 

por Unidades da Federação que a compõem, segundo os tipos de vegetação

Tipos de vegetação

Distribuição percentual da vegetação primária da Amazônia Legal (%)

Total
Unidades da Federação

Amapá Tocantins Maranhão Mato Grosso Goiás

          Total 2,8 5,5 5,3 18,3 0,1

Floresta Ombrófila Densa 74,9 0,5 24,6 5,8 ..

Floresta Ombrófila Aberta 5,3 6,5 14,3 19,3 ..

Floresta Estacional Semidecidual .. 3,1 13,3 18,3 3,6

Floresta Estacional Decidual .. 0,5 0,3 1,2 3,0

Campinarana .. .. .. 0,0 ..

Savana 8,3 83,8 34,7 44,0 91,9

Savana-Estépica .. .. .. 0,7 ..

Formação Pioneira 11,2 0,2 4,5 1,5 0,0

Refúgio Vegetacional 0,1 .. .. 0,1 ..

Ecótono (1) .. 1,2 0,1 0,8 ..

Indiferenciada (2) 0,2 4,2 8,1 8,2 1,4

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Notas: 1. Não foram consideradas as áreas relativas a massa d'água (rios, lagos e lagoas) na interpretação do mapea-
mento temático.
            2. As diferenças entre soma de percentuais e respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento.

(1) Representa os tipos de vegetação que ocorrem em Área de Tensão Ecológica e que não podem ser diferenciados. 
(2) Representa Áreas de Tensão Ecológica que sofreram antropização e para as quais, em função disso, não foi possí-
vel identificar a vegetação primária.

Tipos de vegetação

Distribuição percentual da vegetação primária da Amazônia Legal (%)

Unidades da Federação
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Floresta Ombrófila Aberta Formações Pioneiras Amazônia Legal

Mapa 2 - Vegetação primária da Amazônia Legal
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Em Mato Grosso e no Maranhão estão as maiores áreas de ocorrência de 
Florestas Estacionais da Amazônia Legal (Mapa 2). Estas formações fl orestais merecem 
especial atenção em função de ocorrerem, predominantemente, em ambiente de 
contato com outros tipos de vegetação (Área de Tensão Ecológica) e estarem presentes 
na região do arco do desmatamento (área com maior pressão antrópica).

A maior diversidade de tipologias vegetais está presente no Estado de Mato 
Grosso (Gráfi cos 4 e 5), com a ocorrência de nove tipos de vegetação primária (Flo-
resta Ombrófi la Densa e Aberta, Floresta Estacional Semidecidual e Decidual, Cam-
pinarana, Savana e Savana-Estépica, Formação Pioneira, Refúgio Vegetacional), com 
formações fl orestais e campestres. Este dado é muito importante na elaboração e 
na condução de políticas de preservação da diversidade de formações vegetais na 
Amazônia brasileira, especialmente quando se constata que, em anos recentes, o 
monitoramento do Governo Federal aponta o Mato Grosso  com desmatamento sig-
nifi cativo. O Projeto de Monitoramento do Desmatamento nos Biomas Brasileiros por 
Satélite, realizado pelo Ministério do Meio Ambiente em cooperação com o Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, detectou um desmatamento de 
17 598km2, somente na área de Savanas (Cerrado) do Mato Grosso, de 2002 a 2008 
(MONITORAMENTO..., 2008b).
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Gráfico 4 - Área da vegetação primária da Amazônia Legal, por tipos de vegetação, 

segundo as Unidades da Federação que a compõem
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Gráfico 5 - Distribuição percentual dos tipos de vegetação primária da Amazônia 

Legal, segundo as Unidades da Federação que a compõem
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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2.2 Vegetação remanescente

Apresenta uma estimativa da área remanescente ocupada pelos tipos de 
vegetação primária da Amazônia Legal em 2002.

Justifi cativa

Apesar da busca contínua por normatizações para a proteção e uso sustentável da 
vegetação da Amazônia, segundo dados do Programa de Cálculo do Desfl orestamento 
da Amazônia - PRODES, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, até 2009, 
cerca de 14% da vegetação primária da Amazônia Legal havia sido desmatada. Esse 
desmatamento ameaça de extinção várias formações vegetais e muitas espécies 
características da região, sendo ainda pouco conhecidas a fl ora e a fauna associadas a 
estas formações. As alterações no bioma também infl uenciam uma gama de processos 
naturais, tendo implicações na qualidade de vida das populações locais.

Este indicador permite identifi car as áreas da Amazônia onde houve maior 
intensidade de ocupação e quais os tipos de vegetação mais alterados pela interferência 
antrópica. Essas informações são importantes para o conhecimento da realidade da 
região e fornecem subsídios para a formulação de políticas relativas à preservação da 
diversidade de formações vegetais amazônicas, ao planejamento ambiental estratégico 
e ao uso sustentável dos recursos naturais.

Descrição

Neste indicador, é feita a caracterização da vegetação remanescente da 
Amazônia Legal, considerando tanto os diferentes tipos de vegetação natural quanto 
os antropismos. As informações foram analisadas para cada Unidade da Federação, 
tanto em números absolutos quanto relativos (percentual).

A superfície e a caracterização da vegetação remanescente foram obtidas da 
classifi cação fi togeográfi ca das áreas mapeadas que constam no BDIA. Esses dados 
foram obtidos a partir da interpretação de imagens do satélite LANDSAT TM5, obtidas 
no período de 1991 a 2002, havendo defasagem em relação à cobertura vegetal ora 
existente na Amazônia Legal. Como as legendas de classifi cação da vegetação podem 
abranger até três diferentes tipologias, e visando determinar em que vegetação 
primária ou contato teriam ocorrido os antropismos, consideraram-se os seguintes 
critérios para a obtenção da área remanescente de cada tipologia.

a) Cada unidade mapeada tem uma legenda de classifi cação composta de 
até três tipologias de vegetação, naturais e antropizadas. A sequência em 
que são apresentadas essas tipologias obedece à ordem decrescente de sua 
ocorrência proporcional. Considerou-se que a primeira tipologia correspondia 
a 60% da área da unidade mapeada, a segunda a 25% e a terceira a 15%;

b) Quando a unidade mapeada possuía um único tipo de vegetação, considerou-
se que essa tipologia correspondia a 100% da área da unidade mapeada;



Vegetação e cobertura da terra ____________________________________________________________________  

c) Quando a unidade mapeada possuía dois tipos de vegetação, considerou-
se que 60% da área correspondia à primeira tipologia e 40% à segunda;

d) Quando a unidade mapeada possuía apenas um tipo de vegetação primária 
e um ou mais tipos de antropismo, esses antropismos foram considerados 
como ocorrentes dentro da tipologia da vegetação primária; e

e) Quando a unidade mapeada possuía um tipo de antropismo e dois tipos de 
vegetação primária, considerou-se que cada tipologia ocorria na proporção 
descrita no item a. A área antropizada correspondeu, proporcionalmente, 
em 60% ao primeiro tipo de vegetação primária na sequência da legenda e 
em 40% ao segundo tipo.

De acordo com a metodologia descrita, a área remanescente de Floresta 
Ombrófi la Densa corresponde a 33,1% da Amazônia Legal, e a Floresta Ombrófi la 
Aberta a 25,9% (Tabelas 7 e 8 e Gráfi co 6). Assim, 59% (2 897 077km2) da vegetação 
amazônica remanescente é composta por Florestas Ombrófi las, fato que refl ete as 
características climáticas da região (chuvas intensas com menos de três meses de 
seca). As Florestas Estacionais remanescentes, além de ocorrerem em áreas de maior 
pressão antrópica, correspondem a 4,0% (196 959km²) da área total da Amazônia 
Legal. A Campinarana, também pouco extensa, ocupa 4,2% do total, embora com 
quase nenhum antropismo. A Savana representa 14,4% da área remanescente de 
vegetação nativa da Amazônia Legal, sendo esta tipologia uma das mais afetadas 
pelo antropismo. 

(continua)

Rondônia Acre Amazonas Roraima Pará

          Total 4 158 059  182 282  150 778 1 493 128  214 436 1 001 544

Floresta Ombrófila Densa 1 627 119  26 675  38 509  756 471  81 602  549 531

Floresta Ombrófila Aberta 1 269 958  116 373  111 995  514 193  38 300  329 616

Floresta Estacional Semidecidual  177 196  8 003 .. ..  15 255  7 225

Floresta Estacional Decidual  19 763 .. .. .. ..  8 439

Campinarana  207 354 ..   84  166 161  35 623  5 375

Savana  708 034  20 324 ..  22 071  26 765  71 184

Savana-Estépica  14 742 .. .. ..  8 860 ..

Formação Pioneira  94 567  7 838   190  21 148   17  26 121

Refúgio Vegetacional  7 680 .. ..  1 598  1 717  3 471

Ecótono (1)  31 647  3 069 ..  11 487  6 297   583

Tabela 7 - Áreas de vegetação remanescente da Amazônia Legal, 

por Unidades da Federação que a compõem, segundo os tipos de vegetação primária

Tipos de vegetação primária

 Áreas de vegetação remanescente da Amazônia Legal (km2)

Total

Unidades da Federação

2002
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Gráfico 6 - Área e participação percentual da vegetação remanescente 

da Amazônia Legal, segundo os tipos de vegetação - 2002
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

(conclusão)

Amapá Tocantins Maranhão Mato Grosso Goiás

307 1 157 466 918 811 516 891 400 231 latoT          

Floresta Ombrófila Densa  100 906   818  21 655  50 953 ..

Floresta Ombrófila Aberta  7 261  5 849  2 089  144 282 ..
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Notas: 1. Não foram consideradas as áreas relativas a massa d'água (rios, lagos e lagoas) na interpretação do mapea-
mento temático.
            2. As diferenças entre soma de áreas e respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento.
(1) Representa os tipos de vegetação que ocorrem em Área de Tensão Ecológica e que não podem ser diferenciados.

Tabela 7 - Áreas de vegetação remanescente da Amazônia Legal, 

por Unidades da Federação que a compõem, segundo os tipos de vegetação primária

2002

Tipos de vegetação primária

 Áreas de vegetação remanescente da Amazônia Legal (km2)

Unidades da Federação
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Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima têm mais de 50% de seus 
territórios cobertos por Florestas Ombrófi las (Gráfi cos 7 e 8 e Mapa 3). Dentre estes 
estados, o Amapá destaca-se por possuir mais de 72% de seu território coberto pela 
Floresta Ombrófi la Densa. No outro extremo, Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Tocantins 
e Rondônia são os estados da Amazônia Legal mais afetados pelo desmatamento, 
com mais de 20% do território antropizado até 2002. Como as Florestas Estacionais 
estão concentradas principalmente em Mato Grosso, no Maranhão e em Rondônia, 
esta informação indica que esta tipologia está sob maior ameaça.

Rondônia Acre Amazonas Roraima Pará

          Total 84,7 3,7 3,1 30,4 4,4 20,4

Floresta Ombrófila Densa 33,1 11,3 23,5 49,9 36,8 45,6

Floresta Ombrófila Aberta 25,9 49,4 68,3 33,9 17,3 27,4

Floresta Estacional Semidecidual 3,6 3,4 .. .. 6,9 0,6

Floresta Estacional Decidual 0,4 .. .. .. .. 0,7

Campinarana 4,2 .. 0,1 11,0 16,1 0,4

Savana 14,4 8,6 .. 1,5 12,1 5,9

Savana-Estépica 0,3 .. .. .. 4,0 ..

Formação Pioneira 1,9 3,3 0,1 1,4 0,0 2,2

Refúgio Vegetacional 0,2 .. .. 0,1 0,8 0,3

Ecótono (1) 0,6 1,3 .. 0,8 2,8 0,0

Tabela 8 - Participação percentual da vegetação remanescente da Amazônia Legal, 

por Unidades da Federação que a compõem, segundo os 

Tipos de vegetação primária

Participação percentual da vegetação remanescente da Amazônia Legal (%)

Total
Unidades da Federação

tipos de vegetação primária - 2002

Amapá Tocantins Maranhão Mato Grosso Goiás

          Total 2,7 4,0 2,4 13,5 0,0

Floresta Ombrófila Densa 72,3 0,3 8,4 5,7 ..

Floresta Ombrófila Aberta 5,2 2,2 0,8 16,1 ..

Floresta Estacional Semidecidual .. 1,9 1,4 15,3 3,4

Floresta Estacional Decidual .. 0,4 0,1 1,1 2,1

Campinarana .. .. .. 0,0 ..

Savana 6,0 67,8 31,4 32,8 55,9

Savana-Estépica .. .. .. 0,7 ..

Formação Pioneira 11,1 0,2 3,9 1,5 0,0

Refúgio Vegetacional 0,1 .. .. 0,1 ..

Ecótono (1) .. 1,1 0,1 0,8 ..

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Notas: 1. Não foram consideradas as áreas relativas a massa d'água (rios, lagos e lagoas) na interpretação do mapea-
mento temático.
            2. As diferenças entre soma de percentuais e respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento

(1) Representa os tipos de vegetação que ocorrem em Área de Tensão Ecológica e que não podem ser diferenciados. 

Tipos de vegetação primária Unidades da Federação

Participação percentual da vegetação remanescente da Amazônia Legal (%)
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Gráfico 7 - Área da vegetação remanescente da Amazônia Legal, por tipos de 

vegetação primária, segundo as Unidades da Federação que a compõem - 2002
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Gráfico 8 - Participação percentual da vegetação remanescente da Amazônia 

Legal, por tipos de vegetação primária, segundo as Unidades da Federação

que a compõem - 2002

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0
%

R
o

n
d

ô
n

ia

A
cr

e

A
m

az
o

n
as

R
o

ra
im

a

Pa
rá

A
m

ap
á

To
ca

n
ti

n
s

M
ar

an
h

ão

G
o

iá
s

M
at

o
 

G
ro

ss
o

Floresta Estacional Semidecidual
Savana 
Refúgio Vegetacional

Floresta Ombrófila Densa
Floresta Estacional Decidual
Savana-Estépica
Ecótono

Floresta Ombrófila Aberta
Campinarana
Formação Pioneira
Indiferenciada

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 3 - Vegetação remanescente da Amazônia Legal, em 2002
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Antropismo até 2002

2.3 Antropismo na Amazônia Legal

Apresenta uma estimativa da área ocupada pelos diferentes tipos de antropismo 
na vegetação primária da Amazônia Legal até 2002.

Justifi cativa

A vegetação natural da Amazônia sofre alterações antrópicas desde o início da 
ocupação pelos povos pré-colombianos. No entanto, essas alterações permaneceram 
em ritmo relativamente estável e de baixa magnitude por milhares de anos. Esse 
processo intensifi cou-se após a colonização da área por não indígenas, sobretudo a 
partir de meados do Século XX.
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A mudança mais signifi cativa na cobertura vegetal é o desmatamento – em 
princípio, para exploração madeireira; posteriormente, para expansão de fronteiras 
agropecuárias e exploração de recursos mineral e energético. Nas áreas desmatadas, 
predominam a pecuária extensiva, a vegetação secundária e a agricultura, notadamente 
relacionada com os monocultivos. As áreas com maior pressão antrópica sobre a 
vegetação são o sul e o leste da Amazônia (arco do desmatamento), ao longo das 
vias de penetração (estradas e vales de alguns rios) e no entorno das áreas urbanas.

O desmatamento tem produzido, em algumas áreas (Mato Grosso e nordeste do 
Pará), um cenário de intensa fragmentação da fl oresta. O processo de fragmentação 
pode alterar a diversidade e a composição da vegetação e mudar processos ecológicos 
como a polinização, a ciclagem de nutrientes e o estoque de carbono, dentre outros. 
Além disso, os remanescentes de vegetação natural tornam-se vulneráveis aos efeitos 
de borda, em função da transição abrupta entre o ambiente original e a área alterada 
adjacente. A fragmentação pode implicar processos de degradação da vegetação, 
possibilitando o aumento na taxa de mortalidade de vegetais, notadamente de árvores. 
As consequências do processo de fragmentação sobre a diversidade biológica ainda 
carecem de estudos complementares na região, sendo, contudo, estimados múltiplos 
efeitos negativos sobre a estrutura do ecossistema.

Vale lembrar ainda a degradação da vegetação natural pelas queimadas, prática 
de raízes históricas na agricultura brasileira, em que se utiliza o fogo para preparar e 
limpar o solo destinado ao cultivo agrícola. O uso do fogo, embora regulamentado, 
ocorre em geral à revelia do licenciamento e da fi scalização ambiental. As áreas de 
vegetação natural degradadas pelo fogo são posteriormente utilizadas em atividades 
agropecuárias ou abandonadas. Além dos danos ambientais causados pelo fogo, 
salientam-se as implicações na saúde e na qualidade de vida das populações locais, 
em função do aumento da poluição atmosférica.

Neste indicador, são apresentadas e analisadas a distribuição e os tipos de 
antropismo na vegetação natural, subsídios importantes para o planejamento do 
desenvolvimento sustentável da região. A caracterização dos antropismos permite 
traçar um panorama da regionalização das atividades econômicas, possibilitando a 
formulação de estratégias global e local, visando à ocupação e ao uso racional do 
território e dos recursos naturais.

Descrição

Neste indicador, é apresentada a área ocupada pelos diferentes tipos de 
antropismo na vegetação primária da Amazônia Legal. As informações foram analisadas 
para cada Unidade da Federação, em números absoluto e relativo (percentual).

A extensão e a caracterização dos tipos de antropismo foram obtidas da 
classifi cação fi togeográfi ca das áreas mapeadas que constam no BDIA, utilizando-
se a metodologia descrita no indicador 2.2. No presente indicador, consideraram-se 
apenas as áreas onde houve supressão da vegetação primária e a substituição por 
tipos de antropismo. Observa-se que o presente indicador e o anterior (2.2 Vegetação 
remanescente) estão muito relacionados, devendo ser avaliados em conjunto.

As Tabelas 9 e 10 e os Gráfi cos 9 e 10 contêm as áreas e os percentuais dos 
tipos de antropismo nos estados, com relação ao total da Amazônia Legal. O Mapa 
4 ilustra a distribuição geográfi ca dos tipos de antropismo na Amazônia Legal. 
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(continua)

Rondônia Acre Amazonas Roraima Pará

          Total  752 202  53 377  13 208  23 352  7 225  203 606

Floresta Ombrófila Densa

  Agricultura  32 413   199   44  3 341   602  23 891
  Agropecuária   194 - -   21 -   174
  Pecuária  106 969  1 758  3 763  4 328  1 075  76 365
  Vegetação secundária  105 532  1 106  2 311  10 264  1 405  67 581
  Reflorestamento  1 582 -   4 - -  1 213
  Influência urbana   674   2 -   186 -   438
Floresta Ombrófila Aberta

  Agricultura  19 986  2 171   247   436   80   709
  Agropecuária   501 - - - -   492
  Pecuária  70 892  20 948  4 242  1 278 -  13 816
  Vegetação secundária  53 392  11 189  2 597   837   409  9 873
  Influência urbana   617   195 -   19 -   10
Floresta Estacional Semidecidual

  Agricultura  5 826   26 .. ..   560   66
  Agropecuária   666 - .. .. -   159
  Pecuária  29 028  2 870 .. ..   105 -
  Vegetação secundária  30 215  1 472 .. ..   737   61
  Reflorestamento   228 - .. .. - -
  Influência urbana   141   5 .. .. - -
Floresta Estacional Decidual

  Agropecuária   7 .. .. .. ..   7
  Pecuária  1 011 .. .. .. .. -
  Vegetação secundária  1 176 .. .. .. ..   58
Campinarana

  Agricultura   351 .. -   298   53 -
  Agropecuária   6 .. -   6 - -
  Pecuária   18 .. -   1   18 -
  Vegetação secundária   653 .. -   584   3   66
  Influência urbana   2 .. -   2 - -
Savana

  Agricultura  33 869   200 .. -  1 122 -
  Agropecuária   34 - .. - -   9
  Pecuária  124 536   982 ..   54 -  1 910
  Reflorestamento  1 521 - .. - - -
  Influência urbana   833   28 ..   5 -   1
Savana-Estépica

  Pecuária   112 .. .. ..   1 ..
  Vegetação secundária   0 .. .. .. - ..
Formação Pioneira

  Agricultura   188 - -   8 -   179
  Pecuária  1 088   190 -   269 -   45
  Vegetação secundária  1 855 - -   319 -   117
Refúgio Vegetacional

  Agropecuária   114 - .. - -   42
Ecótono (1)

  Agricultura   29 - .. - - -
  Agropecuária   117 - .. - -   21
  Pecuária   883   232 .. - -   17
  Vegetação secundária   110   28 .. - - -
Indiferenciada (2)

  Agricultura  21 552   483 ..   328   395   430
  Agropecuária   3 - .. - - -
  Pecuária  54 327  6 149 ..   211   164  4 377
  Vegetação secundária  48 644  3 104 ..   545   498  1 391
  Reflorestamento   59 - .. - - -
  Influência urbana   250   39 ..   12 -   88

Tabela 9 - Áreas dos tipos de antropismo na Amazônia Legal, 

por Unidades da Federação que a compõem, segundo os tipos de 

vegetação primária e os de antropismo - 2002

Tipos de vegetação primária
e de antropismo

Áreas dos tipos de antropismo na Amazônia Legal (km2)

Total
Unidades da Federação
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(conclusão)

Amapá Tocantins Maranhão Mato Grosso Goiás

          Total  7 543  70 164  139 239  233 416  1 073

Floresta Ombrófila Densa

  Agricultura  279  10 2 966 1 082 ..
  Agropecuária - - - - ..
  Pecuária 1 349  323 17 921   87 ..
  Vegetação secundária 1 866  81 20 665   252 ..
  Reflorestamento  160 -  205 - ..
  Influência urbana  2 -  46 - ..
Floresta Ombrófila Aberta

  Agricultura - 1 612  16 14 715 ..
  Agropecuária - - -   9 ..
  Pecuária  44 8 094 16 237 6 233 ..
  Vegetação secundária  48 2 017 18 276 8 145 ..
  Influência urbana - -  389   3 ..
Floresta Estacional Semidecidual

  Agricultura ..  8  533 4 632 -
  Agropecuária ..  5 -   502 -
  Pecuária .. 1 396 12 752 11 899   7
  Vegetação secundária .. 1 672 16 940 9 334 -
  Reflorestamento .. -  228 - -
  Influência urbana ..  5  85   46 -
Floresta Estacional Decidual

  Agropecuária .. - - - -
  Pecuária ..  46  221   744 -
  Vegetação secundária ..  176  531   384   26
Campinarana

  Agricultura .. .. .. - ..
  Agropecuária .. .. .. - ..
  Pecuária .. .. .. - ..
  Vegetação secundária .. .. .. - ..
  Influência urbana .. .. .. - ..
Savana

  Agricultura  38 2 221 3 751 26 499   39
  Agropecuária -  7 -   18 -
  Pecuária 1 955 40 515 4 738 73 420   962
  Reflorestamento 1 333  39  15   133 -
  Influência urbana  4  280  38   477 -
Savana-Estépica

  Pecuária .. .. ..   112 ..
  Vegetação secundária .. .. ..   0 ..
Formação Pioneira

  Agricultura - - - - -
  Pecuária  189  3  306   87 -
  Vegetação secundária  13  17 1 388 - -
Refúgio Vegetacional

  Agropecuária - .. ..   72 ..
Ecótono (1)

  Agricultura .. - -   29 ..
  Agropecuária ..  96 - - ..
  Pecuária ..  145 -   488 ..
  Vegetação secundária .. - -   82 ..
Indiferenciada (2)

  Agricultura  70  37 - 19 810 -
  Agropecuária -  3 - - -
  Pecuária  30 3 569 4 138 35 689 -
  Vegetação secundária  141 7 771 16 840 18 316   39
  Reflorestamento - - -   59 -
  Influência urbana  22  18  14   58 -

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
Notas: 1. Não foram consideradas as áreas relativas a massa d'água (rios, lagos e lagoas) na interpretação do mapea
mento temático.
            2. As diferenças entre soma de áreas e respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento
(1) Representa os tipos de vegetação que ocorrem em uma Área de Tensão Ecológica e que não podem ser diferencia
dos. (2) Representa  Áreas de Tensão  Ecológica que sofreram antropização e  para as quais, em  função disso, não foi
possível identificar a vegetação primária.

Tipos de vegetação primária
e de antropismo

Áreas dos tipos de antropismo na Amazônia Legal (km2)

Unidades da Federação

Tabela 9 - Áreas dos tipos de antropismo na Amazônia Legal, 

por Unidades da Federação que a compõem, segundo os tipos de 

vegetação primária e os de antropismo - 2002
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Rondônia Acre Amazonas Roraima Pará

          Total 15,3 1,1 0,3 0,5 0,1 4,1

Floresta Ombrófila Densa

  Agricultura 0,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5
  Agropecuária 0,0 - - 0,0 - 0,0
  Pecuária 2,2 0,0 0,1 0,1 0,0 1,6
  Vegetação secundária 2,1 0,0 0,0 0,2 0,0 1,4
  Reflorestamento 0,0 - 0,0 - - 0,0
  Influência urbana 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0
Floresta Ombrófila Aberta

  Agricultura 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Agropecuária 0,0 - - - - 0,0
  Pecuária 1,4 0,4 0,1 0,0 - 0,3
  Vegetação secundária 1,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2
  Influência urbana 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0
Floresta Estacional Semidecidual

  Agricultura 0,1 0,0 .. .. 0,0 0,0
  Agropecuária 0,0 - .. .. - 0,0
  Pecuária 0,6 0,1 .. .. 0,0 -
  Vegetação secundária 0,6 0,0 .. .. 0,0 0,0
  Reflorestamento 0,0 - .. .. - -
  Influência urbana 0,0 0,0 .. .. - -
Floresta Estacional Decidual

  Agropecuária 0,0 .. .. .. .. 0,0
  Pecuária 0,0 .. .. .. .. -
  Vegetação secundária 0,0 .. .. .. .. 0,0
Campinarana

  Agricultura 0,0 .. - 0,0 0,0 -
  Agropecuária 0,0 .. - 0,0 - -
  Pecuária 0,0 .. - 0,0 0,0 -
  Vegetação secundária 0,0 .. - 0,0 0,0 0,0
  Influência urbana 0,0 .. - 0,0 - -
Savana

  Agricultura 0,7 0,0 .. - 0,0 -
  Agropecuária 0,0 - .. - - 0,0
  Pecuária 2,5 0,0 .. 0,0 - 0,0
  Reflorestamento 0,0 - .. - - -
  Influência urbana 0,0 0,0 .. 0,0 - 0,0
Savana-Estépica

  Pecuária 0,0 .. .. .. 0,0 ..
  Vegetação secundária 0,0 .. .. .. - ..
Formação Pioneira

  Agricultura 0,0 - - 0,0 - 0,0
  Pecuária 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0
  Vegetação secundária 0,0 - - 0,0 - 0,0
Refúgio Vegetacional

  Agropecuária 0,0 .. .. - - 0,0
Ecótono (1)

  Agricultura 0,0 - .. - - -
  Agropecuária 0,0 - .. - - 0,0
  Pecuária 0,0 0,0 .. - - 0,0
  Vegetação secundária 0,0 0,0 .. - - -
Indiferenciada (2)

  Agricultura 0,4 0,0 .. 0,0 0,0 0,0
  Agropecuária 0,0 - .. - - -
  Pecuária 1,1 0,1 .. 0,0 0,0 0,1
  Vegetação secundária 1,0 0,1 .. 0,0 0,0 0,0
  Reflorestamento 0,0 - .. - - -
  Influência urbana 0,0 0,0 .. 0,0 - 0,0

Tabela 10 - Participação percentual dos tipos de antropismo na Amazônia Legal, 

por Unidades da Federação que a compõem, segundo os tipos de 

vegetação primária e os de antropismo - 2002

Tipos de vegetação primária
e de antropismo

Participação percentual dos tipos de antropismo na Amazônia Legal (%)

Total
Unidades da Federação
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(conclusão)

Amapá Tocantins Maranhão Mato Grosso Goiás

          Total 0,2 1,4 2,8 4,8 0,0

Floresta Ombrófila Densa

  Agricultura 0,0 0,0 0,1 0,0 ..
  Agropecuária - - - - ..
  Pecuária 0,0 0,0 0,4 0,0 ..
  Vegetação secundária 0,0 0,0 0,4 0,0 ..
  Reflorestamento 0,0 - 0,0 - ..
  Influência urbana 0,0 - 0,0 - ..
Floresta Ombrófila Aberta

  Agricultura - 0,0 0,0 0,3 ..
  Agropecuária - - - 0,0 ..
  Pecuária 0,0 0,2 0,3 0,1 ..
  Vegetação secundária 0,0 0,0 0,4 0,2 ..
  Influência urbana - - 0,0 0,0 ..
Floresta Estacional Semidecidual

  Agricultura .. 0,0 0,0 0,1 -
  Agropecuária .. 0,0 - 0,0 -
  Pecuária .. 0,0 0,3 0,2 0,0
  Vegetação secundária .. 0,0 0,3 0,2 -
  Reflorestamento .. - 0,0 - -
  Influência urbana .. 0,0 0,0 0,0 -
Floresta Estacional Decidual

  Agropecuária .. - - - -
  Pecuária .. 0,0 0,0 0,0 -
  Vegetação secundária .. 0,0 0,0 0,0 0,0
Campinarana

  Agricultura .. .. .. - ..
  Agropecuária .. .. .. - ..
  Pecuária .. .. .. - ..
  Vegetação secundária .. .. .. - ..
  Influência urbana .. .. .. - ..
Savana

  Agricultura 0,0 0,0 0,1 0,5 0,0
  Agropecuária - 0,0 - 0,0 -
  Pecuária 0,0 0,8 0,1 1,5 0,0
  Reflorestamento 0,0 0,0 0,0 0,0 -
  Influência urbana 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Savana-Estépica

  Pecuária .. .. .. 0,0 ..
  Vegetação secundária .. .. .. 0,0 ..
Formação Pioneira

  Agricultura - - - - -
  Pecuária 0,0 0,0 0,0 0,0 -
  Vegetação secundária 0,0 0,0 0,0 - -
Refúgio Vegetacional

  Agropecuária - .. .. 0,0 ..
Ecótono (1)

  Agricultura .. - - 0,0 ..
  Agropecuária .. 0,0 - - ..
  Pecuária .. 0,0 - 0,0 ..
  Vegetação secundária .. - - 0,0 ..
Indiferenciada (2)

  Agricultura 0,0 0,0 - 0,4 -
  Agropecuária - 0,0 - - -
  Pecuária 0,0 0,1 0,1 0,7 -
  Vegetação secundária 0,0 0,2 0,3 0,4 0,0
  Reflorestamento - - - 0,0 -
  Influência urbana 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
Notas: 1. Não foram consideradas as áreas relativas a massa d'água (rios, lagos e lagoas) na interpretação do mapea-
mento temático.
            2. As diferenças entre soma de percentuais e respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento
(1) Representa os tipos de vegetação que ocorrem em uma Área de Tensão Ecológica e que não podem ser diferencia
dos. (2) Representa  Áreas de Tensão  Ecológica que sofreram antropização e  para as quais, em  função disso, não foi
possível identificar a vegetação primária.

Tipos de vegetação primária
e de antropismo

Participação percentual dos tipos de antropismo na Amazônia Legal (%)

Unidades da Federação

Tabela 10 - Participação percentual dos tipos de antropismo na Amazônia Legal, 

por Unidades da Federação que a compõem, segundo os tipos de 

vegetação primária e os de antropismo - 2002
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Gráfico 9 - Área e participação percentual do antropismo na

Amazônia Legal, por tipos de vegetação primária,

segundo os tipos de antropismo - 2002
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
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Gráfico 10 - Área e participação percentual do antropismo na Amazônia Legal, 

por tipos de antropismo, segundo as Unidades da Federação que

a compõem - 2002
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 4 - Antropismo na Amazônia Legal - 2002
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Na data da interpretação, em 2002, as imagens mostravam que 15,3% da área de 
vegetação primária da Amazônia Legal apresentava algum tipo de antropismo. Deste 
percentual, os estados com maior área de antropismo são Mato Grosso (4,8%), Pará 
(4,1%) e Maranhão (2,8%). As menores áreas de antropismo estão em Roraima (0,1%), 
Amapá (0,2%), Acre (0,3%) e Amazonas (0,5%), além de Goiás, que possui pequena 
área inserida na Amazônia Legal.

Destes pouco mais de 15% de área antropizada na vegetação primária, a pecuária 
ocupava 7,8%, e a vegetação secundária, 4,8%. Estes resultados mostram que as áreas 
desmatadas na Amazônia são majoritariamente utilizadas para a pecuária, e que há 
um grande estoque de terras desmatadas e abandonadas, representado pelas áreas 
ocupadas pela vegetação secundária. As áreas com vegetação secundária ocupam 
mais que o dobro do território daquelas destinadas à agricultura (2,3%).

As áreas de pecuária concentram-se principalmente nos Estados de Mato Grosso 
(2,6%) e do Pará (2,0%), e em menor proporção no Maranhão (1,1%), no Tocantins (1,1%) 



Vegetação e cobertura da terra ____________________________________________________________________  

e em Rondônia (0,7%). As áreas de vegetação secundária ocorrem predominantemente 
nos Estados do Pará (1,6%), do Maranhão (1,5%) e do Mato Grosso (0,7%). As áreas 
de agricultura estão concentradas, principalmente, nos Estados de Mato Grosso 
(1,4%) e do Pará (0,5%). Observa-se que a pecuária e agricultura concentram-se 
principalmente junto ao arco do desmatamento, e a vegetação secundária na Zona 
Bragantina (nordeste do Pará e oeste do Maranhão).

A participação percentual dos tipos de antropismo nos estados mostra a 
predominância da pecuária e da vegetação secundária (Tabela 11 e Gráfico 11). 
A pecuária destaca-se como o principal uso da terra, representando 51,7% da 
vegetação antropizada na Amazônia Legal, enquanto a vegetação secundária 
corresponde a 32,1% e a agricultura a 15,2%. No percentual de antropismo em 
relação à área de vegetação primária nas Unidades da Federação (Tabela 12 e 
Gráfico 12), observa-se que os Estados do Maranhão, de Goiás, do Tocantins, de 
Mato Grosso e de Rondônia possuem mais de 20% da vegetação antropizada. 
Destaca-se o Maranhão que, na parcela de seu território inclusa na Amazônia 
Legal (a oeste do meridiano 44º), tem 54,0% da vegetação antropizada. O estado 
com menor grau de antropização é o Amazonas, com 1,5% da vegetação alterada.

Observa-se que a vegetação secundária e a pecuária apresentam alto percentual 
na maioria dos estados. A participação da agricultura no total de áreas antropizadas nos 
estados é relevante apenas em Roraima, Mato Grosso e Amazonas, além do Pará (em 
menor proporção). As taxas elevadas de vegetação secundária mostram que grande 
parte das áreas desmatadas são abandonadas após algum tempo de uso.  

O predomínio da pecuária, em grande parte de baixa produtividade (extensiva), 
e da vegetação secundária no conjunto das áreas antrópicas indica forte subutilização 
das terras já desmatadas. O fato de, em 2002, quase um terço das áreas antropizadas 
estarem abandonadas e ocupadas por vegetação secundária é um alerta para a 
necessidade de repensar os modelos de ocupação da região. Constata-se que há 
um grande potencial para o aumento da produção agrossilvipastoril na Amazônia 
Legal, sem que sejam necessários novos desmatamentos, mediante reutilização 
de áreas abandonadas e intensifi cação da produtividade pecuária. Dessa forma, 
seriam reduzidas as pressões sobre as áreas de vegetação primária e o consequente 
desperdício de recursos naturais diversifi cados.

(continua)

Rondônia Acre Amazonas Roraima Pará

4,219,839,812,28,52,51arutlucirgA
4,0-1,0--2,0airáuceporgA
4,749,813,626,061,267,15airáuceP
9,832,247,352,737,131,23airádnuces oãçategeV
6,0--0,0-5,0otnematserolfeR
3,0-0,1-5,03,0anabru aicnêulfnI

Tabela 11 - Distribuição percentual do antropismo na Amazônia Legal, 

por Unidades da Federação que a compõem, segundo os tipos de antropismo - 2002

Tipos de antropismo
Total

Unidades da Federação

Distribuição percentual do antropismo na Amazônia Legal (%)
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(conclusão)

Amapá Tocantins Maranhão Mato Grosso Goiás

6,36,822,55,51,5arutlucirgA
-3,0-2,0-airáuceporgA
3,092,554,041,773,74airáuceP
1,66,516,357,614,72airádnuces oãçategeV
-1,03,01,08,91otnematserolfeR
-3,04,04,04,0anabru aicnêulfnI

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Notas: 1. Não foram consideradas as áreas relativas a massa d'água (rios, lagos e lagoas) na interpretação do mapea-
mento temático.
            2. As diferenças entre soma de percentuais e respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento.

Tipos de antropismo

Distribuição percentual do antropismo na Amazônia Legal (%)

Unidades da Federação

Tabela 11 - Distribuição percentual do antropismo na Amazônia Legal, 

por Unidades da Federação que a compõem, segundo os tipos de antropismo - 2002

 Gráfico 11 - Distribuição percentual do antropismo na Amazônia Legal, 

por tipos de antropismo, segundo as Unidades da Federação

que a compõem - 2002
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

(continua)

Rondônia Acre Amazonas Roraima Pará

9,613,35,11,87,223,51latoT          

Floresta Ombrófila Densa 13,2 10,3 13,7 2,3 3,6 23,6

Floresta Ombrófila Aberta 10,3 22,9 6,0 0,5 1,3 7,0

Floresta Estacional Semidecidual 27,2 35,3 .. .. 8,4 3,8

Floresta Estacional Decidual 10,0 .. .. .. .. 0,8

2,12,05,0-..5,0anaranipmaC

6,20,43,0..6,55,81 anavaS

..0,0......8,0acipétsE-anavaS

3,1-7,2-4,22,3arienoiP oãçamroF

2,1--....5,1lanoicategeV oigúfeR

1,6--..8,75,3)1( onotócE

Tabela 12 - Participação percentual do antropismo na área da vegetação primária

da Amazônia Legal, por Unidades da Federação que a compõem, segundo os 

tipos de vegetação primária - 2002

Tipos de vegetação primária
Unidades da Federação

Participação percentual do antropismo na área da vegetação primária
da Amazônia Legal (%)

Total
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Gráfico 12 - Participação percentual do antropismo em relação à área de vegetação 

primária da Amazônia Legal, segundo as Unidades da Federação 

que a compõem - 2002
%
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Com relação ao antropismo nos tipos de vegetação primária (Tabela 12 e 
Gráfi co 13), a Floresta Estacional Semidecidual apresentava-se, em 2002, como a 
mais antropizada, com 27,2% de sua área original  alterada. Destaca-se também a 
Savana, antropizada em 18,5% de sua área original. As regiões fi toecológicas menos 
antropizadas são a Campinarana e a Savana-Estépica, com menos de 1% de sua área 
original alterada. A Floresta Ombrófi la Aberta no Maranhão apresenta o maior grau 
de antropização, com 94,4% de sua área alterada. A distribuição percentual da área 
antropizada por tipo de vegetação primária (Tabela 13 e Gráfi co 14) indica que 52,2% 

(conclusão)

Amapá Tocantins Maranhão Mato Grosso Goiás

          Total 5,4 26,1 54,0 26,0 38,7

Floresta Ombrófila Densa 3,5 33,6 65,9 2,7 ..

Floresta Ombrófila Aberta 1,3 66,7 94,4 16,8 ..

Floresta Estacional Semidecidual .. 37,4 89,2 16,1 6,7

Floresta Estacional Decidual .. 17,1 85,0 10,1 31,3

Campinarana .. .. .. - ..

Savana 28,6 19,1 9,5 25,4 39,2

Savana-Estépica .. .. .. 1,9 ..

Formação Pioneira 1,3 3,9 14,6 0,6 -

Refúgio Vegetacional - .. .. 8,3 ..

Ecótono (1) .. 7,5 - 7,9 ..

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Nota: Não foram consideradas as áreas relativas a massa d'água (rios, lagos e lagoas) na interpretação do mapea-
mento temático.

(1) Representa os tipos de vegetação que ocorrem em uma Área de Tensão Ecológica e que não podem ser diferencia-
dos.

Tipos de vegetação primária

Participação percentual do antropismo na área da vegetação primária
da Amazônia Legal (%)

Unidades da Federação

Tabela 12 - Participação percentual do antropismo na área da vegetação primária

da Amazônia Legal, por Unidades da Federação que a compõem, segundo os 

tipos de vegetação primária - 2002
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(continua)

Rondônia Acre Amazonas Roraima Pará

Floresta Ombrófila Densa 32,9 5,7 46,4 77,7 42,7 83,3

Floresta Ombrófila Aberta 19,3 64,6 53,6 11,0 6,8 12,2

Floresta Estacional Semidecidual 8,8 8,2 .. .. 19,4 0,1

Floresta Estacional Decidual 0,3 .. .. .. .. 0,0

Campinarana 0,1 .. - 3,8 1,0 0,0

Savana 21,4 2,3 .. 0,2 15,5 0,9

Savana-Estépica 0,0 .. .. .. 0,0 ..

Formação Pioneira 0,4 0,4 - 2,6 - 0,2

Refúgio Vegetacional 0,0 .. .. - - 0,0

Ecótono (1) 0,2 0,5 .. - - 0,0

Indiferenciada (2) 16,6 18,3 .. 4,7 14,6 3,1

Tabela 13 - Distribuição percentual do antropismo na Amazônia Legal, 

por Unidades da Federação que a compõem, segundo os tipos de vegetação primária

Tipos de vegetação primária

Distribuição percentual do antropismo na Amazônia Legal (%)

Total
Unidades da Federação

2002

Gráfico 13 - Participação percentual do antropismo em relação à área de vegetação 

primária da Amazônia Legal, segundo os tipos de vegetação - 2002
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

do desmatamento ocorreu em área de Floresta Ombrófi la, sendo 32,9% na Floresta 
Ombrófi la Densa e 19,3% na Floresta Ombrófi la Aberta. Por sua vez, 21,4% das áreas 
antropizadas eram recobertas de Savana e 8,8% de Floresta Estacional Semidecidual. 

Estes resultados apontam para a necessidade, urgente, de uma política de criação 
de unidades de conservação direcionada à proteção de algumas tipologias vegetais 
amazônicas, em especial as Florestas Estacionais do Maranhão, de Mato Grosso, de 
Rondônia, do Tocantins e de Goiás, e as Ombrófi las do Maranhão, do Tocantins, de 
Rondônia e do Pará. As Savanas do Amapá, de Mato Grosso, do Tocantins e de Goiás 
também estão sob forte pressão antrópica.
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(conclusão)

Amapá Tocantins Maranhão Mato Grosso Goiás

..6,00,036,05,84asneD alifórbmO atserolF

..5,211,527,612,1atrebA alifórbmO atserolF

Floresta Estacional Semidecidual .. 4,4 21,9 11,3 0,6

5,25,05,03,0..laudiceD lanoicatsE atserolF

..-......anaranipmaC

3,391,341,64,162,44 anavaS

..0,0......acipétsE-anavaS

-0,02,10,07,2arienoiP oãçamroF

..0,0....-lanoicategeV oigúfeR

..3,0-3,0..)1( onotócE

6,37,131,512,615,3)2( adaicnerefidnI

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Notas: 1. Não foram consideradas as áreas relativas a massa d'água (rios, lagos e lagoas) na interpretação do mapea-
mento temático.
            2. As diferenças entre soma de percentuais e respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento.

(1) Representa os tipos de vegetação que ocorrem em uma Área de Tensão Ecológica e que não podem ser diferencia-
dos. (2) Representa Áreas de Tensão  Ecológica que sofreram antropização e  para as quais, em  função disso, não foi 
possível identificar a vegetação primária.

Tipos de vegetação primária

Distribuição percentual do antropismo na Amazônia Legal (%)

Unidades da Federação

Tabela 13 - Distribuição percentual do antropismo na Amazônia Legal, 

por Unidades da Federação que a compõem, segundo os tipos de vegetação primária

2002

Gráfico 14 - Distribuição percentual do antropismo em relação aos tipos de

vegetação primária da Amazônia Legal, segundo as

Unidades da Federação que a compõem - 2002
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Comparando-se a distribuição percentual das áreas antropizadas por tipos 
de antropismo e vegetação primária (Tabelas 11 e 13), podem ser feitas algumas 
observações.
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Em Rondônia, o desmatamento ocorreu principalmente nas áreas de Floresta 
Ombrófi la Aberta (64,6%). A vegetação foi substituída, principalmente, pela pecuária 
(62,1%), pela vegetação secundária (31,7%) e pela agricultura (5,8%).

No Acre, todo o desmatamento ocorreu em áreas de Floresta Ombrófi la, sendo 
46,4% sobre a Densa e 53,6% sobre a Aberta. Com relação ao tipo de antropismo, 
60,6% da área foram substituídos por pecuária e 37,2% por vegetação secundária. 

No Estado do Amazonas, 88,7% do desmatamento ocorreram em Floresta 
Ombrófi la, sendo 77,7% sobre a Densa e 11,0% sobre a Aberta. As áreas antropizadas 
no estado correspondem em quase sua totalidade a vegetação secundária (53,7%), 
pecuária (26,3%) e agricultura (18,9%). A extração de madeira é um dos principais 
vetores do desmatamento no Amazonas.

Em Roraima, o desmatamento ocorreu principalmente na Floresta Ombrófi la 
Densa (42,7%), na Floresta Estacional Semidecidual (19,4%) e na Savana (15,5%). Os 
antropismos correspondem à vegetação secundária (42,2%), à agricultura (38,9%) e 
à pecuária (18,9%).

O desmatamento no Pará ocorreu em quase sua totalidade na Floresta Ombrófi la, 
sendo 83,3% na Densa e 12,2% na Aberta. O antropismo corresponde principalmente 
à pecuária (47,4%), à vegetação secundária (38,9%) e à agricultura (12,4%).

No Amapá, o desmatamento ocorreu principalmente na Floresta Ombrófi la 
Densa (48,5%) e na Savana (44,2%). A vegetação foi substituída por pecuária (47,3%), 
vegetação secundária (27,4%), refl orestamento (19,8%) e agricultura (5,1%).

Da área antropizada no Estado do Tocantins, 61,4% eram Savana e 16,7% Floresta 
Ombrófi la Aberta. Os tipos de antropismo verifi cados são pecuária (77,1%), vegetação 
secundária (16,7%) e agricultura (5,5%).

A antropização no Maranhão ocorreu principalmente na Floresta Ombrófi la 
Densa (30,0%), na Floresta Ombrófila Aberta (25,1%) e na Floresta Estacional 
Semidecidual (21,9%). A área desmatada foi ocupada, principalmente, por vegetação 
secundária (53,6%) e pecuária (40,4%), com menor expressão da agricultura (5,2%).

Em Mato Grosso, a antropização ocorreu, principalmente, na Savana (43,1%), 
na Floresta Ombrófi la Aberta (12,5%) e na Floresta Estacional Semidecidual (11,3%). A 
área desmatada corresponde, principalmente, a pecuária (55,2%), agricultura (28,6%) 
e vegetação secundária (15,6%).

Em Goiás, o desmatamento ocorreu quase totalmente em Savana (93,3%), sendo 
90,3% utilizado como pecuária e 6,1% ocupado por vegetação secundária.

2.4 Quantidade de gêneros arbóreos na vegetação 

fl orestal

Apresenta uma estimativa da quantidade de gêneros arbóreos nas formações 
fl orestais da Amazônia Legal.

Justifi cativa

Este indicador estima a quantidade de gêneros arbóreos de uma determinada 
tipologia fl orestal ou área. O indicador permite inferir a diversidade da fl oresta, 
possibilitando a estimativa, absoluta e relativa, da quantidade de gêneros nas 
formações fl orestais e nos estados da Amazônia Legal. Essa informação pode indicar 



Vegetação e cobertura da terra ____________________________________________________________________  

áreas prioritárias para a implementação de políticas públicas de conservação da 
biodiversidade.

Descrição

Neste indicador, foi utilizada a identifi cação botânica (gênero) dos indivíduos 
arbóreos coletados durante os inventários fl orestais e levantamentos fl orísticos 
constantes no BDIA. Estimou-se a quantidade de gêneros em cada tipologia fl orestal e 
estado, e sua participação percentual em relação ao total de cada formação fl orestal e 
da Amazônia Legal. As informações foram analisadas para as Unidades da Federação e 
as formações fl orestais com registros no BDIA. Este indicador é bastante infl uenciado 
pela intensidade de amostragem nas diferentes formações fl orestais e estados, 
conforme descrito anteriormente (Tabela 4).

Nas Tabelas 14 e 15, observa-se que a quantidade de gêneros arbóreos é de 495 
em toda a Amazônia Legal. Foram registrados 406 gêneros (82% do total) na Floresta 
Ombrófi la Aberta e 336 (67,9% do total) na Floresta Ombrófi la Densa. A Floresta 
Ombrófi la Aberta apresentou quantidade de gêneros 20,8% maior que a Floresta 
Ombrófi la Densa, mesmo sendo a área amostrada da Floresta Ombrófi la Densa 
19,2% maior que a da Floresta Ombrófi la Aberta (Tabela 4). A distribuição geográfi ca 
da Floresta Ombrófi la Aberta, que ocorre no entorno da Floresta Ombrófi la Densa 
e faz contato com todas as outras tipologias vegetais (fl orestais e não fl orestais) 
da Amazônia Legal (Mapa 2), ajuda a explicar estes resultados. Em função dessa 
localização, há maior diversidade de gêneros, relacionada aos contatos entre os 
diferentes tipos de vegetação.

As Florestas Estacionais apresentam maiores diferenças na quantidade de 
gêneros entre si, e em relação às Florestas Ombrófi las. Na Floresta Estacional Decidual, 
observam-se 61 gêneros (12,3% do total) e na Floresta Estacional Semidecidual, 
264 gêneros (53,3% do total). A menor intensidade de amostragem nas Florestas 
Estacionais (110 pontos na Floresta Estacional Semidecidual e 13 pontos na Floresta 
Estacional Decidual) e a concentração espacial das unidades amostrais do inventário 
podem ter infl uenciado estes resultados.

Floresta
Ombrófila

Densa

Floresta
Ombrófila

Aberta

Floresta 
Estacional 

Semidecidual

Floresta 
Estacional 
Decidual

          Total 495 336 406 264 61

Rondônia 239 183 231 ... ..
Acre 240 203 224 .. ..
Amazonas 310 296 272 .. ..
Roraima 209 204 162 53 ..
Pará 320 248 276 18 ...
Amapá 184 184 ... .. ..
Tocantins 122 37 66 59 ...
Maranhão 81 81 ... ... ...
Mato Grosso 356 211 272 238 61
Goiás ... .. .. ... ...

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

formação florestal, segundo as Unidades da Federação que a compõem

Tabela 14 - Quantidade de gêneros arbóreos da Amazônia Legal, por tipo de 

Tipo de formação florestal

Vegetação 
florestal total

Unidades da Federação

Quantidade de gêneros arbóreos da Amazônia Legal
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Com relação às formações fl orestais em cada estado, a maior quantidade de 
gêneros foi encontrada na Floresta Ombrófi la Densa do Amazonas, com 296 gêneros. 
Esse valor é próximo ao encontrado para a vegetação fl orestal total deste estado, onde 
se registraram 310 gêneros, considerando-se em conjunto as Florestas Ombrófi las 
Densa e Aberta. A menor quantidade de gêneros foi registrada na Floresta Estacional 
Semidecidual do Pará, com apenas 18 gêneros, resultado infl uenciado pela baixa 
quantidade de pontos de amostragem (apenas um nesta tipologia fl orestal no Pará, 
ver Tabela 4). Segundo em diversidade de gêneros fl orestais entre os estados, o Pará 
registrou 320 gêneros na vegetação fl orestal total, capitaneados pela ocorrência de 
276 gêneros na Floresta Ombrófi la Aberta e 248 gêneros na Floresta Ombrófi la Densa.

De forma geral, as Florestas Ombrófi las apresentam maior diversidade de 
gêneros que as Estacionais, e, dentro das Ombrófi las, as Abertas têm, comumente, 
maior quantidade de gêneros que as Ombrófi las Densas. Exceções são encontradas 
em Mato Grosso, onde a Floresta Estacional Semidecidual é mais rica em gêneros 
arbóreos que a Floresta Ombrófi la Densa, e no Amazonas e em Roraima, onde as 
Ombrófi las Densas apresentam-se mais diversas que as Ombrófi las Abertas. Mais 
uma vez, ressalta-se que a intensidade de amostragem em cada tipologia fl orestal e 
estado interfere nestes resultados.

Em relação ao total de gêneros arbóreos das formações fl orestais da Amazônia 
Legal (Tabela 15), Mato Grosso apresentou a maior quantidade relativa (71,9%), 
seguido do Pará (64,6%) e do Amazonas (62,6%), e o Maranhão a menor (16,4%). Do 
total de gêneros arbóreos das formações fl orestais da Amazônia Legal, a Floresta 
Ombrófila Aberta detém 82,0%; a Floresta Ombrófila Densa, 67,9%; a Floresta 
Estacional Semidecidual, 53,3%; e a Floresta Estacional Decidual, 12,3%. A diversidade 
de formações fl orestais e a intensidade de amostragem em cada estado ajudam a 
explicar estes resultados.

Floresta
Ombrófila

Densa

Floresta
Ombrófila

Aberta

Floresta 
Estacional 

Semidecidual

Floresta 
Estacional 
Decidual

          Total 100,0 67,9 82,0 53,3 12,3

Rondônia 48,3 37,0 46,7 ... ..

Acre 48,5 41,0 45,3 .. ..

Amazonas 62,6 59,8 54,9 .. ..

Roraima 42,2 41,2 32,7 10,7 ..

Pará 64,6 50,1 55,8 3,6 ...

Amapá 37,2 37,2 ... .. ..

Tocantins 24,6 7,5 13,3 11,9 ...

Maranhão 16,4 16,4 ... ... ...

Mato Grosso 71,9 42,6 54,9 48,1 12,3

Goiás ... .. .. ... ...

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Vegetação 
florestal total

Tipo de formação florestal

Tabela 15 - Participação percentual dos gêneros arbóreos encontrados nas 

Unidades da Federação

Participação percentual dos gêneros arbóreos encontrados nas formações florestais
em relação à vegetação florestal total da Amazônia Legal (%)

formações florestais em relação à vegetação florestal total da Amazônia Legal, 

por tipo de formação florestal, segundo as Unidades da Federação que a compõem
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Gráfico 15 - Quantidade de gêneros arbóreos da Amazônia Legal, por formação 

florestal, segundo as Unidades da Federação que a compõem
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Gráfico 16 - Quantidade de gêneros arbóreos na vegetação florestal total da 

Amazônia Legal, segundo as Unidades da Federação que a compõem
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Do total de gêneros encontrados na Floresta Ombrófi la Aberta, 68% ocorrem 
no Pará e 67% no Amazonas e em Mato Grosso (Tabela 16). Os estados com menos 
gêneros na Floresta Ombrófi la Aberta são o Tocantins (16,3%) e Roraima (39,9%). 

Na Floresta Ombrófi la Densa, a maior quantidade de gêneros foi observada no 
Amazonas (88,1%), seguido pelo Pará (73,8%), e os menores foram observados no 
Tocantins (11%) e no Maranhão (24,1%).

Na Floresta Estacional Semidecidual, a maior ocorrência de gêneros foi em Mato 
Grosso (90,2%) e a menor no Pará (6,8%). Na Floresta Estacional Decidual, só houve 
amostragem em Mato Grosso.

Floresta
Ombrófila Densa

Floresta
Ombrófila Aberta

Floresta Estacional 
Semidecidual

Floresta Estacional 
Decidual

Rondônia 54,5 56,9 ... ..

Acre 60,4 55,2 .. ..

Amazonas 88,1 67,0 .. ..

Roraima 60,7 39,9 20,1 ..

Pará 73,8 68,0 6,8 ...

Amapá 54,8 ... .. ..

Tocantins 11,0 16,3 22,3 ...

Maranhão 24,1 ... ... ...

Mato Grosso 62,8 67,0 90,2 100,0

Goiás .. .. ... ...

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Tabela 16 - Participação percentual dos gêneros arbóreos encontrados nas 

Participação percentual dos gêneros arbóreos encontrados nas formações florestais
em relação ao total por formação florestal da Amazônia Legal (%)

Unidades da Federação

formações florestais em relação ao total por formação florestal da Amazônia Legal, 

por tipo de formação florestal, segundo as Unidades da Federação 

que a compõem 

Gráfico 17 - Participação percentual de gêneros arbóreos das Florestas Ombrófilas, 

em relação ao total destas formações florestais da Amazônia Legal, segundo as 

Unidades da Federação que a compõem
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Vegetação e cobertura da terra ____________________________________________________________________  

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 5 - Quantidade de gêneros arbóreos por formações fl orestais 

segundo Unidades da Federação da Amazônia Legal
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Com relação à existência de gêneros em comum, dos 495 gêneros encontrados, 
47 (9,5%) ocorrem nas quatro formações fl orestais. Os gêneros endêmicos, que 
ocorrem em apenas uma formação fl orestal, correspondem a 155 (31,3% do total), 
sendo 19 (3,8%) na Floresta Ombrófi la Densa, 78 (15,8%) na Floresta Ombrófi la Aberta, 
56 (11,3%) na Floresta Estacional Semidecidual e 2 (0,4%) na Floresta Estacional 
Decidual.

Dos gêneros que ocorrem em duas ou mais formações fl orestais (Tabela 17), a 
maior quantidade ocorre nas Florestas Ombrófi las. Os gêneros em comum a essas 
duas formações encontrados na Floresta Ombrófi la Densa correspondem a 92,9% do 
total dessa formação e a 76,8% do total da Floresta Ombrófi la Aberta. Esses valores 
mostram alta semelhança fl orística entre as Florestas Ombrófi la Densa e Ombrófi la 
Aberta, e que esta última contém, praticamente, a totalidade de gêneros arbóreos 
existentes na primeira.
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Observa-se, também, elevada similaridade entre as Florestas Estacionais, 
sendo que a Estacional Decidual, do ponto de vista dos gêneros arbóreos, pode ser 
considerada um subtipo da Floresta Estacional Semidecidual. Mais uma vez, a baixa 
intensidade amostral na Floresta Estacional Decidual pode estar condicionando este 
resultado.

Quanti-
dade

Percen-
tual
(%)

Quanti-
dade

Percen-
tual
(%)

Quanti-
dade

Percen-
tual
(%)

Quanti-
dade

Percen-
tual
(%)

Floresta Ombrófila Densa .. .. 312 92,9 185 55,1 52 15,5

Floresta Ombrófila Aberta 312 76,8 .. .. 198 48,8 49 12,1

Floresta Estacional Semidecidual 185 70,1 198 75,0 .. - 55 20,8

Floresta Estacional Decidual 52 85,2 49 80,3 55 90,2 .. ..

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Tabela 17 - Quantidade de gêneros arbóreos comuns a duas ou mais 

formações florestais da Amazônia Legal e respectivos percentuais em relação 

ao total de cada formação florestal

Floresta Ombrófila 
Densa

Floresta Ombrófila 
Aberta

Floresta Estacional 
Semidecidual

Floresta Estacional 
DecidualFormações florestais

Quantidade de gêneros arbóreos comuns a duas ou
mais formações florestais da Amazônia Legal

Verifi ca-se ainda uma alta incidência de gêneros em comum entre as Florestas 
Estacionais e as Florestas Ombrófi las. Os gêneros em comum encontrados na Floresta 
Ombrófi la Densa correspondem a 70,1% do total de gêneros da Floresta Estacional 
Semidecidual, enquanto na Floresta Ombrófi la Aberta correspondem a 75,0%. Por 
outro lado, os gêneros em comum encontrados na Floresta Estacional Semidecidual 
correspondem a 55,1% do total da Floresta Ombrófi la Densa e 48,8% do total da 
Floresta Ombrófi la Aberta. Há, portanto, maior semelhança fl orística da Floresta 
Estacional Semidecidual com a Floresta Ombrófi la Aberta (75,0%) do que com a 
Floresta Ombrófi la Densa (70,1%).

Com relação à Floresta Estacional Decidual, observa-se que os gêneros em 
comum encontrados nessa formação correspondem a menos de 21% do total de 
gêneros das demais formações fl orestais. Contudo, esses gêneros correspondem 
a mais de 80% do total de gêneros da Floresta Estacional Decidual. Isso indica uma 
semelhança fl orística de gêneros muito grande da Floresta Estacional Decidual com 
as demais formações, em especial com a Floresta Estacional Semidecidual (mais de 
90%). Entretanto, estes resultados também são muito infl uenciados pela pequena 
quantidade de unidades amostrais do inventário fl orestal (e a consequente pequena 
quantidade de gêneros arbóreos amostrados) realizado na Floresta Estacional 
Decidual.

Dos gêneros que ocorrem exclusivamente em apenas duas formações fl orestais 
(Tabela 18), a maior quantidade (128) ocorre nas Florestas Ombrófi las, reafi rmando a 
grande semelhança fl orística entre a Floresta Ombrófi la Densa e a Floresta Ombrófi la 
Aberta. Destaca-se, também, a existência de muito mais gêneros em comum entre a 
Floresta Estacional Semidecidual e a Floresta Ombrófi la Aberta (15), do que entre a 
primeira e a Floresta Estacional Decidual (7).
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Quanti-
dade

Percen-
tual
(%)

Quanti-
dade

Percen-
tual
(%)

Quanti-
dade

Percen-
tual
(%)

Quanti-
dade

Percen-
tual
(%)

Floresta Ombrófila Densa .. .. 128 38,1 2 0,6 2 0,6

Floresta Ombrófila Aberta 128 31,5 .. .. 15 3,7 0 0,0

Floresta Estacional Semidecidual 2 0,8 15 5,7 .. .. 7 2,7

Floresta Estacional Decidual 2 3,3 0 0,0 7 11,5 .. ..

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Nota: Os percentuais referem-se a formação florestal presente na linha.

Tabela 18 - Quantidade de gêneros arbóreos comuns exclusivamente a duas 

Quantidade de gêneros arbóreos comuns exclusivamente a
duas formações florestais da Amazônia Legal

Floresta Ombrófila 
Densa

Floresta Ombrófila 
Aberta

Floresta Estacional 
Semidecidual

Floresta Estacional 
DecidualFormações florestais

formações florestais da Amazônia Legal e respectivos percentuais em 

relação ao total de cada formação florestal

Quantidade Percentual (%) Quantidade Percentual (%)

Florestas Ombrófilas/Floresta 
  Estacional Semidecidual 135 27,3 182 36,8

Florestas Ombrófilas/Floresta
  Estacional Decidual 2 0,4 49 9,9

Florestas Estacionais/Floresta
  Ombrófila Densa 1 0,2 48 9,7

Florestas Estacionais/Floresta
  Ombrófila Aberta - - 47 9,5

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

(1) Quantidade de gêneros arbóreos que ocorrem apenas nas três formações florestais presentes na linha. (2) Quan-
tidade total de gêneros arbóreos que ocorrem nas três formações florestais, incluindo os exclusivos e os não exclu-
sivos (comuns às quatro formações florestais - 47  gêneros).

Tabela 19 - Quantidade de gêneros arbóreos comuns a três formações florestais

e respectivos percentuais em relação ao total de gêneros arbóreos da 

Amazônia Legal

Formações florestais

Quantidade de gêneros arbóreos comuns a
três formações florestais da Amazônia Legal

Exclusivos (1) Total de gêneros (2)

Com relação aos gêneros comuns a três formações fl orestais (Tabela 19), 
observa-se, tanto para os gêneros exclusivos quanto para o total de gêneros comuns, 
que a maior quantidade ocorre nas Florestas Ombrófi las Densa e Aberta e na Floresta 
Estacional Semidecidual, indicando maior semelhança fl orística entre essas formações. 
A Floresta Estacional Decidual apresenta-se fl oristicamente diferenciada das demais 
tipologias fl orestais, fato que pode ter sido infl uenciado pela menor intensidade 
amostral nesta formação.

Apesar da infl uência da intensidade amostral, pode-se concluir que a fl orística da 
Floresta Estacional Decidual é diferenciada das demais formações, que possuem maior 
similaridade entre si. A semelhança é mais evidente entre as Florestas Ombrófi las 
Densa e Aberta. Os gêneros endêmicos ocorrem com maior intensidade na Floresta 
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Ombrófi la Aberta e na Floresta Estacional Semidecidual. Estes resultados mostram 
a necessidade de aprofundamento dos levantamentos de campo nas Florestas 
Estacionais, as quais em função da localização geográfi ca (concentradas no arco do 
desmatamento) encontram-se muito ameaçadas pela pressão antrópica. A existência 
de maior endemismo de gêneros arbóreos nas Florestas Ombrófi la Aberta e Estacional 
Semidecidual indica a importância de políticas de conservação e de criação de áreas 
protegidas nessas áreas, objetivando a manutenção da biodiversidade vegetal 
amazônica.

2.5 Quantidade de árvores

Abrange quatro indicadores relacionados à quantidade de indivíduos arbóreos 
(árvores com circunferência à altura do peito igual ou maior que 100cm) existentes na 
vegetação fl orestal da Amazônia Legal. As variáveis utilizadas nestes indicadores são: 
a densidade de árvores por hectare, em cada formação fl orestal, e as áreas ocupadas 
pela cobertura fl orestal, tanto primária quanto remanescente até 2002. As análises 
são apresentadas em números absolutos e relativos (percentual).

Justifi cativa

A densidade de árvores é um dos parâmetros que retratam a estrutura hori-
zontal da fl oresta. Esse parâmetro possibilita o conhecimento das características 
da vegetação fl orestal, indicando as tipologias de vegetação onde se observa 
maior adensamento de indivíduos arbóreos. O número de árvores presente na 
vegetação fl orestal pode ser considerado também um indicador da magnitude dos 
recursos fl orestais da Amazônia Legal. Comparando-se a quantidade de árvores 
na vegetação primária, na remanescente e a eliminada por desmatamento, pode-
se inferir a utilização e o estoque dos recursos fl orestais ao longo do processo de 
antropização na região.

2.5.1 Densidade média de árvores

Apresenta uma estimativa da quantidade média de árvores por hectare nas 
formações fl orestais da Amazônia Legal.

Descrição

As variáveis utilizadas neste indicador são: a quantidade de indivíduos arbóreos 
amostrados durante os inventários cadastrados no BDIA e a área inventariada. Em 
cada parcela, foram amostrados todos os indivíduos arbóreos com 100cm ou mais 
de circunferência à altura do peito (CAP ≥ 100cm). A estimativa da quantidade média 
de árvores por hectare foi obtida pela soma do número de indivíduos arbóreos 
registrados em cada parcela dividida pela soma das áreas das parcelas inventariadas. 
Essas informações foram obtidas para cada Unidade da Federação e formação fl orestal 
com informações registradas no BDIA.

Na Tabela 20, observa-se que a quantidade média de árvores por hectare (árv./
ha) por formação fl orestal foi: 63,5 árv./ha na Floresta Ombrófi la Densa; 50,8 árv./ha 
na Floresta Ombrófi la Aberta; 43,3 árv./ha na Floresta Estacional Decidual; e 45,4 árv./
ha na Floresta Estacional Semidecidual.
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Floresta
Ombrófila

Densa

Floresta
Ombrófila

Aberta

Floresta 
Estacional 

Semidecidual

Floresta 
Estacional 
Decidual

          Total (2) 57,3 63,5 50,8 45,4 43,3

Rondônia 56,1 61,4 54,7 ... ..
Acre 56,2 65,2 51,4 .. ..
Amazonas 61,2 62,7 57,2 .. ..
Roraima 61,3 64,9 53,8 44,0 ..
Pará 59,0 66,3 47,7 ... ...
Amapá 72,8 72,8 ... .. ..
Tocantins 34,3 47,5 27,8 ... ...
Maranhão 61,9 61,9 ... ... ...
Mato Grosso 47,9 59,3 45,4 45,5 43,3
Goiás ... .. .. ... ...

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

(1) Dados obtidos pela média ponderada, considerando-se a área originalmente ocupada por cada formação florestal 
amostrada, nas Unidades da  Federação com amostragem  em mais de um tipo de  formação florestal, e no conjunto 
da Amazônia Legal. (2) Dados obtidos pela média ponderada, considerando-se a área originalmente ocupada por ca
da formação florestal amostrada, em cada Unidade da Federação, e no conjunto da Amazônia Legal

Tabela 20 - Densidade média de árvores da Amazônia Legal, 

Tipo de formação florestal
Vegetação 

florestal total
(1)

Densidade média de árvores da Amazônia Legal (árvores/ha)

Unidades da Federação

por tipo de formação florestal, segundo as Unidades da Federação 

que a compõem

Há uma diferença de 12,7 árv./ha entre a quantidade média de árvores da Floresta 
Ombrófi la Densa e a da Floresta Ombrófi la Aberta. Essa informação confi rma que a Floresta 
Ombrófi la Aberta é uma tipologia fl orestal com menor adensamento de árvores que a 
Floresta Ombrófi la Densa. Comparando-se a faixa de variação das densidades, a Floresta 
Ombrófi la Densa (47,5 a 72,8 árv./ha) também tem valores superiores aos da Floresta 
Ombrófi la Aberta (27,8 a 57,2 árv./ha). Em todos os estados onde houve amostragem, 
a Floresta Ombrófi la Densa mostra maior densidade que a Floresta Ombrófi la Aberta.

Na Floresta Ombrófi la Densa, valores acima da média foram observados nos 
Estados de Roraima, Acre, Pará e Amapá, o qual se destaca com 72,8 árv./ha. Entre os 
demais estados, destaca-se o Tocantins, com apenas 47,5 árv./ha. Esses resultados, além 
de terem sido infl uenciados pelas características fi tofi sionômicas locais, podem também 
ter sofrido infl uência da intensidade amostral e da distribuição espacial das unidades 
amostrais. 

Na Floresta Ombrófi la Aberta, a maioria dos estados apresenta valores de densidade 
próximos à média da Amazônia Legal. A exceção é o Tocantins, com apenas 27,8 árv./
ha, o que pode ser resultado de características fi tofi sionômicas locais, da intensidade e 
da distribuição amostral. De forma geral, a densidade de árvores na Floresta Ombrófi la 
Aberta apresenta menor variação entre os estados que a densidade na Floresta Ombrófi la 
Densa. A intensidade amostral nessas formações fl orestais (Tabela 4 e Mapa 1), no entanto, 
apresenta uma distribuição entre os estados mais equitativa na Floresta Ombrófi la Aberta 
do que na Floresta Ombrófi la Densa.

A Floresta Estacional Semidecidual teve ocorrência registrada apenas em Mato 
Grosso e Roraima, enquanto a Floresta Estacional Decidual apenas em Mato Grosso. 
Além disso, a intensidade amostral nas Florestas Estacionais, especialmente na Decidual, 
foi baixa, o que difi culta a análise dos resultados obtidos. Apesar disso, percebe-se que 
os valores da densidade nas Florestas Estacionais Semidecidual e Decidual são muito 
próximos (estatisticamente não diferenciados) e bem mais baixos que os valores das 
Florestas Ombrófi las.
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Com relação à densidade da vegetação fl orestal total, foi obtido um valor médio de 
57,3 árv./ha na Amazônia Legal. Valores acima da média foram observados no Amazonas, 
em Roraima, no Pará, no Maranhão e no Amapá, estado que se destaca, com 72,8 árv./
ha. Dentre os demais estados, destaca-se o Tocantins, com apenas 34,3 árv./ha.

De forma geral, o Tocantins apresenta valores de densidade de árvores mais 
baixos que os outros estados. Além da infl uência da intensidade amostral, isto pode 
ser decorrência das características fi tofi sionômicas locais (transição entre os Biomas 
Amazônia e Cerrado) e/ou resultado de alterações antrópicas na vegetação. Neste 
estado, as fl orestas vêm sofrendo pressões e ações antrópicas há mais tempo, e em 
algumas das áreas amostradas é possível que tenham ocorrido interferências como 
fogo e corte seletivo de indivíduos arbóreos.

Gráfico 18 - Densidade média de árvores da Amazônia Legal,

segundo tipo de formação florestal
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Gráfico 19 - Densidade média de árvores da Amazônia Legal, por tipo de 

formação florestal, segundo as Unidades da Federação que a compõem
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

 Mapa 6 - Densidade média de árvores por formações fl orestais 

segundo Unidades da Federação da Amazônia Legal
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2.5.2 Quantidade de árvores na vegetação primária
Apresenta uma estimativa do número de árvores nas formações fl orestais 

primárias da Amazônia Legal.

Descrição
As variáveis utilizadas neste indicador são: a densidade média de árvores por 

hectare por formação fl orestal (indicador 2.5.1 - Tabela 20) e a área ocupada pela 
vegetação primária (indicador 2.1 - Tabela 5). A estimativa do número de árvores foi 
obtida pelo produto (multiplicação) entre a densidade média de árvores por hectare, em 
cada formação fl orestal, e a área ocupada pela vegetação primária. Essas informações 
foram obtidas para cada Unidade da Federação e formação fl orestal.

Pouco mais de 20 bilhões de árvores existiam originalmente nas formações 
fl orestais da Amazônia Legal (Tabela 21). Destas, 58,7% ocorriam na Floresta Ombrófi la 
Densa, 35,4% na Floresta Ombrófi la Aberta e 5,9% nas Florestas Estacionais (5,4% na 
Semidecidual e 0,5% na Decidual).
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Os Estados do Amazonas e do Pará detinham, em conjunto, quase 14 bilhões 
de árvores, o equivalente a 2/3 da totalidade existente nas formações fl orestais. 
Destacam-se, também, Mato Grosso, com mais de 2 bilhões, e Rondônia, com pouco 
mais de 1 bilhão de árvores. Excluindo-se Goiás, que possui pequena área inserida na 
Amazônia Legal, o Tocantins apresentou o menor número de árvores entre os estados, 
com pouco mais de 140 milhões de indivíduos.

Absoluta
Relativa

(%)

Floresta
Ombrófila

Densa

Floresta
Ombrófila

Aberta

Floresta 
Estacional 

Semidecidual

Floresta 
Estacional 
Decidual

          Total

0,59  0,401 1 4,481 7 3,909 11 0,0016,292 02 otulosbA   

5,0  4,5  4,53  7,85  0,001  )%( ovitaleR   

..2,65  9,567  0,981  0,50,110 1 ainôdnoR

....5,406  6,382  4,40,888  ercA

....1,326 2 4,129 4 2,735,445 7 sanozamA

..6,57  9,691  0,835  0,45,018  amiaroR

8,63  1,43  5,997 1 3,965 4 7,137,934 6 áraP

....3,73  3,466  5,36,107  ápamA

6,5  4,73  2,98  8,7  7,01,041  snitnacoT

8,3  3,551  9,781  2,304  7,32,057  oãhnaraM

Mato Grosso  2 006,2 9,9   332,7   880,1   744,9   48,4

4,0  5,0  ....0,08,0  sáioG

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
Nota: As diferenças entre soma da quantidade de árvores e respectivos totais são provenientes do critério de arre-
dondamento.

Tabela 21 - Estimativa da quantidade de árvores na vegetação primária

Tipo de formação florestal

Estimativa da quantidade de árvores na vegetação primária
da Amazônia Legal (1 000 000 árvores)

Vegetação florestal total
Unidades da Federação

da Amazônia Legal, por tipo de formação florestal, segundo as 

Unidades da Federação que a compõem

Gráfico 20 - Distribuição percentual da quantidade de árvores na vegetação 

primária da Amazônia Legal, por tipo de formação florestal
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0,5%5,4%

Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila Densa

Floresta Estacional Decidual
Floresta Ombrófila Aberta

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 21 - Estimativa da quantidade de árvores na vegetação primária da 

Amazônia Legal, por tipo de formação florestal, segundo as

Unidades da Federação que a compõem
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 7 - Quantidade de árvores na vegetação primária por formações fl orestais segundo 

Unidades da Federação da Amazônia Legal
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2.5.3 Quantidade de árvores remanescentes

Apresenta uma estimativa da quantidade de árvores nas formações fl orestais 
remanescentes, em 2002, da Amazônia Legal.

Descrição

As variáveis utilizadas neste indicador são: a densidade média de árvores por 
hectare por formação fl orestal (indicador 2.5.1 - Tabela 20) e a área ocupada pela 
vegetação remanescente em 2002 (indicador 2.2 - Tabela 7). A estimativa do número 
de árvores remanescentes foi obtida pelo produto (multiplicação) entre a densidade 
média de árvores por hectare, em cada formação fl orestal, e a área ocupada pela 
vegetação remanescente em 2002. Essas informações foram obtidas para cada Unidade 
da Federação e formação fl orestal.

A Tabela 22 mostra uma estimativa de quase 18 bilhões de árvores remanescentes 
nas formações fl orestais da Amazônia Legal em 2002, o que corresponde a 87,1% 
do total de árvores originalmente existentes na região (indicador 2.5.2). Deste total, 
58,5% ocorriam na Floresta Ombrófi la Densa, 36,5% na Floresta Ombrófi la Aberta e 
5,0% nas Florestas Estacionais (4,5% na Semidecidual e 0,5% na Decidual).

Absoluta
Relativa

(%)

Floresta
Ombrófila

Densa

Floresta
Ombrófila

Aberta

Floresta 
Estacional 

Semidecidual

Floresta 
Estacional 
Decidual

          Total

   Absoluto  17 673,6   100,0  10 337,7  6 446,4 804,0 85,5

   Relativo (%)   100,0   58,5   36,5 4,5 0,5

Rondônia   796,5   4,5   169,5   590,7 36,3 ..

Acre   813,2   4,6   244,7   568,5 .. ..

Amazonas  7 416,2   42,0  4 806,1  2 610,1 .. ..

Roraima   782,1   4,4   518,4   194,4 69,2 ..

Pará  5 233,8   29,6  3 491,4  1 673,1 32,8 36,5

Amapá   677,9   3,8   641,1   36,9 .. ..

Tocantins   63,0   0,4   5,2   29,7 23,4 4,7

Maranhão   165,5   0,9   137,6   10,6 16,8 0,6

Mato Grosso  1 724,7   9,8   323,7   732,4 625,1 43,5

Goiás   0,7   0,0 .. .. 0,4 0,3

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Nota: As diferenças entre soma da  quantidade de árvores e respectivos  totais são  provenientes do critério de arre-
dondamento.

Tipo de formação florestal

Tabela 22 - Estimativa da quantidade de árvores na vegetação remanescente

da Amazônia Legal, por tipo de formação florestal, segundo as 

Unidades da Federação que a compõem - 2002

Vegetação florestal total
Unidades da Federação

Estimativa da quantidade de árvores na vegetação remanescente
da Amazônia Legal (1 000 000 árvores)

O Amazonas é o estado com o maior número de árvores remanescentes (pouco 
menos de 7,5 bilhões), seguido pelo Pará (5,2 bilhões) e por Mato Grosso (1,7 bilhão). 
Com exceção de Goiás, que possui pequena área inserida na Amazônia Legal, os 
estados que apresentaram o menor número de árvores remanescentes foram Tocantins 
(63 milhões) e Maranhão (165,5 milhões).
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Analisando-se os percentuais da Tabela 23, percebe-se que a perda de árvores 
foi mais intensa na Floresta Estacional Semidecidual. Com exceção de Goiás, o 
Maranhão e o Tocantins apresentam os menores números absolutos (Tabela 22) e 
percentuais (Tabela 23) de árvores remanescentes entre os estados, observando-se 
o mesmo em todas as formações fl orestais. O Maranhão apresenta quantidades de 
árvores remanescentes muito baixas, com destaque para as Florestas Estacionais 
(Semidecidual e Decidual) e Ombrófi la Aberta. Estes resultados alertam para a 
necessidade de atenção prioritária para as Florestas Estacionais e os Estados do 
Maranhão e do Tocantins nas políticas de conservação da biodiversidade amazônica.

Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila Densa

Floresta Estacional Decidual
Floresta Ombrófila Aberta

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 22 - Distribuição percentual da quantidade de árvores na vegetação 

remanescente da Amazônia Legal, por tipo de formação florestal - 2002 

Floresta
Ombrófila

Densa

Floresta
Ombrófila

Aberta

Floresta 
Estacional 

Semidecidual

Floresta 
Estacional 
Decidual

          Total 87,1 86,8 89,7 72,8 90,0

Rondônia 78,8 89,7 77,1 64,7 ..
Acre 91,6 86,3 94,0 .. ..
Amazonas 98,3 97,7 99,5 .. ..
Roraima 96,5 96,4 98,7 91,6 ..
Pará 81,3 76,4 93,0 96,2 99,2
Amapá 96,6 96,5 98,7 .. ..
Tocantins 45,0 66,4 33,3 62,6 82,9
Maranhão 22,1 34,1 5,6 10,8 15,0
Mato Grosso 86,0 97,3 83,2 83,9 89,9
Goiás 82,4 .. .. 93,3 68,7

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Tipo de formação florestal

Vegetação 
florestal total

Unidades da Federação

Tabela 23 - Participação percentual das árvores da vegetação remanescente em 

relação à vegetação florestal primária da Amazônia Legal, por tipo de formação florestal, 

segundo as Unidades da Federação que a compõem - 2002

Participação percentual das árvores da vegetação remanescente
em relação à vegetação florestal primária da Amazônia Legal (%)
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Gráfico 23 - Estimativa da quantidade de árvores na vegetação remanescente da 

Amazônia Legal, por tipo de formação florestal, segundo as

Unidades da Federação que a compõem - 2002 

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 8 - Quantidade de árvores remanescentes por formações fl orestais segundo 

Unidades da Federação da Amazônia Legal, em 2002
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2.5.4 Quantidade de árvores eliminadas por desmatamento

Apresenta uma estimativa do número de árvores eliminadas por desmatamento 
nas formações fl orestais da Amazônia Legal até o ano de 2002.

Descrição
As variáveis utilizadas neste indicador são: a densidade média de árvores por 

hectare por formação fl orestal (indicador 2.5.1 - Tabela 20) e a área com antropismo em 
2002 (indicador 2.3 - Tabela 9). A estimativa do número de árvores eliminadas foi obtida 
pelo produto (multiplicação) entre a densidade média de árvores por hectare em cada 
formação fl orestal e a área com antropismo em 2002. Essas informações foram obtidas 
para cada Unidade da Federação e formação fl orestal.

Na Tabela 24, observa-se que pouco mais de 2,6 bilhões de árvores foram 
eliminadas pelo desmatamento nas formações fl orestais da Amazônia Legal até o 
ano de 2002. Isto representa, aproximadamente, 13,0% do total de árvores (CAP ≥ 
100cm) originalmente presentes nas formações fl orestais da Amazônia Legal (indi-
cador 2.5.2 - Tabela 21). Estas perdas estão concentradas no leste (Pará, Maranhão 
e Tocantins) e no sul (Mato Grosso e Rondônia) da Amazônia Legal (Mapa 4). A 
distribuição entre as regiões fi toecológicas mostra que 60,0% das árvores elimina-
das ocorriam na Floresta Ombrófi la Densa, 28,2% na Floresta Ombrófi la Aberta e 
11,9% nas Florestas Estacionais (11,5% na Semidecidual e 0,4% na Decidual). Como 
já verifi cado anteriormente, as Florestas Estacionais Semideciduais foram as mais 
afetadas, proporcionalmente, pelo desmatamento, e as Florestas Ombrófi las Abertas 
as menos atingidas. A localização das Florestas Estacionais Semideciduais (indicador 
2.1), concentradas nos Estados do Maranhão e de Mato Grosso, ajuda a entender 
este resultado. Estes estados estão no chamado arco do desmatamento, parte da 
Amazônia Legal mais afetada pela ação humana (desmatamentos e queimadas).

Absoluta
Relativa

(%)

Floresta
Ombrófila

Densa

Floresta
Ombrófila

Aberta

Floresta 
Estacional 

Semidecidual

Floresta 
Estacional 
Decidual

          Total

5,9 9,992 0,837 6,175 10,001 0,916 2otulosbA   

4,0 5,11 2,82 0,06 0,001 )%( ovitaleR   

..8,91 1,571 5,91 2,8 5,412 ainôdnoR

....0,63 9,83 9,2 9,47 ercA

....0,31 3,511 9,4 3,821 sanozamA

..4,6 5,2 6,91 1,1 4,82 amiaroR

3,0 3,1 4,621 9,770 10,64 9,502 1áraP

....5,0 2,32 9,0 7,32 ápamA

0,1 0,41 5,95 6,2 9,2 1,77 snitnacoT

3,3 6,831 3,771 6,562 3,22 7,485 oãhnaraM

9,4 8,911 7,741 0,9 7,01 5,182 ossorG otaM

1,0 0,0 ....0,0 1,0 sáioG

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Nota: As diferenças  entre soma da quantidade de  árvores e respectivos  totais são provenientes do critério de arre-
dondamento.

Vegetação florestal total Tipo de formação florestal

Tabela 24 - Estimativa da quantidade de árvores eliminadas por desmatamento 

da vegetação primária da Amazônia Legal, por tipo de formação florestal, 

segundo as Unidades da Federação que a compõem - 2002

Unidades da Federação

Estimativa da quantidade de árvores eliminadas por desmatamento 
da vegetação primária da Amazônia Legal (1 000 000 árvores)
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O Pará é o estado com a maior perda de árvores (1,2 bilhão), seguido por 
Maranhão (584,7 milhões), Mato Grosso (281,5 milhões) e Rondônia (214,5 milhões). 
Com exceção de Goiás, que possui pequena área inserida na Amazônia Legal, os 
estados que apresentaram a menor perda de árvores foram Amapá (23,7 milhões) e 
Roraima (28,4 milhões), ambos ao norte do rio Amazonas, área menos afetada pelo 
desmatamento na Amazônia.

Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila Densa

Floresta Estacional Decidual
Floresta Ombrófila Aberta

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Gráfico 24 - Distribuição percentual da quantidade de árvores eliminadas por 

desmatamento da vegetação primária da Amazônia Legal, por tipo de

formação florestal - 2002
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 25 - Estimativa da quantidade de árvores eliminadas por desmatamento da 

vegetação primária da Amazônia Legal, por tipo de formação florestal, segundo as

Unidades da Federação que a compõem - 2002 
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2.6 Volume de madeira

Abrange quatro indicadores relacionados ao volume de madeira comercial dos 
indivíduos arbóreos (árvores com circunferência à altura do peito igual ou maior que 
100cm) existentes na vegetação fl orestal da Amazônia Legal. As variáveis utilizadas 
nestes indicadores são: o volume médio de madeira comercial por hectare, em 
cada formação fl orestal, e as áreas ocupadas pela cobertura fl orestal, tanto primária 
quanto remanescente até 2002. As análises são apresentadas em números absolutos 
e relativos (percentual).

Justifi cativa

O volume de madeira comercial por área é uma das características mais 
importantes da vegetação fl orestal, indicando as tipologias de vegetação nas quais 

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

 Mapa 9 - Quantidade de árvores eliminadas por desmatamento por formações fl orestais 
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naturalmente se observa maior estoque de recursos madeireiros e de biomassa. 
O volume de madeira presente na vegetação fl orestal é um indicador da magnitude 
dos recursos fl orestais da Amazônia Legal. Comparando-se as áreas de vegetação 
primária, remanescente e eliminada por desmatamento, pode-se inferir a utilização 
e o estoque dos recursos fl orestais ao longo do processo de antropização na região. 
Tais informações possibilitam a análise da transformação do estoque madeireiro da 
região, inclusive em relação a sua valoração econômica. A quantifi cação do estoque 
de madeira contribui também para a avaliação do carbono sequestrado e emitido, 
em função das alterações na vegetação fl orestal primária. 

2.6.1 Volume médio de madeira

Apresenta uma estimativa do volume médio de madeira comercial por hectare 
nas formações fl orestais da Amazônia Legal.

Descrição

As variáveis utilizadas neste indicador são: a altura comercial e a CAP dos 
indivíduos arbóreos amostrados durante os inventários cadastrados no BDIA, além da 
área inventariada. Em cada parcela, foram amostrados todos os indivíduos arbóreos 
com 100cm ou mais de circunferência à altura do peito (CAP ≥ 100cm). A partir destes 
dados, calculou-se o volume de madeira de cada indivíduo arbóreo usando-se a 
equação (VELOSO et al., 1974):

π×
××

=
4

)( 2 FCHV

Onde:

V = Volume comercial;

H = Altura comercial (medida da base da árvore até a primeira inserção 
signifi cativa de galhos);

C = CAP (Circunferência à Altura do Peito); e

F = 0,7 (fator de forma).

π = PI (constante igual a 3,14159265)

A estimativa do volume médio de madeira por hectare, em metros cúbicos, foi 
obtida pela soma do volume de madeira dos indivíduos arbóreos (CAP maior ou igual 
a 100cm) registrados em cada parcela, dividida pela soma das áreas das parcelas 
inventariadas. Essas informações foram obtidas para cada Unidade da Federação e 
formação fl orestal com informações registradas no BDIA.

Na Tabela 25, observa-se que os volumes médios de madeira comercial, em 
metros cúbicos por hectare (m3/ha), por formação fl orestal são: 119,6 m3/ha na Floresta 
Ombrófi la Densa; 94,2 m3/ha na Floresta Ombrófi la Aberta; 59,9 m3/ha na Floresta 
Estacional Decidual; e 58,0 m3/ha na Floresta Estacional Semidecidual.
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Floresta
Ombrófila

Densa

Floresta
Ombrófila

Aberta

Floresta 
Estacional 

Semidecidual

Floresta 
Estacional 
Decidual

9,950,852,496,9116,601)2( latoT          

.....5,4017,3316,011ainôdnoR

....9,1019,3215,901ercA

....9,3012,5110,211sanozamA

..1,755,971,6016,79amiaroR

......2,974,1319,011áraP
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......4,932,273,05snitnacoT

.........5,8015,801oãhnaraM

9,950,851,881,4016,78ossorG otaM

.............sáioG

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

(1) Dados obtidos  pela média ponderada, considerando-se a área  originalmente ocupada  por cada formação florestal 
amostrada, nas Unidades da  Federação com amostragem em mais de um tipo de  formação florestal, e no conjunto da 
Amazônia Legal. (2) Dados obtidos pela média ponderada, considerando-se a área originalmente ocupada por cada for-
mação florestal amostrada, em cada Unidade da Federação, e no conjunto da Amazônia Legal.

Tabela 25 - Volume médio de madeira comercial na vegetação da Amazônia Legal, 

Tipo de formação florestal
Vegetação 

florestal total
(1)

Unidades da Federação

Volume médio de madeira comercial na vegetação da Amazônia Legal (m³/ha)

por tipo de formação florestal, segundo as Unidades da Federação 

que a compõem

Há uma diferença de 25,4 m3/ha entre os volumes médios da Floresta Ombrófi la 
Densa e da Floresta Ombrófi la Aberta. Em todos os estados, o volume de madeira na 
Floresta Ombrófi la Densa é sempre bem maior que na Ombrófi la Aberta, resultado, 
ao menos em parte, do maior número de árvores por hectare na Ombrófi la Densa 
(indicador 2.5.1 - Tabela 20). Este resultado confi rma a diferença fi sionômica entre a 
Floresta Ombrófi la Densa e a Floresta Ombrófi la Aberta. A diferença foi de cerca de 
60m3/ha ao se comparar o volume médio da Floresta Ombrófi la Densa com os volumes 
das Florestas Estacionais. 

Na Floresta Ombrófi la Densa, valores acima da média foram obtidos nos Estados 
de Rondônia, Acre, Pará e Amapá, o qual destaca-se com 186,5m3/ha. No Amapá, 
nos locais onde foram alocadas as unidades amostrais de inventário fl orestal (Mapa 
1), a Floresta Ombrófi la Densa se apresenta excepcionalmente pujante, com uma 
maior proporção de árvores de grande porte. No Amapá, a presença de árvores com 
volume individual acima de 20m3 foi superior a 1%, enquanto nas demais Unidades da 
Federação essa proporção foi inferior a 0,5%. Constatou-se a presença expressiva do 
angelim-pedra (Dinizia excelsa Ducke) e da castanheira (Bertholletia excelsa Bonpl.), 
árvores de grande porte e de distribuição gregária, o que ajuda a explicar os altos 
valores de volume de madeira comercial encontrados neste estado. Nos demais 
estados, destaca-se o Tocantins, com apenas 72,2m3/ha.

Na Floresta Ombrófi la Aberta, os Estados de Rondônia, Acre e Amazonas 
mostram volume pouco acima da média. O Tocantins, mais uma vez, apresenta o 
menor volume médio de madeira, com 39,4m3/ha.

A Floresta Estacional Semidecidual foi inventariada apenas em Mato Grosso e 
Roraima, enquanto a Floresta Estacional Decidual somente em Mato Grosso.
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Com relação ao conjunto das formações fl orestais, obteve-se um valor médio 
(média ponderada) de 106,6m3/ha na Amazônia Legal. Valores acima da média ocorrem 
em Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Amapá e Maranhão. Os Estados de Tocantins e 
Mato Grosso, com 50,3 m3/ha e 87,6 m3/ha, respectivamente, apresentam os volumes 
médios ponderados mais baixos. A localização destes estados, em áreas de transição 
entre os Biomas Amazônia e Cerrado, e a forte pressão antrópica que as bordas leste 
e sul da Amazônia vêm sofrendo nos últimos 50 anos, ajudam a explicar os volumes 
de madeira comercial mais baixos encontrados nestes estados.

Gráfico 26 - Volume médio de madeira comercial na vegetação da 

Amazônia Legal, segundo tipo de formação florestal
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Gráfico 27 - Volume médio de madeira comercial na vegetação da Amazônia Legal, 

por tipo de formação florestal, segundo as Unidades da Federação que a compõem
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 10 - Volume médio de madeira comercial por formações fl orestais segundo Unidades 

da Federação da Amazônia Legal
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2.6.2 Volume de madeira na vegetação primária

Apresenta uma estimativa do volume de madeira comercial nas formações 
fl orestais primárias da Amazônia Legal.

Descrição

As variáveis utilizadas neste indicador são: o volume médio de madeira comercial 
por hectare por formação fl orestal (indicador 2.6.1 - Tabela 25) e a área ocupada pela 
vegetação primária (indicador 2.1 - Tabela 5). A estimativa do volume de madeira 
foi obtida pelo produto (multiplicação) entre o volume médio por hectare, em cada 
formação fl orestal, e a área ocupada pela vegetação primária. Essas informações 
foram obtidas para cada Unidade da Federação e formação fl orestal.
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Na Tabela 26, observa-se que mais de 37 bilhões de metros cúbicos de madeira 
comercial existiam originalmente nas formações fl orestais da Amazônia Legal. Na 
distribuição entre as regiões fi toecológicas, 60,1% do volume ocorria na Floresta 
Ombrófi la Densa, 35,7% na Floresta Ombrófi la Aberta e 4,2% nas Florestas Estacionais 
(3,8% na Semidecidual e 0,4% na Decidual).

Absoluta
Relativa

(%)

Floresta
Ombrófila

Densa

Floresta
Ombrófila

Aberta

Floresta 
Estacional 

Semidecidual

Floresta 
Estacional 
Decidual

          Total

   Absoluto 37 287,6  100,0 22 416,8 13 328,8 1 410,4  131,6

   Relativo (%)  100,0  60,1  35,7  3,8  0,4

Rondônia 1 848,3  5,0  355,7 1 420,9  71,7 ..

Acre 1 655,2  4,4  533,7 1 121,4 .. ..

Amazonas 14 130,0  37,9 9 263,5 4 866,5 .. ..

Roraima 1 474,6  4,0 1 012,7  365,3  96,6 ..

Pará 12 033,9  32,3 8 600,8 3 338,6  43,5  51,0

Amapá 1 319,7  3,5 1 250,4  69,2 .. ..

Tocantins  235,8  0,6  14,7  165,5  47,8  7,8

Maranhão 1 311,2  3,5  758,9  348,5  198,5  5,3

Mato Grosso 3 277,9  8,8  626,3 1 632,8  951,7  67,0

Goiás  1,1  0,0 .. ..  0,6  0,5

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Nota: As diferenças entre soma do volume de madeira comercial e respectivos totais são provenientes do critério de 
arredondamento.

Tabela 26 - Estimativa do volume total de madeira comercial na vegetação primária

da Amazônia Legal, por tipo de formação florestal, segundo as 

Unidades da Federação que a compõem

Tipo de formação florestal
Unidades da Federação

Estimativa do volume total de madeira comercial na vegetação primária
da Amazônia Legal (1 000 000 m3)

Vegetação florestal total

O Amazonas e o Pará detinham, em conjunto, mais de 26 bilhões de metros 
cúbicos de madeira comercial, correspondendo a mais de 2/3 do total existente 
nas formações florestais da Amazônia Legal. Nos demais estados, destaca-se Mato 
Grosso, com quase 3,3 bilhões, e Rondônia, com cerca de 1,8 bilhão de metros 
cúbicos. Com exceção de Goiás, que possui pequena área na Amazônia Legal, 
o Tocantins apresentou o menor volume de madeira, com cerca de 236 milhões 
de metros cúbicos. O volume de madeira é um importante parâmetro estrutural 
das florestas, que permite inferências sobre a biomassa (e o estoque de carbono) 
florestal, sobre o potencial econômico das áreas e sobre o valor potencial dos 
serviços ambientais prestados pelas florestas.



Vegetação e cobertura da terra ____________________________________________________________________  

Gráfico 28 - Distribuição percentual do volume total de madeira comercial na

vegetação primária da Amazônia Legal, por tipo de formação florestal
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Gráfico 29 - Estimativa do volume total de madeira comercial na vegetação 

primária da Amazônia Legal, por tipo de formação florestal, segundo as

Unidades da Federação que a compõem
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Informações Ambientais.
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2.6.3 Volume de madeira remanescente

Apresenta uma estimativa do volume de madeira comercial nas formações 
fl orestais remanescentes, em 2002, da Amazônia Legal.

Descrição

As variáveis utilizadas neste indicador são: o volume médio de madeira comercial 
por hectare por formação fl orestal (indicador 2.6.1 - Tabela 25) e a área ocupada pela vege-
tação remanescente em 2002 (indicador 2.2 - Tabela 7). A estimativa do volume de madeira 
comercial foi obtida pelo produto (multiplicação) entre o volume médio por hectare, em 
cada formação fl orestal, e a área ocupada pela vegetação remanescente em 2002. Essas 
informações foram obtidas para cada Unidade da Federação e formação fl orestal.

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 11 - Volume de madeira comercial da vegetação primária por formações fl orestais 

segundo Unidades da Federação da Amazônia Legal
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Na Tabela 27, observa-se uma estimativa de 32,5 bilhões de metros cúbicos de 
madeira comercial remanescente nas formações florestais da Amazônia Legal em 
2002. Este valor corresponde a pouco mais de 87% do volume de madeira comercial 
que existia nas formações florestais originais da Amazônia Legal (indicador 2.6.2). 
Entre as regiões fitoecológicas, 59,8% do volume ocorre na Floresta Ombrófila 
Densa, 36,7% na Floresta Ombrófila Aberta, e 3,6% nas Florestas Estacionais (3,2% 
na Semidecidual e 0,4% na Decidual).

Absoluta
Relativa

(%)

Floresta
Ombrófila

Densa

Floresta
Ombrófila

Aberta

Floresta 
Estacional 

Semidecidual

Floresta 
Estacional 
Decidual

          Total

   Absoluto 32 563,9  100,0 19 458,6 11 959,6 1 027,2  118,5

   Relativo (%)  100,0  59,8  36,7  3,2  0,4

Rondônia 1 461,3  4,5  319,0 1 095,9  46,4 ..

Acre 1 515,2  4,7  460,5 1 054,7 .. ..

Amazonas 13 888,9  42,7 9 046,6 4 842,3 .. ..

Roraima 1 425,0  4,4  975,9  360,7  88,4 ..

Pará 9 768,4  30,0 6 571,8 3 104,1  41,9  50,6

Amapá 1 275,1  3,9 1 206,7  68,4 .. ..

Tocantins  101,3  0,3  9,8  55,1  29,9  6,5

Maranhão  300,9  0,9  259,0  19,7  21,4  0,8

Mato Grosso 2 826,9  8,7  609,3 1 358,8  798,6  60,3

Goiás  0,9  0,0 .. ..  0,5  0,3

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Nota: As diferenças entre soma do volume de madeira comercial e respectivos totais são provenientes do critério de 

Tabela 27 - Estimativa do volume total de madeira comercial na 

vegetação remanescente da Amazônia Legal, por tipo de formação florestal, 

segundo as Unidades da Federação que a compõem - 2002

Tipo de formação florestal
Unidades da Federação

Vegetação florestal total

Estimativa do volume total de madeira comercial na vegetação remanescente

da Amazônia Legal (1 000 000 m3)

O Amazonas é o estado com o maior volume de madeira comercial 
remanescente em 2002 (cerca de 13,9 bilhões), seguido pelo Pará (9,8 bilhões) 
e por Mato Grosso (2,8 bilhões). Com exceção de Goiás, que possui pequena 
área na Amazônia Legal, os estados com menor volume de madeira comercial 
remanescente são Tocantins (101 milhões) e Maranhão (301 milhões).
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Gráfico 31 - Estimativa do volume total de madeira comercial na vegetação 

remanescente da Amazônia Legal, por tipo de formação florestal,

segundo as Unidades da Federação que a compõem - 2002 
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Gráfico 30 - Distribuição percentual do volume total de madeira comercial na 

vegetação remanescente da Amazônia Legal, por tipo de formação florestal - 2002
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 12 - Volume de madeira comercial remanescente por formações fl orestais segundo 

Unidades da Federação da Amazônia Legal, em 2002
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2.6.4 Volume de madeira eliminado por desmatamento

Apresenta uma estimativa do volume de madeira comercial eliminado por 
desmatamento nas formações fl orestais da Amazônia Legal até o ano de 2002.

Descrição

As variáveis utilizadas neste indicador são: o volume médio de madeira comercial 
por hectare por formação fl orestal (indicador 2.6.1 - Tabela 25) e a área com antropismo 
até 2002 (indicador 2.3 - Tabela 9). A estimativa do volume de madeira foi obtida 
pelo produto (multiplicação) entre o volume médio por hectare, em cada formação 
fl orestal, e a área com antropismo até 2002. Essas informações foram obtidas para 
cada Unidade da Federação e formação fl orestal.
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A Tabela 28 mostra que 4,7 bilhões de metros cúbicos de madeira comercial 
foram eliminados pelo desmatamento nas formações fl orestais da Amazônia Legal 
até 2002. Isto corresponde a quase 13% do estoque original de madeira comercial 
das fl orestas da Amazônia Legal (indicador 2.6.2) e alerta para a rapidez com que o 
patrimônio ambiental e econômico das fl orestas amazônicas vem sendo destruído. A 
distribuição entre as regiões fi toecológicas mostra que 62,6% do volume eliminado 
ocorria na Floresta Ombrófi la Densa, 29,0% na Floresta Ombrófi la Aberta, e 8,4% nas 
Florestas Estacionais (8,1% na Semidecidual e 0,3% na Decidual).

Absoluta
Relativa

(%)

Floresta
Ombrófila

Densa

Floresta
Ombrófila

Aberta

Floresta 
Estacional 

Semidecidual

Floresta 
Estacional 
Decidual

          Total

   Absoluto 4 723,7  100,0 2 958,2 1 369,2  383,2  13,2

   Relativo (%)  100,0  62,6  29,0  8,1  0,3

Rondônia  386,9  8,2  36,7  324,9  25,4 ..

Acre  139,9  3,0  73,2  66,7 .. ..

Amazonas  241,1  5,1  216,9  24,2 .. ..

Roraima  49,6  1,0  36,9  4,6  8,1 ..

Pará 2 265,5  48,0 2 029,0  234,5  1,7  0,4

Amapá  44,6  0,9  43,7  0,9 .. ..

Tocantins  134,6  2,8  4,9  110,4  17,9  1,3

Maranhão 1 010,3  21,4  499,9  328,8  177,0  4,5

Mato Grosso  450,9  9,5  17,0  274,1  153,1  6,8

Goiás  0,2  0,0 .. ..  0,0  0,2

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Nota: As diferenças entre soma do volume de madeira comercial e respectivos totais são provenientes do critério de 
arredondamento.

Tabela 28 - Estimativa do volume total de madeira comercial eliminado por 

Tipo de formação florestal
Unidades da Federação

Estimativa do volume total de madeira comercial eliminado por desmatamento da

vegetação primária da Amazônia Legal (1 000 000 m3)

Vegetação florestal total

desmatamento da vegetação primária da Amazônia Legal, por tipo de formação florestal, 

segundo as Unidades da Federação que a compõem - 2002

O Pará é o estado com o maior volume de madeira comercial eliminado até 
2002 (2,3 bilhões), seguido pelo Maranhão (1 bilhão), por Mato Grosso (451 milhões) 
e Rondônia (387 milhões). Dadas as dimensões da área fl orestal e do volume de 
madeira originais, as situações mais críticas são as do Maranhão, com mais de 3/4 
(77%) do volume de madeira eliminado, e de Rondônia, com 21% do volume de 
madeira original perdido. Com exceção de Goiás, que possui pequena área inserida 
na Amazônia Legal, os estados que apresentaram o menor volume eliminado foram 
Amapá (44,6 milhões) e Roraima (49,6 milhões). Em termos relativos, o Amazonas é 
o estado com menor perda de madeira comercial até 2002, com menos de 2,0% do 
volume original eliminado.
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Gráfico 32 - Distribuição percentual do volume total de madeira comercial 

eliminado por desmatamento da vegetação primária da Amazônia Legal, 

por tipo de formação florestal - 2002
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Gráfico 33 - Estimativa do volume total de madeira comercial eliminado por 

desmatamento da vegetação primária da Amazônia Legal, por tipo de formação 

florestal, segundo as Unidades da Federação que a compõem - 2002
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Informações Ambientais.
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 13 - Volume de madeira comercial eliminado por desmatamento por formações 

fl orestais segundo Unidades da Federação da Amazônia Legal - 2002 
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2.7 Estoque de biomassa e de carbono

Abrange quatro indicadores relacionados ao estoque de biomassa e carbono 
existente na vegetação fl orestal da Amazônia Legal. As variáveis utilizadas nestes 
indicadores são: o estoque médio de biomassa e carbono totais por hectare em 
cada formação fl orestal e as áreas ocupadas pela cobertura fl orestal, tanto primária 
quanto remanescente até 2002. As análises são apresentadas em números absolutos 
e relativos (percentual).

Justifi cativa

Estudos realizados a partir da década de 1970 revelaram uma possível relação 
entre o aumento da temperatura média do planeta e a concentração dos chamados 
gases de efeito estufa, em função da correlação entre essas variáveis. A partir de 
meados do Século XIX, com a expansão da Revolução Industrial e do uso intensivo 
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de combustíveis fósseis, observou-se uma crescente concentração desses gases na 
atmosfera. Ao mesmo tempo, houve no período um aumento contínuo da temperatura 
média da superfície terrestre.

O efeito estufa é um fenômeno essencialmente natural. Os gases atmosféricos 
permitem que a radiação solar chegue à superfície terrestre, embora alguns deles 
difi cultem o retorno do calor ao espaço. Esse fenômeno mantém a temperatura média 
da superfície terrestre em cerca de 15°C, possibilitando a existência da vida tal como a 
conhecemos. Sem o efeito estufa, estima-se que a temperatura da Terra seria de -18°C.

A temperatura terrestre é regulada por fatores ainda não totalmente esclarecidos, 
os quais envolvem, inclusive, períodos cíclicos de glaciações. Em 1988, o Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA (United Nations Environment 
Programme - UNEP) juntamente com a Organização Meteorológica Mundial - OMM 
(World Meteorological Organization - WMO) criaram o Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC). O 
IPCC é composto por cerca de 2.500 cientistas de diversos países, que, desde então, 
têm estudado e apresentado relatórios sobre as causas e os efeitos do aumento da 
temperatura terrestre. Dentre as causas, a tese mais difundida relaciona o aumento 
da temperatura com o aumento da concentração de gases de efeito estufa, oriundos 
das atividades antrópicas, criando o contexto conhecido como “mudanças climáticas 
e aquecimento global”.

No primeiro relatório (HOUGHTON; JENKINS; EPHRAUMS, 1990), lançado em 
1990, o IPPC previu que a potencialização do efeito estufa, função do incremento das 
emissões de gases de efeito estufa relacionados às atividades antrópicas, elevaria a 
temperatura global de 1,5°C a 4,5°C. Tal elevação causaria o derretimento das geleiras, 
polares e de montanhas, e a consequente elevação do nível do mar, acompanhada 
de inundação de áreas litorâneas e de eventos climáticos extremos, como grandes 
enchentes, fortes secas e aumento na frequência e, principalmente, na intensidade 
de tornados, ciclones e furacões.

Os principais gases de efeito estufa são o dióxido de carbono (CO2), produzido 
pela queima de combustíveis fósseis e de biomassa, os clorofl uorcarbonetos (CFCs), 
usados nos aerossóis e em aparelhos de refrigeração, o metano (CH4), produzido em 
áreas alagadas, no trato digestivo de ruminantes, em aterros de lixo e fossas sanitárias, 
o ozônio (O3) e o vapor de água. Devido à quantidade em que é emitido pelo ser 
humano, o CO2 é considerado o gás que mais tem contribuído para o aquecimento 
global. 

A principal fonte do CO2 emitido nos países desenvolvidos é o uso de 
combustíveis fósseis, associado à geração de energia, à circulação de veículos e à 
produção industrial. Também contribui signifi cativamente a incineração de resíduos. 
Nos países em desenvolvimento, no entanto, a maior parcela das emissões líquidas 
estimadas de CO2 é proveniente da mudança no uso da terra, em particular da 
conversão de fl orestas e outras formas de vegetação natural para o uso agropecuário. 

No Brasil, a parcela das emissões oriundas das mudanças no uso da terra é 
ainda mais signifi cativa em função da elevada participação da energia renovável na 
matriz energética brasileira. Estima-se que cerca de 75% das emissões de CO2 sejam 
oriundas de mudanças no uso da terra.
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Nos estudos sobre mudanças climáticas e aquecimento global surgiu o conceito 
de sequestro de carbono, consagrado pelo Protocolo de Quioto, discutido e negociado 
por vários países no Japão, em 1997. Tal conceito considera a possibilidade de conter 
e reverter o acúmulo de CO2 na atmosfera, visando a diminuição do efeito estufa, pela 
estocagem desse gás na superfície terrestre. A conservação dos estoques de carbono 
nos solos, nas fl orestas e em outros tipos de vegetação, a implantação de novas áreas 
fl orestais e de sistemas agrofl orestais, bem como a recuperação de áreas degradadas 
são algumas das ações que contribuem para o sequestro do CO2 da atmosfera. A 
preservação das fl orestas nativas é, portanto, fundamental ao equilíbrio climático do 
Planeta.

O carbono estocado pela vegetação natural pode ser quantifi cado pela estimativa 
da biomassa dos indivíduos vegetais, acima e abaixo do solo. Antes de se proceder 
à avaliação dos teores de carbono dos diferentes componentes da vegetação (parte 
aérea, raízes, camadas decompostas sobre o solo, entre outros), é necessário 
quantifi car a biomassa vegetal de cada um deles. 

A quantifi cação da biomassa e do carbono aumenta o conhecimento sobre as 
características da vegetação fl orestal, indicando as fl orestas em que ocorre maior 
estoque dos mesmos. A biomassa e o carbono presentes na vegetação fl orestal são 
indicadores da magnitude dos recursos fl orestais da Amazônia Legal. Comparando-se 
a vegetação primária, a remanescente e a eliminada por desmatamento, pode-se inferir 
a utilização e o estoque dos recursos fl orestais ao longo do processo de antropização 
na região. 

Neste contexto, os indicadores a seguir fornecem estimativas da quantida-
de de biomassa e carbono existente na vegetação florestal da Amazônia Legal. 
Esses dados fornecem valores de referência para o cálculo das emissões de CO2 
resultantes do processo de desmatamento, para a retenção de CO2 na vegetação 
remanescente e para o sequestro de CO2 na vegetação em recuperação (cresci-
mento secundário).

2.7.1 Estoque médio de biomassa e de carbono

Apresenta uma estimativa dos estoques médios de biomassa e de carbono 
totais por hectare nas formações fl orestais da Amazônia Legal.

Descrição

As variáveis utilizadas neste indicador são: a circunferência à altura do peito 
(CAP) dos indivíduos arbóreos amostrados durante os inventários cadastrados no BDIA 
e a área inventariada. Em cada parcela, foram amostrados todos os indivíduos arbóreos 
com 100cm ou mais de circunferência à altura do peito (CAP ≥ 100cm). A partir do CAP, 
calculou-se o estoque de biomassa e carbono de cada indivíduo arbóreo amostrado, 
com CAP maior que 100 cm, pelo modelo proposto na Segunda comunicação nacional 
do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (BRASIL, 
2010), através das equações:
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Onde:

Ba é a biomassa da parte aérea de cada árvore (kg);

CAP é a circunferência à altura do peito da árvore (cm); e

Ca é o carbono contido na parte aérea de cada árvore (kg).

A estimativa do estoque médio de biomassa e de carbono da parte aérea 
(troncos, galhos, folhas, fl ores e frutos), por hectare, foi obtida pela soma dos valores 
obtidos para cada indivíduo arbóreo registrado em cada parcela, dividida pela soma 
das áreas das parcelas inventariadas. Essas informações foram obtidas para cada 
Unidade da Federação e formação fl orestal com informações registradas no BDIA. Os 
resultados de biomassa e carbono assim obtidos se referem à parte aérea das árvores 
com CAP maior que 100 cm.

Ainda segundo o modelo adotado na Segunda comunicação nacional do 
Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (BRASIL, 
2010), aplicou-se um fator de correção ao conteúdo de carbono médio estimado por 
hectare a fi m de se obter o carbono total da vegetação. Com a correção, foi incluído o 
carbono de árvores com CAP inferior a 100cm, palmeiras, cipós, raízes e serrapilheira. 
Adaptando-se o modelo adotado (BRASIL, 2010), foi efetuada a mesma correção para 
a biomassa média estimada por hectare. As correções foram efetuadas através das 
seguintes equações:

)/ln(17,2151,0ln πCAPBa ×+−=  

BaCa ×= 2859,0

BBt ×= 9384,1  

CCt ×= 9384,1  

Onde:

Bt é a biomassa total média por hectare (kg);

Ct é o carbono total médio por hectare (kg);

B é a biomassa média por hectare (kg) da parte aérea das árvores com CAP 
maior que 100cm, para cada formação fl orestal e Unidade da Federação; e

C é o carbono médio por hectare (kg) da parte aérea das árvores com CAP maior 
que 100cm, para cada formação fl orestal e Unidade da Federação.

Essas informações foram obtidas para cada Unidade da Federação e formação 
fl orestal com informações registradas no BDIA.

A Tabela 29 apresenta o estoque médio de biomassa total (t/ha) por formação 
fl orestal: 560,7 t/ha na Floresta Ombrófi la Densa; 468,1 t/ha na Floresta Ombrófi la 
Aberta; 347,6 t/ha na Floresta Estacional Decidual; e 336,9 t/ha na Floresta Estacional 
Semidecidual. Na Tabela 30 estão os estoques de carbono total (t/ha) por formação 
fl orestal: 160,3 t/ha na Floresta Ombrófi la Densa; 133,8 t/ha na Floresta Ombrófi la 
Aberta; 99,4 t/ha na Floresta Estacional Decidual; e 96,3 t/ha na Floresta Estacional 
Semidecidual.
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Floresta
Ombrófila

Densa

Floresta
Ombrófila

Aberta

Floresta 
Estacional 

Semidecidual

Floresta 
Estacional 
Decidual

          Total (2) 513,2 560,7 468,1 336,9 347,6

Rondônia 537,0 640,0 509,4 ... ..

Acre 528,7 611,3 485,1 .. ..

Amazonas 529,0 533,4 517,8 .. ..

Roraima 506,1 537,5 442,1 340,7 ..

Pará 534,0 624,3 393,4 ... ...

Amapá 725,7 725,7 ... .. ..

Tocantins 256,8 357,5 206,4 ... ...

Maranhão 500,2 500,2 ... ... ...

Mato Grosso 446,5 529,0 443,2 336,7 347,6

Goiás ... .. .. ... ...

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Nota: A  biomassa total compreende a  biomassa da  parte aérea da vegetação (troncos, galhos, folhas, flores e frutos 
de árvores, arbustos, palmeiras e cipós), acrescida da biomassa da serrapilheira e das raízes.

(1) Dados obtidos  pela  média ponderada, considerando-se a área originalmente ocupada por cada formação florestal 
amostrada, nas Unidades da Federação com amostragem em mais de  um tipo de formação florestal, e no conjunto da 
Amazônia Legal. (2) Dados obtidos pela média ponderada, considerando-se a área originalmente ocupada por cada for-
mação florestal amostrada, em cada Unidade da Federação, e no conjunto da Amazônia Legal.

Tabela 29 - Estoque médio de biomassa total na vegetação da Amazônia Legal, 

por tipo de formação florestal, segundo as Unidades da Federação 

Vegetação 
florestal total

(1)

Tipo de formação florestal

Unidades da Federação

Estoque médio de biomassa total na vegetação da Amazônia Legal (t/ha)

que a compõem

Há uma diferença de 92,6 t/ha entre o estoque médio de biomassa total das 
Florestas Ombrófi las Densa e Aberta. Em todos os estados onde houve amostragem 
nessas duas tipologias, a Floresta Ombrófi la Densa sempre apresentou estoques 
médios totais superiores aos da Floresta Ombrófi la Aberta. Contudo, a Floresta 
Ombrófi la Densa no Tocantins tem biomassa média total menor que a das Florestas 
Ombrófi las Abertas dos demais estados, e a Floresta Ombrófi la Densa no Maranhão 
tem biomassa média total menor que a da Floresta Ombrófi la Aberta em Rondônia 
e no Amazonas. 

A diferença foi de 172,2 t/ha ao se comparar o estoque médio total de biomassa 
das Florestas Ombrófi las com o das Florestas Estacionais. De forma geral, estes 
resultados reafirmam as diferenças fisionômicas entre as tipologias florestais, 
estabelecidas pelo Manual técnico da vegetação brasileira (1992) do IBGE, existentes 
na Amazônia Legal. Com relação ao carbono, observa-se uma diferença de 26,5 t/ha 
entre o estoque total médio das Florestas Ombrófi las Densa e Aberta. Esta diferença 
foi de 49,2 t/ha ao se comparar o estoque total médio das Florestas Ombrófi las com 
o das Estacionais. 

Na Floresta Ombrófi la Densa, os maiores estoques totais de biomassa e carbono 
estão nos Estados do Pará, de Rondônia e do Amapá, o qual destaca-se com 725,7 t/ha 
de biomassa e 207,5 t/ha de carbono. Este resultado está associado ao elevado volume 
médio de madeira por hectare observado nas Florestas Ombrófi las do Amapá. Entre os 
demais estados, destaca-se o Tocantins, com apenas 357,5 t/ha de biomassa e 102,2 t/ha 
de carbono, valores menores que os encontrados nas Florestas Ombrófi las Abertas dos 
outros estados, e similares aos das Florestas Estacionais do Mato Grosso e Roraima.
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Na Floresta Ombrófi la Aberta, os Estados do Amazonas, do Acre e de Rondônia 
mostram estoques de biomassa e carbono totais pouco acima da média, enquanto 
o Tocantins destaca-se com apenas 206,4 t/ha de biomassa e 59,0 t/ha de carbono.

A Floresta Estacional Semidecidual, amostrada apenas em Mato Grosso e 
Roraima, e a Floresta Estacional Decidual, amostrada em Mato Grosso, apresentam 
estoques de biomassa e carbono totais bem menores que os das Florestas Ombrófi las.

Com relação ao conjunto das formações fl orestais, os valores médios de 
biomassa e carbono totais são, respectivamente, 513,2 t/ha e 146,7 t/ha para a 
Amazônia Legal. Observam-se estoques acima da média em Rondônia, Acre, 
Amazonas, Pará e Amapá. Destaca-se também o Tocantins, com apenas 256,8 t/ha 
de biomassa e 73,4 t/ha de carbono totais. As Florestas Ombrófi las do Tocantins e do 
Maranhão, estados localizados nos limites da Amazônia Legal, apresentam estoques 
de biomassa e carbono totais menores que no restante da região. Este resultado pode 
ser decorrência tanto de distúrbios antrópicos anteriores às fl orestas destes estados, 
quanto consequência de condições ambientais diferentes daquelas mais adequadas 
para o desenvolvimento das Florestas Ombrófi las, especialmente as relacionadas com 
a estacionalidade climática (extensão do período sem chuvas).

Todos os resultados anteriores são muito dependentes da intensidade amostral 
dos inventários fl orestais, em cada tipologia fl orestal e estado (Tabela 4). À medida 
que mais informações de inventários fl orestais forem acrescentadas ao BDIA, haverá 
mudanças nas estimativas de biomassa e carbono totais nas fl orestas da Amazônia 
brasileira, com incremento da acurácia destas estimativas.

Floresta
Ombrófila

Densa

Floresta
Ombrófila

Aberta

Floresta 
Estacional 

Semidecidual

Floresta 
Estacional 
Decidual

          Total (2) 146,7 160,3 133,8 96,3 99,4

Rondônia 153,5 183,0 145,6 ... ..

Acre 151,2 174,8 138,7 .. ..

Amazonas 151,2 152,5 148,0 .. ..

Roraima 144,7 153,7 126,4 97,4 ..

Pará 152,7 178,5 112,5 ... ...

Amapá 207,5 207,5 ... .. ..

Tocantins 73,4 102,2 59,0 ... ...

Maranhão 143,0 143,0 ... ... ...

Mato Grosso 127,7 151,2 126,7 96,2 99,4

Goiás ... .. .. ... ...

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Nota: O carbono total compreende o carbono da parte aérea da vegetação (troncos, galhos, folhas, flores e frutos de 
árvores, arbustos, palmeiras e cipós), acrescido do carbono da serrapilheira e das raízes.

(1) Dados obtidos  pela  média ponderada, considerando-se a área originalmente ocupada por cada formação florestal 
amostrada, nas Unidades da Federação com amostragem em mais de  um tipo de formação florestal, e no conjunto da 
Amazônia Legal. (2) Dados obtidos pela média ponderada, considerando-se a área originalmente ocupada por cada for-
mação florestal amostrada, em cada Unidade da Federação, e no conjunto da Amazônia Legal.

Vegetação 
florestal total

(1)

Tipo de formação florestal

Unidades da Federação

Tabela 30 - Estoque médio de carbono total na vegetação da Amazônia Legal, 

por tipo de formação florestal, segundo as Unidades da Federação 

Estoque médio de carbono total na vegetação da Amazônia Legal (t/ha)

que a compõem
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Gráfico 34 - Estoques médios de biomassa total e de carbono total na 

vegetação da Amazônia Legal, segundo tipo de formação florestal 
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Gráfico 35 - Estoques médios de biomassa total e de carbono total na vegetação 

da Amazônia Legal, por tipo de formação florestal, segundo as

Unidades da Federação que a compõem
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 14 - Estoque médio de biomassa e carbono totais por formações fl orestais segundo 

Unidades da Federação da Amazônia Legal
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2.7.2 Estoque de biomassa e de carbono na vegetação 
primária

Apresenta uma estimativa dos estoques de biomassa e de carbono totais nas 
formações fl orestais primárias da Amazônia Legal.

Descrição

As variáveis utilizadas neste indicador são: os estoques médios de biomassa e 
de carbono totais por hectare por formação fl orestal (indicador 2.7.1) e a área ocupada 
pela vegetação primária (indicador 2.1). As estimativas dos estoques de biomassa e de 
carbono totais foram obtidas pelo produto (multiplicação) entre o estoque médio por 
hectare, em cada formação fl orestal, e a área ocupada pela vegetação primária. Essas 
informações foram obtidas para as Unidades da Federação e formações fl orestais que 
possuíam informações registradas no BDIA.
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Nas Tabelas 31 e 32, observa-se que aproximadamente 180 bilhões de toneladas 
de biomassa e 51 bilhões de toneladas de carbono estavam originalmente presentes 
nas formações fl orestais da Amazônia Legal. Quase 60% da biomassa e do carbono 
totais ocorriam na Floresta Ombrófi la Densa, cerca de 37% pertenciam à Floresta 
Ombrófi la Aberta e 5% às Florestas Estacionais. Estes resultados refl etem os elevados 
valores de biomassa e carbono por hectare e a extensão territorial das Florestas 
Ombrófi las, especialmente a Densa. Quanto às Florestas Estacionais, sua importância 
em termos de biodiversidade de gêneros é muito maior que sua participação nos 
estoques de biomassa e carbono totais da vegetação fl orestal da Amazônia Legal. 
A reduzida área original, em termos relativos, e a presença de fatores de pressão 
antrópica (localização no arco do desmatamento), indicam que as políticas de 
proteção da biodiversidade devem ser direcionadas, prioritariamente, às Florestas 
Estacionais, especialmente as Deciduais.

          Total

   Absoluta 180 303,9  100,0 105 095,4 66 248,3 8 196,9  763,2

   Relativa (%)  100,0  58,3  36,7  4,5  0,4

Tabela 31 - Estimativa do estoque de biomassa total na vegetação primária

da Amazônia Legal, por tipo de formação florestal, segundo as 

Unidades da Federação que a compõem

Em decorrência das grandes extensões originalmente recobertas por Florestas 
Ombrófi las, os Estados do Amazonas e do Pará detinham, em conjunto, aproximada-
mente, 125 bilhões de toneladas de biomassa e 35 bilhões de toneladas de carbono, 
quase 70% do total existente nas formações fl orestais da Amazônia Legal. Entre os 
demais estados, destacam-se o Mato Grosso, com quase 17 bilhões de toneladas de 
biomassa e 5 bilhões de toneladas de carbono, e Rondônia, com pouco mais de 9 
bilhões de toneladas de biomassa e 2,5 bilhões de toneladas de carbono. Excluindo-se 
Goiás, que possui pequena área inserida na Amazônia Legal, o Tocantins apresentou 
os menores estoques de biomassa e carbono totais, com pouco mais de 1,2 bilhão e 
340 milhões de toneladas, respectivamente. Este resultado é consequência da menor 
extensão de fl orestas originalmente presentes no Tocantins.
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Há que se ressaltar que os resultados apresentados no presente indicador 
abrangem apenas os estoques de biomassa e de carbono presentes nas formações 
fl orestais. Portanto, os estoques de biomassa e carbono presentes nos demais tipos 
de vegetação natural não fl orestal (Savanas, Campinarana, Savana-Estépica, etc.) da 
Amazônia Legal não foram estimados.

Absoluta
Relativa

(%)

Floresta
Ombrófila

Densa

Floresta
Ombrófila

Aberta

Floresta 
Estacional 

Semidecidual

Floresta 
Estacional 
Decidual

          Total

2,812 5,343 24,049 818,640 030,001 9,845 15atulosbA   

4,0 5,4 7,63 3,85 0,001 )%( avitaleR   

..2,911 1,910 27,674 1,5 0,516 2ainôdnoR

....6,395 14,517 5,4 0,903 2ercA

....4,519 65,614 215,73 9,133 91sanozamA

..4,061 1,915 4,753 10,4 9,630 2amiaroR

5,48 3,27 2,447 42,825 119,13 2,924 61áraP

....4,89 1,676 14,3 5,477 1ápamA

9,21 5,97 2,532 7,91 7,0 3,743 snitnacoT

8,8 8,923 3,594 2,710 16,3 0,158 1oãhnaraM

Mato Grosso 4 852,2  9,4  839,5 2 320,3 1 581,3  111,1

8,0 0,1 ....0,0 8,1 sáioG

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Notas: 1. As diferenças entre soma de estoques de carbono e respectivos totais são provenientes do critério de arre-
dondamento.
            2. O carbono total compreende o carbono da parte aérea da vegetação (troncos, galhos, folhas, flores e frutos 
de árvores, arbustos, palmeiras e cipós), acrescido do carbono da serrapilheira e das raízes.

Tabela 32 - Estimativa do estoque de carbono total na 

vegetação primária da Amazônia Legal, por tipo de formação florestal, 

segundo as Unidades da Federação que a compõem

Tipo de formação florestal
Unidades da Federação

Vegetação florestal total

Estimativa do estoque de carbono total na vegetação primária
da Amazônia Legal (1 000 000 t)

Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila Densa

Floresta Estacional Decidual
Floresta Ombrófila Aberta

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 36 - Distribuição percentual dos estoques de biomassa total e de 

carbono total na vegetação primária da Amazônia Legal,

por tipo de formação florestal
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa15 - Estoque de biomassa e carbono totais da vegetação primária por formações 

fl orestais segundo Unidades da Federação da Amazônia Legal
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Gráfico 37 - Estimativas dos estoques de biomassa total e de carbono total na vegetação 

primária da Amazônia Legal, por tipo de formação florestal, segundo as

Unidades da Federação que a compõem
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2.7.3 Estoque de biomassa e de carbono remanescente

Apresenta uma estimativa dos estoques de biomassa e de carbono totais nas 
formações fl orestais remanescentes, em 2002, da Amazônia Legal.

Descrição

As variáveis utilizadas neste indicador são: os estoques médios de biomassa e 
de carbono totais por hectare e formação fl orestal (indicador 2.7.1), e a área ocupada 
pela vegetação remanescente em 2002 (indicador 2.2). As estimativas dos estoques 
de biomassa e de carbono foram obtidas pelo produto (multiplicação) entre o estoque 
médio por hectare, para cada formação fl orestal, e a área ocupada pela vegetação 
remanescente em 2002. Essas informações foram obtidas para as Unidades da 
Federação e formações fl orestais que possuíam informações registradas no BDIA. É 
preciso ressaltar que os valores de biomassa e de carbono estocados apresentados 
referem-se às tipologias florestais primárias, não incluindo, por exemplo, os 
estoques presentes na vegetação fl orestal secundária, Savanas, Savanas-Estépicas, 
Campinaranas e outras formações vegetais não fl orestais da Amazônia Legal.

As Tabelas 33 e 34 mostram que aproximadamente 157 bilhões de toneladas de 
biomassa e 45 bilhões de toneladas de carbono remanescentes estavam presentes 
nas formações fl orestais da Amazônia Legal em 2002. Estes valores representam 
87,3% do estoque total original de biomassa e de carbono na vegetação fl orestal da 
Amazônia Legal (indicador 2.7.2). Percentualmente, 58% da biomassa e do carbono 
totais remanescentes, em 2002, ocorriam na Floresta Ombrófi la Densa, cerca de 38% 
na  Floresta Ombrófi la Aberta e o restante nas Florestas Estacionais (pouco menos 
de 4% na Semidecidual e menos de 1% na Decidual). 

Absoluta
Relativa

(%)

Floresta
Ombrófila

Densa

Floresta
Ombrófila

Aberta

Floresta 
Estacional 

Semidecidual

Floresta 
Estacional 
Decidual

          Total

   Absoluta 157 326,6  100,0 91 226,6 59 443,1 5 969,9  686,9

   Relativa (%)  100,0  58,0  37,8  3,8  0,4

Rondônia 7 212,3  4,6 1 495,6 5 447,1  269,6 ..

Acre 7 401,2  4,7 2 159,0 5 242,2 .. ..

Amazonas 66 480,5  42,3 42 412,6 24 067,9 .. ..

Roraima 6 881,8  4,4 4 575,1 1 792,7  513,9 ..

Pará 46 775,3  29,7 30 810,2 15 428,4  243,4  293,3

Amapá 5 997,3  3,8 5 657,4  339,9 .. ..

Tocantins  531,2  0,3  45,8  273,8  174,0  37,5

Maranhão 1 441,1  0,9 1 214,1  97,8  124,6  4,6

Mato Grosso 14 600,7  9,3 2 856,7 6 753,4 4 641,1  349,5

Goiás  5,1  0,0 .. ..  3,1  2,0

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais - BDIA.

Notas: 1. As diferenças entre soma de estoques de biomassa e respectivos totais são provenientes do critério de arre-
dondamento.
            2. A biomassa total compreende a biomassa da parte aérea da vegetação (troncos, galhos, folhas, flores e fru-
tos de árvores, arbustos, palmeiras e cipós), acrescida da biomassa da serrapilheira e das raízes.

Tabela 33 - Estimativa do estoque de biomassa total 

Tipo de formação florestal
Unidades da Federação

Estimativa do estoque de biomassa total na vegetação remanescente
da Amazônia Legal (1 000 000 t)

Vegetação florestal total

na vegetação remanescente da Amazônia Legal, por tipo de formação florestal, 
segundo as Unidades da Federação que a compõem - 2002
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O Amazonas é o estado com os maiores estoques de biomassa e de car bono 
totais  remanescentes (66,5 bilhões e 19 bilhões de toneladas, respectivamente), 
seguido pelo Pará (46,8 bilhões e 13,4 bilhões de toneladas, respectivamente) 
e Mato Grosso (14,6 bilhões e 4,2 bilhões de toneladas, respectivamente). 
Com exceção de Goiás, que possui pequena área inserida na Amazônia 
Legal, os estados que apresentaram os menores estoques de biomassa e de 
carbono totais remanescentes foram Tocantins (531 milhões e 152 milhões de 
toneladas, respectivamente) e Maranhão (1,4 bilhão e 412 milhões de toneladas, 
respectivamente). Apesar das perdas até 2002, os estoques de biomassa e de 
carbono totais remanescentes nas formações florestais da Amazônia Legal são 
muito significativos, exercendo papel chave no balanço de carbono na atmosfera.

Absoluta
Relativa

(%)

Floresta
Ombrófila

Densa

Floresta
Ombrófila

Aberta

Floresta 
Estacional 

Semidecidual

Floresta 
Estacional 
Decidual

          Total

4,691 8,607 18,499 617,180 620,001 7,979 44atulosbA   

4,0 8,3 8,73 0,85 0,001 )%( avitaleR   

..1,77 3,755 16,724 6,4 0,260 2ainôdnoR

....7,894 13,716 7,4 0,611 2ercA

....0,188 68,521 213,24 8,600 91sanozamA

..9,641 5,215 0,803 14,4 5,769 1amiaroR

9,38 6,96 0,114 46,808 87,92 1,373 31áraP

....2,79 5,716 18,3 6,417 1ápamA

7,01 8,94 3,87 1,31 3,0 9,151 snitnacoT

3,1 6,53 0,82 1,743 9,0 0,214 oãhnaraM

Mato Grosso 4 174,4  9,3  816,7 1 930,8 1 326,9  99,9

6,0 9,0 ....0,0 5,1 sáioG

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Notas: 1. As diferenças entre soma de estoques de carbono e respectivos totais são provenientes do critério de arre-
dondamento.

            2. O carbono total compreende o carbono da parte aérea da vegetação (troncos, galhos, folhas, flores e frutos 

de árvores, arbustos, palmeiras e cipós), acrescido do carbono da serrapilheira e das raízes

Tabela 34 - Estimativa do estoque de carbono total na vegetação remanescente

Tipo de formação florestal
Unidades da Federação

Vegetação florestal total

Estimativa do estoque de carbono total na vegetação remanescente
da Amazônia Legal (1 000 000 t)

da Amazônia Legal, por tipo de formação florestal, segundo as 

Unidades da Federação que a compõem - 2002
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Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila Densa

Floresta Estacional Decidual
Floresta Ombrófila Aberta

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 38 - Distribuição percentual dos estoques de biomassa total e de carbono 

total na vegetação remanescente da Amazônia Legal,

por tipo de formação florestal - até 2002

Gráfico 39 - Estimativa dos estoques de biomassa total e de carbono total na vegetação 

remanescente da Amazônia Legal, por tipo de formação florestal, segundo as

Unidades da Federação que a compõem - até 2002
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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2.7.4 Estoque de biomassa e carbono eliminado por 
desmatamento 

Apresenta uma estimativa dos estoques de biomassa e carbono totais eliminados 
por desmatamento nas formações fl orestais da Amazônia Legal até o ano de 2002.

Descrição
As variáveis utilizadas neste indicador são: os estoques médios de biomassa e 

de carbono totais por hectare por formação fl orestal (indicador 2.7.1) e as áreas com 
antropismo até 2002 (indicador 2.3). As estimativas dos estoques de biomassa e de 
carbono foram obtidas pelo produto (multiplicação) entre o estoque médio por hectare, 
para cada formação fl orestal, e a área com antropismo até 2002. Essas informações 
foram obtidas para as Unidades da Federação e formações fl orestais que possuíam 
informações registradas no BDIA.

Neste indicador, é feita a suposição de que toda a biomassa e o carbono estocados 
nas fl orestas são perdidos no processo de desmatamento, o que não se verifi ca na 

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 16 - Estoque de biomassa e carbono totais remanescente por formações fl orestais, 

segundo Unidades da Federação da Amazônia Legal, em 2002
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realidade. Nem toda a biomassa e todo o carbono contidos nas fl orestas são liberados 
para a atmosfera durante e imediatamente após a derrubada das mesmas. Parte dos 
estoques permanecem na forma de restos de troncos, raízes, serrapilheira, etc. Além 
disso, parte da biomassa e do carbono liberados são recuperados (“sequestrados”) 
pelo crescimento fl orestal secundário e/ou por raízes, folhas e caules de plantas em 
pastos e campos agrícolas. Entretanto, para efeito deste indicador, esta biomassa 
residual e/ou recuperada não será contabilizada.

Nas Tabelas 35 e 36, observa-se que aproximadamente 23 bilhões de toneladas 
de biomassa e 6,6 bilhões de toneladas de carbono totais foram eliminados por 
desmatamento das formações fl orestais da Amazônia Legal até o ano de 2002. 
As perdas de biomassa e de carbono totais da vegetação fl orestal secundária, de 
Savanas, Savanas-Estépicas, Campinaranas e outras tipologias vegetais não fl orestais 
da Amazônia Legal não foram quantifi cadas no presente estudo. 

As maiores perdas de biomassa e de carbono totais por desmatamento 
ocorreram na Floresta Ombrófi la Densa (60,4%), seguidos pela Floresta Ombrófi la 
Aberta (29,6%) e pelas Florestas Estacionais (9,7% na Floresta Estacional Semidecidual 
e 0,3% na Floresta Estacional Decidual).

O Pará é o estado com os maiores estoques de biomassa e de carbono totais 
eliminados pelo desmatamento (10,7 bilhões e 3 bilhões de toneladas, respectivamente), 
seguido pelo Maranhão (5 bilhões e 1,4 bilhão de toneladas, respectivamente), Mato 
Grosso (2,4 bilhões e 678 milhões de toneladas, respectivamente) e Rondônia (1,9 
bilhão e 553 milhões de toneladas, respectivamente). Excluindo-se Goiás, que possui 

Absoluta
Relativa

(%)

Floresta
Ombrófila

Densa

Floresta
Ombrófila

Aberta

Floresta 
Estacional 

Semidecidual

Floresta 
Estacional 
Decidual

          Total

   Absoluto 22 977,3  100,0 13 868,8 6 805,2 2 227,1  76,3

   Relativo (%)  100,0  60,4  29,6  9,7  0,3

Rondônia 1 934,2  8,4  171,8 1 615,0  147,4 ..

Acre  674,9  2,9  343,3  331,7 .. ..

Amazonas 1 137,4  4,9 1 017,0  120,3 .. ..

Roraima  242,9  1,1  172,8  22,9  47,2 ..

Pará 10 689,7  46,5 9 512,3 1 165,5  9,6  2,3

Amapá  209,3  0,9  205,0  4,3 .. ..

Tocantins  683,6  3,0  23,2  548,7  103,9  7,7

Maranhão 5 033,2  21,9 2 343,8 1 634,5 1 028,8  26,1

Mato Grosso 2 371,0  10,3  79,6 1 362,3  889,9  39,2

Goiás  1,1  0,0 .. ..  0,2  0,9

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e
Informações Ambientais.

Notas: 1. As diferenças entre soma de estoques de biomassa e respectivos totais são provenientes do critério de arre-
dondamento.
            2. A biomassa total compreende a biomassa da parte aérea da vegetação (troncos, galhos, folhas, flores e fru-
tos de árvores, arbustos, palmeiras e cipós), acrescida da biomassa da serrapilheira e das raízes.

Tabela 35 - Estimativa do estoque de biomassa total eliminado por desmatamento 

da vegetação primária da Amazônia Legal, por tipo de formação florestal, segundo as 

Unidades da Federação que a compõem - 2002

Tipo de formação florestalVegetação florestal total
Unidades da Federação

Estimativa do estoque de biomassa total eliminado por desmatamento
da vegetação primária da Amazônia Legal (1 000 000 t)
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pequena área inserida na Amazônia Legal, os estados que apresentaram os menores 
estoques de biomassa e carbono totais eliminados pelo desmatamento foram o Amapá 
(209 milhões e 60 milhões de toneladas, respectivamente) e Roraima (243 milhões e 
69 milhões de toneladas, respectivamente).

Os estados com as maiores perdas (Pará, Maranhão, Mato Grosso e Rondônia) 
estão localizados no chamado arco do desmatamento, que compreende o leste, o 
sudeste, o sul e o sudoeste da Amazônia Legal. Nestas áreas, a pressão antrópica sobre 
a vegetação natural é mais forte que no restante da região. Por outro lado, os estados 
menos afetados pelo desmatamento (Amapá e Roraima) se encontram ao norte do 
rio Amazonas, área de menores pressões antrópicas no contexto da Amazônia Legal.

Os valores de biomassa e de carbono totais perdidos por desmatamento até o 
ano de 2002 (23 bilhões e 6,6 bilhões de toneladas, respectivamente) correspondem a 
12,7% dos estoques originais de biomassa e de carbono totais da vegetação fl orestal da 
Amazônia Legal. Dada a importância dos estoques de carbono nas fl orestas amazônicas 
para o balanço de gases de efeito estufa na atmosfera, estes números alertam para a 
necessidade de controle do processo de desmatamento na Amazônia Legal.

Em relação à distribuição por tipologias fl orestais, verifi ca-se que as Florestas 
Estacionais foram muito mais afetadas pelo desmatamento que as Ombrófi las, 
especialmente a Floresta Estacional Semidecidual. Assim, a participação das Florestas 
Estacionais na biomassa e no carbono totais eliminados por desmatamento (10%) é 
bem maior (o dobro) que sua participação nos estoques originais destes nas fl orestas 
da Amazônia Legal (5% - indicador 2.7.2).

Absoluta Relativa (%)

          Total

   Absoluta 6 569,2  100,0 3 965,1 1 945,6  636,7  21,8

   Relativa (%)  100,0  60,4  29,6  9,7  0,3

Rondônia  553,0  8,4  49,1  461,7  42,1 ..

Acre  193,0  2,9  98,1  94,8 .. ..

Amazonas  325,2  4,9  290,8  34,4 .. ..

Roraima  69,4  1,1  49,4  6,5  13,5 ..

Pará 3 056,2  46,5 2 719,6  333,2  2,8  0,6

Amapá  59,8  0,9  58,6  1,2 .. ..

Tocantins  195,4  3,0  6,6  156,9  29,7  2,2

Maranhão 1 439,0  21,9  670,1  467,3  294,1  7,5

Mato Grosso  677,9  10,3  22,8  389,5  254,4  11,2

Goiás  0,3  0,0 .. ..  0,1  0,3

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e
Informações Ambientais.

Notas: 1. As diferenças entre soma de estoques de carbono e respectivos totais são provenientes do critério de arre-
dondamento.
            2. O carbono total compreende o carbono da parte aérea da vegetação (troncos, galhos, folhas, flores e frutos 
de árvores, arbustos, palmeiras e cipós), acrescido do carbono da serrapilheira e das raízes

Floresta
Ombrófila

Aberta

Floresta 
Estacional 

Semidecidual

Floresta 
Estacional 
Decidual

Unidades da Federação

Tabela 36 - Estimativa do estoque de carbono total eliminado por desmatamento 

Tipo de formação florestal

Estimativa do estoque de carbono total eliminado por desmatamento
da vegetação primária da Amazônia Legal (1 000 000 t)

da vegetação primária da Amazônia Legal, por tipo de formação florestal, 

segundo as Unidades da Federação que a compõem - 2002

Vegetação florestal total
Floresta

Ombrófila
Densa
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Gráfico 40 - Distribuição percentual dos estoques de biomassa total e de carbono 

total eliminados por desmatamento da vegetação primária da Amazônia Legal, 

por tipo de formação florestal - até 2002
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0,3%
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

 Gráfico 41 - Estimativas dos estoques de biomassa total e de carbono total eliminados 

por desmatamento da vegetação primária da Amazônia Legal, por tipo de formação 

florestal, segundo as Unidades da Federação que a compõem - até 2002
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 17 - Estoque de biomassa e carbono totais da vegetação eliminada por desmatamento 

por formações fl orestais segundo Unidades da Federação da Amazônia Legal - 2002
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Relevo

O relevo se confi gura como um dos elementos mais signifi cativos 
do ambiente natural, e seu conhecimento, sua representação e 

sua mensuração são de grande importância para a organização, o 
planejamento e a gestão territoriais. Como integrante do espaço físico, o 
relevo exerce infl uência sobre a distribuição da população e condiciona, 
em certa medida, as atividades econômicas e a estruturação da rede 
viária, com refl exos sobre a circulação de riquezas e de mercadorias.

Na Amazônia Legal, o relevo apresenta uma complexidade 
estrutural e morfológica inerente à dimensão territorial da região. 
Formado sobre terrenos de idades geológicas diversas, desde as 
mais antigas até as mais recentes, é submetido a uma dinâmica atual 
fortemente marcada pelos mecanismos morfogenéticos característicos 
das zonas climáticas tropicais úmidas, responsáveis por uma atuação 
intensa dos processos erosivos e de esculturação do relevo. 

Os processos erosivos fazem parte de um mecanismo complexo 
que desencadeia as mudanças a que estão submetidos os sistemas 
naturais. Destaque-se, contudo, que, nos ambientes antropizados, 
diferentes formas de interferência, em função dos interesses eco-
nômicos ou de assentamentos populacionais, tanto no espaço rural 
como no urbano, transformaram o homem num importante agente 
geomórfi co capaz de ocasionar o desaparecimento, a construção ou 
a alteração das feições de relevo e da rede de drenagem. Constata-
se, assim, que as intervenções antrópicas podem acarretar sérios 
quadros de desequilíbrio ambiental, como é o caso da erosão acelerada 
provocada pelo manejo inadequado do solo ou o assoreamento das 
calhas fl uviais. 
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Com isso, atualmente, tem-se dado ênfase a modelos alternativos de 
desenvolvimento, como os que utilizam o paradigma da sustentabilidade, partindo 
de um viés que busca conciliar desenvolvimento e preservação ambiental. Neste 
contexto, a introdução do relevo na categoria de geoindicadores traz uma perspectiva 
importante  para a produção e o uso de informações ambientais.

A criação e o uso de indicadores do relevo se apoiam na qualifi cação e na 
quantifi cação dos processos dinâmicos de sua evolução, como a morfometria das 
formas de relevo e a análise do comportamento da rede de drenagem. As informações 
usadas nos indicadores são obtidas por meio da interpretação de fotografi as aéreas e 
imagens de satélite, consulta a fontes bibliográfi cas e cartográfi cas, complementadas 
pelo monitoramento ambiental dos aspectos dinâmicos, com a utilização de dados 
coletados em campo. A escolha dos indicadores está vinculada à fi nalidade e à escala 
dos estudos e projetos desenvolvidos. As informações usadas nos indicadores foram 
obtidas por consulta ao Banco de Dados e Informações Ambientais - BDIA, existente 
no IBGE.

Tais informações, quando gerenciadas por um Sistema de Informações 
Geográficas - SIG, constituem subsídios importantes para o planejamento e a 
gestão ambientais. Recomenda-se a inserção destes indicadores nos documentos 
reguladores e de legislação. Planos diretores municipais, constituições federal 
e estaduais, planos de manejo, zoneamentos ambientais, etc., devem conter, 
nos parágrafos sobre meio ambiente ou recursos naturais, artigos ou capítulos 
voltados para o incentivo à utilização racional do relevo, com recomendações de 
uso sustentável para sistemas fluviais, fluviolacustres, fluviomarinhos, lagunares, 
de encostas e de interflúvios, conscientizando, assim, os diferentes setores da 
sociedade sobre a necessidade da adoção de medidas preventivas da degradação 
ambiental.

Na análise do relevo da região amazônica, foram selecionados, para este estudo, 
cinco indicadores considerados relevantes para o entendimento desta variável como 
um dos elementos integradores da dinâmica da paisagem natural. São eles:

3.1) Modelados do relevo de acordo com sua gênese;

3.2) Formas de relevo;

3.3) Áreas sujeitas a inundações;

3.4) Intensidade de dissecação do relevo; e

3.5) Formas de relevo nas áreas antrópicas. 

Estes indicadores foram construídos a partir das informações existentes nas 162 
unidades de relevo mapeadas na Amazônia Legal, constantes do BDIA. 

Cada unidade constitui um conjunto de modelados e formas de relevo com 
características semelhantes do ponto de vista morfológico, altimétrico e com gênese 
comum, sendo defi nidas como arranjos de formas fi sionomicamente semelhantes 
nos diversos tipos de modelados. A geomorfogênese e a similitude de formas 
podem ser explicadas por fatores paleoclimáticos e por condicionantes tectônicas, 
estruturais e litológicas. Cada unidade do relevo evidencia processos genéticos, 
formações superficiais e tipos de modelados diferenciados dos demais. Neste 
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 18 - Compartimentos de relevo da Amazônia Legal
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contexto, o comportamento da drenagem, seus padrões e anomalias são tomados 
como referencial para a classifi cação das unidades de relevo, pois revelam as relações 
entre os ambientes climáticos atuais ou passados e as condicionantes litológicas ou 
tectônicas. 

São exemplos de unidades de relevo: Planície Amazônica; Planície do Araguaia; 
Tabuleiros Costeiros; Patamares de Roraima; Chapada dos Parecis; Planalto dos 
Guimarães; Serra do Cachimbo; etc.

As unidades de relevo, devido ao caráter abrangente de sua natureza, indicam 
as características gerais do relevo de uma região. As 162 unidades identifi cadas 
na Amazônia Legal foram agrupadas, para efeito da análise espacial regional, em 
compartimentos do relevo (Mapa 18 e Gráfi co 42), e identifi cadas como planícies, 
depressões, tabuleiros, chapadas, patamares, planaltos e serras.

O agrupamento das unidades em compartimentos de relevo é útil para a 
caracterização geral de recortes nacional, estadual e regional ou outro que não esteja 
relacionado com a escala de detalhe. 
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3.1 Modelados do relevo de acordo com sua 

gênese

Apresenta a área absoluta e a distribuição percentual dos tipos de mo-
delados de relevo na Amazônia Legal, de acordo com sua gênese (Mapa 19 e 
Gráfico 43).

Justifi cativa

A identificação e a quantificação dos modelados segundo a sua gênese é 
uma abordagem de avaliação do relevo na qual a morfodinâmica específica de 
cada categoria determina seu estágio de evolução atual, suas potencialidades e 
vulnerabilidades em face da cobertura e do uso da terra. Esta avaliação é útil na 
determinação da predisposição dos terrenos à erosão, desde que associada a 
outras informações, como as características das rochas, dos solos, da cobertura 
vegetal, do clima e do uso da terra, bem como aspectos morfométricos do relevo.

Gráfico 42 - Percentual da área ocupada pelos compartimentos de relevo 

da Amazônia Legal, segundo o tipo de compartimento 
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 43 - Distribuição percentual de gênese dos modelados 

da Amazônia Legal segundo o tipo
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 19 -  Modelados do relevo de acordo com sua gênese na Amazônia Legal
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Descrição
Para este indicador, os diferentes tipos de modelados do relevo foram agrupados 

em classes, considerando sua gênese comum e funcionalidade, com base nos 
processos atuantes em sua evolução e formação.

Na Amazônia Legal, predominam os modelados de dissecação, com 72,2% 
da área regional. Os modelados de acumulação e de aplanamento apresentam 
equivalência, com participação de 12,9% e 12,7%, respectivamente. Os modelados de 
dissolução contribuem com apenas 0,08% do total regional (Tabela 37). 

Absoluta

(km2)
Percentual

(%)
Acumulação

(A)
Dissecação

(D)
Aplanamento

(P)
Dissolução

(K)

          Total 5 016 136,3   100,0 12,9 72,2 12,7 0,0

Rondônia  237 576,2   100,0 8,9 78,1 12,2 -

-4,02,092,90,001  4,133 461 ercA

Amazonas 1 558 995,7   100,0 18,8 70,8 7,7 -

-9,87,672,310,001  0,992 422 amiaroR

-1,217,678,70,001  5,986 742 1áraP

-0,53,574,710,001  6,418 241 ápamA

Tocantins  271 537,6   100,0 13,2 67,0 17,4 1,4

Maranhão  262 735,7   100,0 5,9 61,2 31,2 -

Mato Grosso  903 357,9   100,0 12,4 66,9 20,1 -

3,011,46,742,730,001  8,897 2 sáioG

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Nota: Não foram consideradas as áreas relativas à massa d ´água (rios, lagos e lagoas) nas interpretações do mapea-
mento temático.

Tabela 37 - Distribuição percentual da gênese dos modelados de relevo 

Unidades da Federação

Distribuição percentual de gênese dos modelados de relevo
da Amazônia Legal (%)

que a compõem

da Amazônia Legal, em relação à área das Unidades da Federação 

Área
abrangida

Esta distribuição segue o padrão dominante nas áreas continentais, submetidas 
à atuação dos rios como principais agentes de esculturação do relevo, condições 
potencializadas na Amazônia Legal pela existência de uma rica rede de drenagem 
associada a um clima úmido, com elevada pluviosidade. Como consequência, 
verifi ca-se na região o predomínio de um relevo colinoso, em grande parte com densa 
cobertura vegetal, cuja manutenção é fundamental para o equilíbrio da atuação dos 
processos erosivos. 

Os relevos planos resultantes dos processos de acumulação originam-se da 
deposição de sedimentos, principalmente relacionada com a ação dos rios e, por isso 
mesmo, presentes particularmente ao longo da rede fl uvial e nas baixadas interiores 
e litorâneas. 

As áreas de aplanamento, por sua vez, ocorrem descontinuamente na superfície 
regional e compreendem os vestígios de antigas superfícies pediplanadas, testemunhos 
da existência de um clima mais seco no passado nas áreas tropicais. 

Predominantes na Amazônia Legal como um todo, os modelados de dissecação 
também predominam em todas as Unidades da Federação (Tabela 37), sendo o maior 
percentual encontrado no Acre, com 90,2% da área estadual, ainda que isso represente 
apenas 4,1% deste tipo de modelado na Amazônia Legal (Tabela 38). Em Roraima, 
Rondônia, Pará e Amapá, os modelados de dissecação ocorrem em mais de 75,0% dos 
seus respectivos territórios, sendo que os do Pará respondem por 26,4% do total deste 
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modelado na Amazônia Legal. No Amazonas, os modelados de dissecação ocorrem 
em 70,8% da área estadual, e a participação em relação ao total regional é de 30,5%.

Acumulação
(A)

Dissecação
(D)

Aplanamento
(P)

Dissolução
(K)

          Total 5 016 136,3 100,0 100,0 100,0 100,0

Rondônia  237 576,2 3,3 5,1 4,6 -

Acre  164 331,4 2,3 4,1 0,1 -

Amazonas 1 558 995,7 45,4 30,5 18,7 -

Roraima  224 299,0 4,6 4,7 3,1 -

Pará 1 247 689,5 15,1 26,4 23,7 -

Amapá  142 814,6 3,8 3,0 1,1 -

Tocantins  271 537,6 5,5 5,0 7,4 92,9

Maranhão  262 735,7 2,4 4,4 12,8 -

Mato Grosso  903 357,9 17,4 16,7 28,4 -

Goiás  2 798,8 0,2 0,0 0,0 7,1

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Nota: Não foram consideradas as áreas relativas à massa d ´água (rios, lagos e lagoas) nas interpretações do mapea-
mento temático.

Tabela 38 - Distribuição percentual da gênese dos modelados de 

relevo da Amazônia Legal, em relação à área total de cada gênese, segundo as 

Unidades da Federação que a compõem

Área
abrangida

(km2)
Unidades da Federação

Distribuição percentual da gênese dos modelados de relevo
da Amazônia Legal, em relação à área total de cada gênese (%)

Os modelados de acumulação constituem, em grande parte, a unidade Planície 
Amazônica, as planícies e pantanais mato-grossenses, bem como os planos abaciados 
de inundação dispersos na região. Assumem maior expressão espacial no Estado 
do Amazonas, ocupando 18,8% da área estadual, o que corresponde a 45,4% deste 
modelado na Amazônia Legal. Em seguida, vêm Mato Grosso e Pará, compreendendo 
17,4% e 15,1% dos totais regionais e 12,4% e 7,8% das áreas estaduais, respectivamente. 
As planícies fl uviais são formadas por aluviões recentes depositadas pelos rios, 
constituindo importante elemento para fertilização dos solos, o que favorece o 
desenvolvimento de uma agricultura de subsistência pela população ribeirinha. No 
período das cheias, é comum o fenômeno de desbarrancamento das margens nos 
trechos dos rios que correm encaixados, sem planícies fl uviais. Nos períodos de 
estiagem, depósitos sedimentares se acumulam ao longo dos rios, formando inúmeras 
ilhas, trazendo prejuízo à navegação e causando assoreamento de portos.  

As áreas mais representativas dos modelados de acumulação encontram-se ao 
longo da calha do rio Amazonas/Solimões e de seus tributários Juruá, Purus e Madeira, 
na ilha de Marajó, no litoral do Amapá, no sul de Mato Grosso (Pantanal Mato-grossense) 
e na planície do rio Araguaia, entre os Estados de Mato Grosso e Tocantins.

Na Amazônia, os modelados de aplanamento ocorrem de forma dispersa, o 
mesmo acontecendo nos estados. As áreas mais expressivas são encontradas em 
Mato Grosso, no Pará e no Amazonas que possuem 28,4%, 23,7% e 18,7% da área 
total deste modelado na região, ocupando 20,1%, 12,1% e 7,7% das áreas estaduais, 
respectivamente. São áreas que, do ponto de vista do relevo, salvo por restrições 
legais, são as mais recomendáveis para utilização, bem como para a implantação de 
projetos de colonização e de instalação das redes rodoviária e ferroviária.

Os modelados de dissolução estão localizados em uma área restrita dos Estados 
de Tocantins e Goiás, no sudeste da região, sendo que 92,9% de sua área situam-se no 
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 20 - Formas de relevo da Amazônia Legal
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Tocantins e correspondem a uma pequena parcela dos Patamares do Chapadão Ocidental 
Baiano. A área de Goiás pertencente à Amazônia Legal é de cerca de 2 800km2, ou 0,06% 
da superfície regional. Desta extensão total, 47,6% correspondem aos modelados de 
dissecação, 37,2% aos de acumulação, 10,3% aos de dissolução e 4,1% aos de aplanamento.

3.2 Formas de relevo
Apresenta o valor absoluto e a distribuição percentual das áreas ocupadas pelas 

formas de relevo na Amazônia Legal (Mapa 20 e Gráfi co 44).

Justifi cativa 
As formas de relevo são componentes da paisagem e confi guram um importante 

recurso ambiental. Seus diferentes tipos apresentam condições favoráveis ou restritivas 
aos vários usos que as sociedades humanas podem fazer do espaço geográfi co. São 
exemplos de condições restritivas do relevo as planícies sujeitas a inundações ou as dunas 
móveis, impróprias para a localização de núcleos urbanos. Como condições favoráveis 
podem ser citadas as superfícies de aplanamento, geralmente adequadas à agricultura 
mecanizada. Formas originadas de processos de dissolução, como grutas e cavernas, 
apresentam beleza cênica de elevado potencial turístico. 
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Gráfico 44 - Distribuição percentual das formas de relevo da Amazônia 

Legal, segundo o tipo
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Descrição

As formas de relevo são categorias que identifi cam a diversidade de aspectos da 
superfície terrestre, considerando a morfologia, a altimetria e a gênese. Diferenciam-
se dos modelados por abordarem de forma específi ca a morfologia do terreno e, 
secundariamente, os processos formadores. 

Dentre as 17 categorias de formas de relevo identifi cadas na Amazônia Legal, 
registra-se um amplo predomínio das formas dissecadas de topos tabulares (37,0%) e 
convexos (29,5%) e das superfícies de aplanamento (pediplanos) (12,5%), perfazendo 
cerca de 80% do total da área regional. Destacam-se, também, as formas aguçadas 
(5,2%), as planícies (5,1%) e os planos abaciados (3,5%).

As tabelas com a distribuição percentual das formas de relevo em relação às 
Unidades Federativas (Tabela 39) e em relação ao total regional (Tabela 40) revelam 
que no Estado do Amazonas predomina o relevo tabular, com 43,4% da área estadual 
e 36,5% do total desta forma na região; o relevo convexo corresponde a 24,0% do 
estado e a 25,2% do total da forma; as áreas de pediplanos ocupam 7,6 % do estado 
e 18,8% do total da forma, e as planícies 9,2% do estado e 56,5% do total regional. 
No Estado do Pará, destacam-se relevos convexos (39,1% do estado e 32,9% do total 
regional), tabulares (31,9% do estado e 21,5% do total regional) e os pediplanos 
(12,1% do estado e 24,1% do total regional). Mato Grosso apresenta o mesmo padrão, 
com predomínio dos relevos convexos (19,8% do estado e 12,1% do total regional), 
tabulares (44,0% do estado e 21,5% do total regional) e; pediplanos (20,0% do estado 
e 28,8% do total regional) (Foto 1).
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Foto 1 - Superfície de aplanamento parcialmente conservada, correspondendo ao topo da 

Chapada dos Guimarães. Estrada de Cuiabá para a Usina Hidrelétrica de Manso (MT). 

Foto: Diana Del`Arco.

(continua)

Absoluta

(km2)

Percen-
tual
(%)

Planície
Planície

e
terraço

Terraço Duna
Plano 

arenoso
Plano 

abaciado
Plano 

coluvial

          Total 5 016 136,3   100,0 5,1 2,0 2,1 0,0 0,0 3,5 0,2

Rondônia  237 576,2   100,0 1,3 1,6 1,5 - - 4,5 -

-0,0--4,21,47,20,001  4,133 461 ercA

Amazonas 1 558 995,7   100,0 9,2 1,8 4,5 0,1 - 2,9 0,3

7,02,7-2,00,11,20,20,001  0,992 422 amiaroR

0,04,0--3,16,34,20,001  5,986 742 1áraP

-2,0--5,16,11,410,001  6,418 241 ápamA

Tocantins  271 537,6   100,0 2,9 0,6 0,4 - - 9,3 -

Maranhão  262 735,7   100,0 2,2 1,1 0,3 0,0 0,0 2,3 -

Mato Grosso  903 357,9   100,0 3,7 0,6 0,4 0,0 - 7,5 0,2

1,010,001  8,897 2 sáioG - - - - 27,1 -

Área abrangida 

Tabela 39 - Distribuição percentual das formas de relevo 

da Amazônia Legal, em relação à área das Unidades da Federação

Distribuição percentual das formas de
relevo da Amazônia Legal (%)

Unidades da Federação

Acumulação
(A)

que a compõem
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(conclusão)

Disso-
lução 

(K)

Pedi-
plano

Plano
de

gênese
indife-

renciada

Topo 
aguçado

Topo 
convexo

Topo 
tabular

Encosta
íngreme

de
erosão

Estru-
tural

Ilha 
rochosa

Ravina Carste

          Total 12,5 0,2 5,2 29,5 37,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1

Rondônia 12,2 0,0 5,2 19,5 51,9 0,3 1,1 - - -

0,09,70,053,23-4,0ercA - - - -

-1,00,0-0,04,340,423,31,06,7sanozamA

-9,00,02,04,09,121,833,510,40,5amiaroR

-1,00,02,02,09,131,932,50,01,21áraP

--0,05,02,02,015,859,5-0,5ápamA

Tocantins 17,4 0,0 2,7 17,3 45,2 0,3 1,1 0,0 0,4 1,4

Maranhão 31,2 0,0 3,0 36,5 21,5 0,1 0,0 0,0 0,1 -

Mato Grosso 20,0 0,1 2,5 19,8 44,0 0,5 0,1 0,0 - -

8,338,31--1,4sáioG - - - - 10,3

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Nota: Não foram consideradas as áreas relativas à massa d ´água (rios, lagos e lagoas) nas interpretações do mapea-
mento temático.

Tabela 39 - Distribuição percentual das formas de relevo 

da Amazônia Legal, em relação à área das Unidades da Federação

que a compõem

Distribuição percentual das formas de
relevo da Amazônia Legal (%)

Unidades da Federação

Dissecação
(D)

Aplanamento
(P)

(continua)

Planície
Planície

e
terraço

Terraço Duna
Plano 

arenoso
Plano 

abaciado
Plano 

coluvial

          Total 5 016 136,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Rondônia  237 576,2 1,2 3,9 3,4 - - 6,0 -

-0,0--8,37,67,14,133 461 ercA

Amazonas 1 558 995,7 56,5 27,8 67,9 77,7 - 25,6 52,4

4,021,9-1,513,26,48,10,992 422 amiaroR

4,59,2--6,518,440,215,986 742 1áraP

-1,0--1,23,29,76,418 241 ápamA

Tocantins  271 537,6 3,1 1,7 1,0 - - 14,2 -

Maranhão  262 735,7 2,2 3,0 0,6 2,7 100,0 3,4 -

Mato Grosso  903 357,9 13,3 5,3 3,1 4,5 - 38,3 21,7

1,08,897 2 sáioG - - - - 0,4 -

Tabela 40 - Distribuição percentual das formas de relevo da Amazônia Legal, 

em relação à área total de cada forma, segundo as Unidades da Federação 

que a compõem

 Unidades da Federação

Distribuição percentual das formas de relevo da Amazônia Legal, 
em relação à área total de cada forma (%)

Acumulação (A)
Área

abrangida

(km2)
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(conclusão)

Disso-
lução 

(K)

Pedi-
plano

Plano
de

gênese
indife-

renciada

Topo 
aguçado

Topo 
convexo

Topo 
tabular

Encosta
íngreme

de
erosão

Estru-
tural

Ilha 
rochosa

Ravina Carste

          Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

--4,41,629,77,61,37,46,06,4ainôdnoR

2,07,06,52,02-1,0ercA - - - -

Amazonas 18,8 14,3 19,5 25,2 36,5 5,2 - 32,3 22,3 -

-7,639,21,42,87,28,50,316,578,1amiaroR

-0,515,348,126,125,129,239,425,01,42áraP

--2,78,61,38,06,52,3-1,1ápamA

9,298,027,35,927,86,62,38,20,06,7snitnacoT

Maranhão 13,1 0,0 3,0 6,5 3,0 3,1 0,3 2,7 5,2 -

Mato Grosso 28,8 9,0 8,6 12,1 21,5 42,2 11,4 3,3 - -

1,00,0--0,0sáioG - - - - 7,1

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
Nota: Não foram consideradas as áreas relativas à massa d ´água (rios, lagos e lagoas) nas interpretações do mapea-
mento temático.

Tabela 40 - Distribuição percentual das formas de relevo da Amazônia Legal, 

em relação à área total de cada forma, segundo as Unidades da Federação 

que a compõem

 Unidades da Federação

Dissecação
(D)

Aplanamento
(P)

Distribuição percentual das formas de relevo da Amazônia Legal, 
em relação à área total de cada forma (%)

Considerando a participação de cada uma das formas de relevo, ocorrem em 
maior percentual as formas convexas no Amapá (58,5% do estado) e no Acre (50,0%); 
as formas tabulares em Rondônia (51,9%), Tocantins (45,2%), Roraima (21,9%) e 
Maranhão (21,5%); os pediplanos no Maranhão (31,2%), Tocantins (17,4%) e Rondônia 
(12,2%). Os planos abaciados têm áreas expressivas nos Estados de Tocantins (9,3% 
do estado), Mato Grosso (7,5%) e Roraima (7,2%).  

As formas de relevo cárstico ocupam uma área restrita e periférica da região, 
correspondendo a apenas 0,1%. Estas formas estão restritas a 1,4% do Tocantins e 
10,3% de Goiás. Goiás possui menos de 2 800km² na Amazônia Legal e, com exceção do 
relevo cárstico (7,1% sobre o total regional), as demais formas são pouco signifi cativas 
no contexto regional.

O resultado desse padrão é um relevo monótono em sua maior parte, com 
amplas superfícies horizontais, dominado por colinas, morrotes e morros de encostas 
suaves, caracterizado por baixas amplitudes locais. Nas áreas de relevos dissecados, 
predominam declividades inferiores a 12°, conferindo à topografi a um aspecto que 
oscila do plano ao ondulado e que, apesar de não oferecer maiores difi culdades à 
ocupação, requer cuidados especiais para a construção de estradas, sobretudo onde 
o relevo é mais acidentado. 

Nas áreas de relevo de topo tabular, ocorrem colinas amplas e médias, 
predominando baixa densidade de canais de drenagem e aprofundamento dos 
talvegues muito baixo, conferindo ao relevo um aspecto suave ondulado. 

Colinas médias a pequenas ocorrem nas áreas de relevo de topo convexo, onde 
a densidade de canais de drenagem varia de média a muito alta, e o aprofundamento 
dos talvegues de muito baixo a baixo, conferindo ao relevo um aspecto ondulado.
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Nas áreas de relevo de topo aguçado, ocorrem morros e serras, a densidade 
de canais de drenagem varia de alta a muito alta e o aprofundamento dos talvegues 
varia de baixo a alto. A presença de alinhamentos de cristas e conjuntos serranos, 
muitas vezes associados a escarpas erosivas e estruturais, conferem a estas áreas 
condições de instabilidade ambiental e consequente restrição ao uso, sendo, portanto, 
recomendadas para preservação e conservação.

As áreas de relevo mais vigoroso, onde são mais fortes as declividades, 
encontram-se na periferia da região ou em trechos isolados no seu interior. 
Compreendem serras como as do Divisor (Acre), Imeri (Amazonas), Parima (Roraima), 
Cachimbo (Pará), do Lajeado (Tocantins) e das Araras (Mato Grosso), de rara beleza 
cênica, algumas delas já transformadas em unidades de conservação.

As áreas planas propriamente ditas compreendem as planícies, os topos dos 
chapadões, as superfícies pediplanadas e os pantanais, com declividades inferiores 
a 2° e que apresentam cobertura vegetal diversa do relevo colinoso. O aspecto plano 
predominante na região explica-se pelo fato de grande parte dos terrenos serem de 
origem sedimentar, e, mesmo onde predominam as áreas de rochas mais antigas do 
embasamento (cráton), ocorrem vestígios de antigos pediplanos. 

3.3 Áreas sujeitas a inundações

Apresenta o valor absoluto e a distribuição percentual das áreas sujeitas 
a inundações na Amazônia Legal (Mapa 21 e Gráfi co 45).

Justifi cativa

As áreas sujeitas a inundações compreendem parte do modelado de acumulação, 
no qual as formas de relevo são planas, suavemente onduladas ou rampeadas, em 
geral, posicionadas em baixas altitudes. Estão sujeitas a inundações permanentes ou 
periódicas, decorrentes da atuação de processos de sedimentação de origem fl uvial, 
lacustre, marinha ou de condições específi cas de drenagem.

A identifi cação das áreas sujeitas a inundações permite avaliar as condições 
da drenagem na Amazônia Legal, caracterizada por marcante fl utuação sazonal do 
nível das águas. Esta importante informação auxilia o planejamento da ocupação e do 
uso do território. São áreas impróprias para a instalação de núcleos urbanos, e o uso 
agrícola restringe-se a culturas de ciclo curto, no caso das várzeas. As planícies fl uviais, 
marinhas e lacustres devem ser preservadas por abrigarem grandes mananciais, da 
mesma forma que a cobertura vegetal natural deve ser mantida, particularmente ao 
longo dos rios, nas veredas e cabeceiras de drenagem, inclusive ao redor das lagoas, 
conforme dispõe a legislação ambiental vigente.

As inundações ocorrem no período das chuvas, quando a descarga do rio, muito 
elevada, excede a capacidade do canal, extravasando os diques marginais e alagando 
as planícies adjacentes. Nas áreas litorâneas, estão relacionadas à combinação de 
precipitações intensas com períodos de maré alta. As áreas sujeitas a inundações 
também são as mais atingidas por enchentes associadas ao desmatamento e ao uso 
inadequado do solo, que provocam a erosão e o assoreamento das calhas fl uviais.
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 21 -  Áreas sujeitas a inundações na Amazônia Legal
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Gráfico 45 - Distribuição percentual das áreas 

sujeitas a inundações na Amazônia Legal segundo o tipo
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Descrição

Do ponto de vista da dinâmica fl uvial e da marinha, podemos classifi car as 
áreas sujeitas a inundações na Amazônia Legal em quatro categorias, considerando 
a atuação dos processos fl uviais, lacustres, marinhos ou a existência de condições 
especiais de drenagem do solo.

1. Áreas de planícies e de planícies com terraços (várzeas baixa e alta)

Compreendem as planícies fl uviais, lacustres e fl uviolacustres, e correspondem às 
várzeas propriamente ditas. São áreas planas resultantes da acumulação de sedimentos 
e sujeitas a inundações periódicas, podendo comportar lagos, paleomeandros, cordões 
arenosos e diques marginais. 

2. Áreas de baixos terraços 

Correspondem predominantemente aos terraços localizados em nível ime-
diatamente acima das planícies fluviais, sujeitos a inundações em caráter excep-
cional, mas que permanecem secos em um período maior de tempo devido à sua 
posição altimétrica e às variações provocadas pelas mudanças das condições 
de escoamento. Incluem, também, as áreas dos níveis de terraços marinhos e 
fluviomarinhos localizados nas baixadas litorâneas holocênicas e pleistocênicas.

3. Planícies fl uviomarinhas e marinhas (mangues e baixadas 

litorâneas)

Compreendem, em sua maior parte, as áreas resultantes da combinação de 
processos de acumulação fl uvial e marinha, sujeitas a inundações periódicas e à 
oscilação das marés, comportando manguezais e canais de maré. Localizam-se nas 
baixadas litorâneas ou próximo às embocaduras fl uviais.

4. Planos abaciados de inundação

Compreendem as áreas abaciadas resultantes de planos convergentes, arenosas 
e/ou argilosas, sujeitas ou não a inundações periódicas, podendo apresentar arreísmo 
e/ou comportar lagoas fechadas ou precariamente incorporadas à rede de drenagem. 
As condições de maior ou menor alagamento estão relacionadas com as condições 
diferenciadas de drenagem do solo. Localizam-se nas áreas continentais interiores e 
nas áreas próximas ao litoral.

As áreas sujeitas a inundações, apesar de não serem caracterizadas pela 
ocupação urbana, têm-se mostrado apropriadas ao desenvolvimento de uma economia 
baseada na agricultura de subsistência e na pecuária extensiva, particularmente na 
criação de búfalos (Foto 2).
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Total

Planícies
e planícies

com
terraços 

Baixos 
terraços 

Planícies
fluvioma-
rinhas e 

marinhas 

Planos 
abaciados

de
inundação

          Total 5 016 136,3 12,4 6,6 1,8 0,5 3,5

Rondônia  237 576,2 8,2 3,0 0,8 - 4,5
Acre  164 331,4 7,8 6,7 1,0 - 0,0
Amazonas 1 558 995,7 17,8 11,0 3,9 - 2,9
Roraima  224 299,0 12,2 4,1 0,9 - 7,2
Pará 1 247 689,5 7,8 5,3 1,3 0,7 0,4
Amapá  142 814,6 17,4 8,9 1,5 6,8 0,2
Tocantins  271 537,6 13,2 3,5 0,4 - 9,3
Maranhão  262 735,7 5,8 1,5 0,3 1,8 2,3
Mato Grosso  903 357,9 12,2 4,3 0,4 - 7,5
Goiás  2 798,8 37,2 10,1 - - 27,1

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Nota: Não foram consideradas as áreas relativas à massa d ´água (rios, lagos e lagoas) nas interpretações do mapea-
mento temático.

Tabela 41 - Distribuição percentual das áreas sujeitas a inundações da Amazônia Legal, 

Unidades da Federação
Área

abrangida

(km2)

em relação à área das Unidades da Federação que a compõem

Distribuição percentual das áreas sujeitas a inundações
da Amazônia Legal (%)

As tabelas de distribuição percentual das áreas sujeitas a inundações em relação 
às Unidades Federativas (Tabela 41) e em relação ao total de cada categoria (Tabela 42) 
mostram que o total das áreas sujeitas a inundações na Amazônia Legal corresponde 
a 12,4% da superfície regional, sendo a mais representativa a das planícies fl uviais, 
lacustres e fl uviolacustres (6,6%), áreas que permanecem ao menos seis meses por 
ano inundadas, que constituem as várzeas e os igapós.

Esta categoria é mais expressiva nos Estados do Amazonas (11,0% da área 
estadual e 51,8% do total regional), Pará (5,3% e 20,1%, respectivamente) e Mato 
Grosso (4,3% e 11,8%, respectivamente), distribuída, principalmente, ao longo dos 
rios Amazonas, Juruá, Purus, Negro, Xingu e na ilha de Marajó. A ocorrência destas 
planícies também é expressiva no litoral do Amapá e no Acre, estados nos quais 
perfazem, respectivamente, 3,9% e 3,3% do total regional.

Foto 2 - Planície fl uvial utilizada para criação de búfalos próximo a Itacoatiara (AM).

Foto: Diana Del’Arco.
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Planícies
e planícies

com
terraços 

Baixos
terraços 

Planícies
fluvioma-
rinhas e 

marinhas 

Planos
abaciados

de
inundação

          Total 5 016 136,3 100,0 100,0 100,0 100,0

Rondônia  237 576,2 2,1 2,1 - 6,0

Acre  164 331,4 3,3 1,8 - -

Amazonas 1 558 995,7 51,8 68,0 - 25,6

Roraima  224 299,0 2,8 2,2 - 9,1
Pará 1 247 689,5 20,1 17,9 38,9 2,9

Amapá  142 814,6 3,9 2,4 41,2 0,1

Tocantins  271 537,6 2,9 1,1 - 14,2
Maranhão  262 735,7 1,2 0,7 19,8 3,4

Mato Grosso  903 357,9 11,8 3,6 - 38,3

Goiás  2 798,8 0,1 - - 0,4

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Nota: Não foram consideradas as áreas relativas à massa d ´água (rios, lagos e lagoas) nas interpretações do mapea-
mento temático.

Tabela 42 - Distribuição percentual das áreas sujeitas a inundações da 

Amazônia Legal, em relação à área total de cada tipo, segundo as 

Unidades da Federação que a compõem

 Unidades da Federação
Área

abrangida

(km2)

Distribuição percentual das áreas sujeitas a inundações
da Amazônia Legal, em relação à área total de cada tipo (%)

Nestes locais, estabelecem-se populações ribeirinhas que têm suas vidas 
condicionadas ao ciclo das águas e neles desenvolvem uma economia de subsistência 
baseada na agricultura, na pesca e na criação de animais. De acordo com Moreira 
(1977, p. 16), 

[...] diversos tipos de várzeas são assinalados no baixo-médio curso do rio Amazonas: 

as várzeas de rios, nas áreas ribeirinhas inundadas a cada cheia; as várzeas de chuvas 

correspondentes às baixadas afastadas do rio, nas quais as variações do  lençol freático 

estariam relacionadas às chuvas; as várzeas de marés localizadas no baixo curso do rio 

Amazonas e em Marajó, onde a renovação das águas se faz em função das marés.

A área de baixos terraços é mais expressiva no Amazonas (3,9% da área estadual 
e 68,0% do total regional) e no Pará (1,3% e 17,9%, respectivamente), distribuídos, 
principalmente, nos rios Amazonas, Juruá, Purus e Madeira e na ilha de Marajó. Estes 
últimos correspondem aos terraços fl uviomarinhos e fl uviolacustres localizados no 
norte e nordeste da ilha e recobertos por vegetação de campos naturais, sazonalmente 
alagados, denominados campos marajoaras, também utilizados para a criação de 
búfalos. 

A terceira categoria considera as planícies litorâneas sob influência 
marinha e fluviomarinha que comportam, em sua maior parte, manguezais, áreas 
prioritárias para preservação ambiental por serem berçário natural de diversas 
espécies de peixes e crustáceos. As planícies fluviomarinhas e marinhas ocorrem 
nos Estados do Amapá (6,8% da área estadual), do Pará (0,7% da área estadual) 
e do Maranhão (1,8% da área estadual) e, somadas, perfazem 0,5% da superfície 
regional. Os processos atuantes estão relacionados com a dinâmica das cheias 
e vazões dos rios e à oscilação do nível das marés, que podem variar em até 5m 
no Estado do Pará.
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 22 - Intensidade de dissecação do relevo da Amazônia Legal
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A quarta categoria, que compreende os planos abaciados de inundação (3,5% 
da Amazônia Legal), tem maior expressão espacial em Mato Grosso (7,5% da área 
estadual e 38,3% do total regional), no Amazonas (2,9% e 25,6%, respectivamente), no 
Tocantins (9,3% e 14,2%, respectivamente), em Roraima (7,2% e 9,1%, respectivamente) 
e em Rondônia (4,5% e 6,0%, respectivamente). Está distribuída, principalmente, na 
ilha do Bananal, norte do Pantanal Mato-grossense, pantanal do rio Guaporé, norte 
do Amazonas, sudoeste de Roraima, além da Baixada Maranhense. Estas áreas são 
amplamente utilizadas para a pecuária extensiva, sobretudo a criação de búfalos, tendo 
em vista estes animais apresentarem excelente adaptação a estes tipos de terrenos.

3.4 Intensidade de dissecação do relevo (densidade 

de drenagem e aprofundamento dos talvegues)

Apresenta a localização, o valor absoluto e a distribuição percentual das classes 
de  intensidade de dissecação do relevo na Amazônia Legal (Mapa 22 e Gráfi co 46).
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Gráfico 46 - Distribuição percentual da intensidade de 

dissecação do relevo da Amazônia Legal, segundo as classes
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Justifi cativa

A água é o mais importante agente modelador do relevo terrestre e este papel 
tanto se faz sentir na ação que ela desempenha com a remoção e o transporte das 
partículas do solo como também pelo intemperismo químico atuante sobre os materiais 
constituintes das rochas. Seu poder erosivo também é fortemente determinado pela 
velocidade com que se dá o escoamento, e esta velocidade é condicionada pela 
confi guração do relevo, sobretudo no que diz respeito ao declive das encostas. Onde 
a ação da água se faz mais presente, confi guram-se áreas potencialmente sujeitas aos 
processos erosivos e importantes fontes produtoras de sedimentos. 

Neste contexto, a intensidade de dissecação do relevo está relacionada com 
a atuação do escoamento concentrado como agente de esculturação do relevo e 
baseia-se na conjugação da densidade de drenagem e do grau de aprofundamento 
dos talvegues (Quadros 1 e 2). Nas escalas pequenas, as classes de densidade de 
drenagem são inferidas, tendo como base as dimensões médias dos interfl úvios, cujos 
valores são inversamente proporcionais aos da densidade de drenagem (Quadro 1).

Fonte: Nunes, B. de A. et al  (Coord). Manual técnico de geomorfologia. Rio de Janeiro: IBGE, 1995. 113 p. (Manuais 
técnicos em Geociências, n. 5). Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/colecao_digital _publicacoes.php>. Acesso 
em: maio 2011.

meganerd ed edadisneD)m( soivúlfretni sod oãsnemiD

axiab otiuM  057 3 euq roiaM  

 axiaB  057 3 a 057 1  

aidéM  057 1 a 057  

 atlA  057 a 052  

atla otiuM  052 euq roneM  

Quadro 1 - Dimensão dos interflúvios e densidade de drenagem
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Quadro 2 - Aprofundamento dos talvegues e classes de aprofundamento

Muito forte

Quadro 3 - Classes de intensidade de dissecação do relevo

Menor que 50

50 a 100

100 a 150

150 a 200

Maior que 200 Muito forte Muito forte Muito forte Muito forte

Muito forte

Forte Forte Forte Forte Muito forte

Média Média Média Forte

Muito forte

Fraca Fraca Média Forte Muito forte

Muito fraca Fraca Média Forte

Aprofundamento 
aproximado dos 

talvegues (m)

Densidade de drenagem (dimensão aproximada dos interflúvios) (m)

Maior que 3 750 1 750 a 3 750 750 a 1 750 250 a 750 Menor que 250

Fonte: Barbosa, G. V. et al. Evolução da metodologia para mapeamento geomorfológico do Projeto Radambrasil. 
Boletim Técnico [do] Projeto Radambrasil. Série Geomorfologia, Salvador, n. 1, p. 3-26, out. 1984.

Fonte: Ross, J. L. S. Análise empírica da fragilidade dos ambientes naturais e antropizados. Revista do Departamento de 
Geografi a, São Paulo: Universidade de São Paulo - USP, n. 8, p. 63-74, 1993. Adaptado.

Foram definidas cinco classes de intensidade de dissecação do relevo, 
numa escala progressiva que varia entre “muito fraca”, “fraca”, “média”, “forte” 
e “muito forte”, a partir da combinação das variáveis densidade de drenagem e 
aprofundamento dos talvegues (Quadro 3). Na classe “muito fraca”, os interfl úvios 
apresentam extensões superiores a 3 750m e, portanto, densidade de drenagem 
muito baixa, e aprofundamento dos talvegues inferior a 50m. A classe “muito forte” 
pode ser exemplifi cada por valores de dimensão dos interfl úvios inferiores a 250m e 
aprofundamento dos talvegues superior a 200m. 

A identifi cação de classes de intensidade de dissecação é utilizada como um 
dos parâmetros de avaliação do relevo e constitui etapa inicial da análise empírica 
da fragilidade ambiental, que somente pode ser feita pelo cruzamento destes dados 
com informações do substrato geológico, do clima, do solo, da cobertura vegetal e 
do uso da terra. 

Este tipo de análise é especialmente útil nos modelados de dissecação (ver 
indicador 3.1 Modelados de relevo de acordo com sua gênese), predominantes na 
Amazônia Legal (superior a 70%), embora também sejam aplicáveis aos modelados 
de aplanamento e dissolução, ainda que estes não tenham sido considerados na 
presente avaliação.
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Descrição 

Como refl exo das características gerais do relevo regional, que apresenta relativa 

homogeneidade, as classes de intensidade de dissecação com maior ex pressão 

espacial na Amazônia Legal (Tabelas 43 e 44) são a “média” (19,5% da superfície 

regional) e a “fraca” (17,6% da superfície regional), que combinam densidades de 

drenagem e aprofundamentos dos talvegues que variam de “muito fraco” a “médio”. 

As demais classes, por sua vez, embora tenham uma participação menor, apresentam 

relativo equilíbrio na distribuição do espaço regional, com os seguintes valores: “muito 

fraca” (11,8%); “forte” (12,4%); e “muito forte” (11,0%).

Muito
fraca

Fraca Média Forte
Muito
forte

          Total 5 016 136,3 72,3 11,8 17,6 19,5 12,4 11,0

Rondônia  237 576,2 78,1 34,0 10,1 16,3 16,4 1,3

Acre  164 331,4 90,2 3,8 0,7 3,4 14,6 67,8

Amazonas 1 558 995,7 70,8 9,9 16,5 17,5 8,1 18,8

Roraima  224 299,0 76,7 7,7 17,6 28,3 16,7 6,4

Pará 1 247 689,5 76,7 8,3 25,0 25,3 13,3 4,8

Amapá  142 814,6 75,3 0,0 2,9 9,2 31,1 32,1

Tocantins  271 537,6 68,4 8,9 24,3 26,4 6,4 2,4

Maranhão  262 735,7 61,2 2,4 24,3 21,1 12,1 1,3

Mato Grosso  903 357,9 66,9 22,1 12,6 15,3 15,4 1,5

Goiás  2 798,8 57,8 - 8,1 32,5 17,3 -

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 

Informações Ambientais.

Nota: Não foram consideradas as áreas relativas à massa d ´água (rios, lagos e lagoas) nas interpretações do mapea-
mento temático.

Total

Classes 

que a compõem, por classes

Tabela 43 - Distribuição percentual da intensidade de dissecação do relevo

Unidades da Federação
Área

abrangida

(km2)

Distribuição percentual da intensidade de dissecação do relevo
da Amazônia Legal (%)

da Amazônia Legal, em relação à área das Unidades da Federação
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A classe de dissecação “média” tem participação mais significativa nos 
Estados de Roraima, Tocantins e Pará (com 28,3%, 26,4% e 25,3% das superfícies 
estaduais e 6,5%, 7,3% e 32,4% do total da classe na região, respectivamente). Esta 
classe, no Estado do Amazonas, compreende 28,0% do total regional, embora, 
devido às dimensões do estado, correspondam a 17,5% da superfície estadual. 
O relevo predominante nestas áreas é o de colinas com topos tabulares e apro-
fundamento dos talvegues muito baixo, o que confere à topografia um aspecto 
geral que varia de suave ondulado a ondulado e declividades de 2° a 12°. 

A classe de dissecação “fraca”, por sua vez, é mais expressiva nos Estados 
do Pará, do Tocantins e do Maranhão (com 25,0%, 24,3% e 24,3% das superfícies 
estaduais e 35,3%, 7,5% e 7,2% do total da classe na região, respectivamente). 
O Estado do Amazonas compreende 29,2% do total regional da classe, que 
correspondem a 16,5% da superfície estadual. O relevo predominante nestas áreas 
é o de colinas com topos tabulares a convexos, com aprofundamento dos talvegues 
muito baixo, o que confere à topografi a um aspecto geral que varia de plano a suave 
ondulado e declividades até 5°. 

A classe “muito fraca” compreende os relevos planos, de amplos interfl úvios 
tabulares, cujo aprofundamento de drenagem muito baixo confere à paisagem 
declividades muito pequenas, inferiores a 2°. Suas áreas mais expressivas encontram-
se em Mato Grosso (com 22,1% da superfície estadual e 33,7% do total da classe na 
região), no Amazonas (com 9,9% e 26,1% respectivamente) e no Pará (com 8,3% e 
17,4%, respectivamente). 

É importante ressaltar que, embora as características do relevo indiquem, no 
aspecto da fragilidade, que as áreas das classes “muito fraca”, “fraca” e “média” 
se configurem menos suscetíveis aos processos erosivos, nelas o antropismo é 
acentuado devido, entre outros fatores, à configuração do relevo ser mais favo-

Muito
fraca

Fraca Média Forte
Muito
forte

          Total 5 016 136,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6,02,60,47,26,312,675 732 ainôdnoR

2,028,36,01,01,14,133 461 ercA

Amazonas 1 558 995,7 26,1 29,2 28,0 20,2 53,1

6,20,65,65,49,20,992 422 amiaroR

9,015,624,233,534,715,986 742 1áraP

3,81,73,15,00,06,418 241 ápamA

2,18,23,75,71,46,735 172 snitnacoT

6,01,57,52,71,17,537 262 oãhnaraM

Mato Grosso  903 357,9 33,7 12,9 14,2 22,3 2,5

-1,01,00,0-8,897 2 sáioG

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Nota: Não foram consideradas as áreas relativas à massa d ´água (rios, lagos e lagoas) nas interpretações do mapea-
mento temático.

Tabela 44 - Distribuição percentual da intensidade de dissecação do relevo da 

Amazônia Legal, em relação à área total de cada classe de dissecação, segundo as 

Unidades da Federação que a compõem

 Unidades da Federação
Área

abrangida

(km2)

Distribuição percentual da intensidade de dissecação do relevo da 
Amazônia Legal, em relação à área total de cada classe de dissecação (%)
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rável à ocupação. Considerando o padrão de uso dominante na região, com a 
supressão da vegetação natural para a formação de pastagens e áreas agrícolas, 
ocorre uma atuação mais acentuada do escoamento superficial e o agravamento 
da erosão do solo. 

As classes “forte” e “muito forte”, por sua vez, compreendem as áreas onde 
o relevo é predominantemente de colinas, morros e serras com topos convexos a 
aguçados, e as declividades são mais acentuadas, superiores a 12°, podendo alcançar 
valores de até 37° nas serras limítrofes do Brasil com a Venezuela, nos Estados do 
Amazonas e de Roraima (Foto 3). 

Foto 3 - Área pediplanada com vegetação original de Savana Parque, observando-se ao 

fundo o relevo dissecado das serras recobertas pela fl oresta. Normandia (RR).

Foto: Márcia Faria.

As classes de intensidade de dissecação “forte” (12,4% da área regional) e 
“muito forte” (11,0% da área regional) estão mais concentradas no extremo oeste 
da região, nos Estados do Acre e do Amazonas, no oeste do Amapá, noroeste do 
Pará e de Roraima e norte de Mato Grosso. No Estado do Acre, as classes “forte” 
e “muito forte” ocupam 14,6% e 67,8% da área estadual, correspondendo a 3,8% 
e 20,2% do total da classe na região, respectivamente; no Estado do Amapá, 
estas classes ocupam 31,1% e 32,1% da área estadual, correspondendo, respec-
tivamente, a 7,1% e 8,3% dos totais das classes; no Estado do Amazonas, a classe 
“forte” ocupa 8,1% da área estadual, correspondendo a 20,2% do total da classe, 
e a classe “muito forte”, 18,8% e 53,1%, respectivamente. Nos Estados do Ama-
zonas e do Acre, estas áreas compreendem, sobretudo, as unidades Depressão 
do Juruá-Iaco e a Depressão Marginal à Serra do Divisor; no Pará e no Amapá, a 
Depressão Interplanáltica da Amazônia Setentrional, a Depressão Interplanáltica 
do Trombetas e as Colinas do Amapá. 
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 23 - Formas de relevo nas áreas antrópicas da Amazônia Legal - 2002
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Observa-se que as classes de intensidade de dissecação do relevo “forte” e 
“muito forte” estão concentradas nas áreas onde é mais elevada a densidade de 
drenagem, ou seja, no oeste do Amazonas e do Amapá, no Acre e no norte de Mato 
Grosso. Do ponto de vista geomorfológico, são áreas de extrema fragilidade ambiental, 
sobretudo considerando que sobre elas registram-se avanços do antropismo ao longo 
de eixos rodoviários que cortam os interfl úvios, derrubando a fl oresta e contribuindo 
para a aceleração dos processos erosivos, com prejuízo para as vias de acesso e para 
o escoamento da produção. 

3.5 Formas de relevo nas áreas antrópicas

Apresenta a localização, o valor absoluto e a distribuição percentual das áreas 
antrópicas e sua distribuição sobre as formas do relevo na Amazônia Legal (Mapa 
23, Gráfi co 47). São consideradas como áreas antrópicas na presente análise aquelas 
ocupadas por vegetação secundária, refl orestamento, agricultura, pecuária, além das 
áreas urbanas e sua periferia. Tais informações foram obtidas a partir dos dados do tema 
Vegetação armazenados no Banco de Dados e Informações Ambientais - BDIA do IBGE.
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Justifi cativa
O relevo constitui-se num dos elementos do ambiente natural que condiciona as 

atividades humanas, favorecendo ou difi cultando a ocupação do espaço geográfi co. 
O interesse que o tema desperta é justifi cado, entre outros aspectos, pelos variados 
níveis de transformações a que diferentes grupos humanos submetem o ambiente 
natural, e consequentemente o relevo, na busca por recursos materiais capazes de 
manter suas atividades produtivas. De acordo com as formas da superfície terrestre 
e do sistema produtivo desenvolvido pelos grupos sociais que se apropriam do 
espaço, determinadas áreas podem se tornar mais propícias à ocupação em relação 
a outras. Um relevo plano livre de inundações, por exemplo, tende a ser uma escolha 
mais ajustada para a instalação de áreas urbanas, estradas e para a implementação 
de agricultura mecanizada. Por outro lado, áreas de relevo acidentado ou sujeitas a 
inundações impõem maiores difi culdades para a implantação destas atividades, em 
parte pelo custo elevado e, em alguns casos, por serem protegidas por lei.

No caso da Amazônia Legal, a ocupação se intensifi cou a partir da década 
de 1970 e teve como meta a integração nacional, política vigente na época e que 
norteou a ocupação da região, buscando incorporá-la de forma mais efetiva ao 
espaço nacional. Sucedeu-se uma ocupação intensa, em parte desordenada, que 
teve como apoio a abertura de uma rede de estradas, tais como a BR-364 e a BR-230, 
mais conhecida como rodovia Transamazônica, cortando os cerrados e as matas. Esta 
ocupação, materializada na criação de núcleos urbanos e projetos de assentamento 
e colonização, consolidou-se de forma mais efetiva nas bordas oriental e meridional 
da região, atingindo o sul do Pará, o norte de Mato Grosso, Rondônia e o sudeste do 
Acre (arco do desmatamento). Como consequência, extensas áreas de fl orestas foram 
derrubadas e queimadas, convertidas em pastagens e campos de agricultura de baixa 
produtividade e qualidade, com sérios danos ao meio ambiente. Até a década de 1960, 
”as grandes fl orestas úmidas do Norte do país estavam praticamente intactas, mas, 
em menos de vinte anos, eliminaram-se na Amazônia de 10 a 12% da antiga cobertura 
vegetal” (AB’SABER, 2007, p. 77).

Gráfico 47 - Distribuição percentual das formas do relevo 

antropizadas da Amazônia Legal, segundo o tipo
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Descrição

O total da área antropizada na Amazônia Legal corresponde a 752 202km² ou 15% 
da superfície regional (Tabela 45). De maneira geral, observa-se que esta ocupação 
distribui-se ao longo do denominado arco do desmatamento, que se estende do 
sudeste do Acre até a porção leste do Pará, passando pelos limites dos Estados de 
Rondônia e Mato Grosso com o Estado do Amazonas. Em números absolutos, os 
estados que possuem maior antropismo são Mato Grosso, com 233 415,9km2 ou 25,8% 
de sua área, Maranhão com 139 239,3km2, representando 53,0% de sua área, e Pará, 
com 203 605,6km2 ou 16,3% de áreas antrópicas. Destacam-se também Tocantins e 
Rondônia, que possuem, respectivamente, 25,8% e 22,5% de suas áreas antropizadas. 
Os 38,3% de território com antropismo verifi cados em Goiás devem ser interpretados 
de forma cautelosa, pois o estado possui área reduzida na Amazônia Legal.

Em contrapartida, nos Estados do Amazonas, do Amapá, de Roraima, e na 
porção mais ocidental do Pará e do Acre, as ocupações são mais rarefeitas e ocorrem 
por meio de vias de circulação como os rios, conforme pode ser observado ao longo 
da calha do rio Amazonas, nos Estados do Amazonas e do Pará, ou então a partir 
de estradas abertas em áreas de vegetação natural. Um exemplo típico é a rodovia 
Transamazônica (BR-230), onde extensas áreas de pastagens ocupam o eixo da rodovia, 
em direção ENE-OSO, sobre formas de topos convexos e tabulares. Em algumas 
áreas, aproveitando o traçado desta via, que serve de escoamento de produção, cortes 
perpendiculares foram realizados onde o desmatamento abriu lugar para as pastagens 
e a agricultura, confi gurando-se uma feição de ocupação semelhante a uma espinha 
de peixe (Figuras 4 e 5).

Do total de áreas antrópicas na Amazônia Legal, tendo em vista sua distribuição 
sobre as formas de relevo (Tabela 45), as mais representativas são os pediplanos, 
com 169 278,9km² (3,4% da área regional), os relevos de topos tabulares, com 
307 861,0km² (6,1% da área regional), e os relevos de topos convexos com 229 011,5km² 
(4,6% da área regional), que em conjunto perfazem mais de 90% da área antrópica (Foto 4).

Foto 4 - Área desmatada em relevo dissecado em colinas convexas 

cerca de 40km ao sul da cidade de Oiapoque (AP). 

Foto: José Eduardo Bezerra.
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Considerando as áreas antrópicas em cada forma de relevo (Tabela 46), verifi ca-
se que 27,0% dos relevos de pediplanos, 16,6% dos relevos de topos tabulares e 15,5% 
dos relevos de topos convexos foram alterados pela ação humana. Estas três formas 
de relevo compreendem 79,0% da área total da região e, além de possuírem a maior 
representatividade de área absoluta antropizada na Amazônia Legal, também são 
aquelas onde é mais expressiva a ocupação em relação à área total de suas formas. 
Nos planos arenosos e no relevo cárstico, o antropismo é elevado, mas estas formas 
representam áreas inexpressivas  em relação à Amazônia Legal.

Planície
Planície

e
terraço

Terraço Duna
Plano

arenoso
Plano

abaciado
Plano

coluvial

          Total 5 016 136,3  15,0  0,1  0,1  0,1  0,0  0,0   0,2   0,0

Rondônia  237 576,2   22,5   0,0   0,0   0,1 - -   0,1 -

-0,0  --3,0  6,0  2,0  0,8  4,133 461 ercA

Amazonas 1 558 995,7   1,5   0,2   0,0   0,2 - -   0,0 -

-0,0  -0,0  0,0  3,0  0,0  2,3  0,992 422 amiaroR

0,0  0,0  --1,0  2,0  1,0  3,61  5,986 742 1áraP

0,0  0,0  3,0  3,5  6,418 241 ápamA - - - -

Tocantins  271 537,6   25,8   0,1   0,1   0,0 - -   0,9 -

Maranhão  262 735,7   53,0   0,1   0,5   0,2   0,0   0,0   0,6 -

Mato Grosso  903 357,9   25,8   0,1   0,0   0,0 - -   0,5   0,0

1,0  3,83  8,897 2 sáioG - - - -   10,9 -

Tabela 45 - Distribuição percentual das formas de relevo antropizadas

da Amazônia Legal, por tipo, segundo as Unidades da Federação   

Acumulação
(A)

Distribuição percentual das formas de relevo antropizadas
da Amazônia Legal, por tipo (%)

que a compõem - 2002

Total

Área
abrangida

(km2)
Unidades da Federação

Disso-
lução

(K)

Pedi-
plano

Plano
de

gênese
indife-
rencia-

do

Topo
agu-
çado

Topo
con-
vexo

Topo
tabular

Encosta
íngreme

de
erosão

Relevo
estru-
tural

Ilha
rochosa

Ravina Carste

          Total   3,4   0,0  0,3  4,6  6,1  0,0  0,0  0,0   0,0   0,0

Rondônia   2,8 -   1,5   7,0   10,7   0,0   0,4   0,0 - -

1,3  5,3  2,0  -1,0  ercA - - - - -

Amazonas   0,1 -   0,0   0,3   0,7   0,0 - - - -

Roraima   0,1   0,1   0,1   2,0   0,6 - -   0,0   0,0 -

-0,0  0,0  0,0  0,0  0,7  3,5  2,0  -4,3  áraP

6,1  0,1  1,0  -2,2  ápamA - - - - -

Tocantins   3,6 -   0,4   5,8   14,1   0,0   0,3   0,0   0,0   0,4

Maranhão   11,5   0,0   1,2   27,1   11,7   0,0 -   0,0   0,0 -

Mato Grosso   8,1   0,0   0,3   5,1   11,6   0,1   0,0 - - -

5,51  3,7  --4,0  sáioG - - - -   4,1

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Nota: Não foram consideradas as áreas relativas a massa d ´água (rios, lagos e lagoas) nas interpretações do mapea-
mento temático.

Aplanamento
(P)

Dissecação
(D)

Unidades da Federação

Distribuição percentual das formas de relevo antropizadas
da Amazônia Legal, por tipo (%)
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Planície
Planície

e
terraço

Terraço Duna
Plano

arenoso
Plano

abaciado
Plano

coluvial

          Total 5 016 136,3 2,5 5,9 4,8 0,1 53,3 5,4 2,1

Rondônia  237 576,2 1,9 0,9 4,5 - - 1,5 -

Acre  164 331,4 7,9 14,2 11,9 - - 2,2 -

Amazonas 1 558 995,7 1,8 0,2 3,5 - - 0,2 -

Roraima  224 299,0 1,9 15,4 1,6 0,2 - 0,7 -

Pará 1 247 689,5 5,0 6,1 5,8 - - 4,9 5,6

Amapá  142 814,6 2,3 0,2 1,8 - - - -

Tocantins  271 537,6 4,7 16,8 13,1 - - 9,9 -

Maranhão  262 735,7 5,5 46,9 83,2 1,6 53,5 26,4 -

Mato Grosso  903 357,9 2,2 5,7 6,5 - - 6,0 7,8

Goiás  2 798,8 1,2 - - - - 40,3 -

Tabela 46 - Distribuição percentual das formas de relevo antropizadas da 

Amazônia Legal em relação à área total das formas de relevo, por tipo, 

segundo as Unidades da Federação que a compõem - 2002

Unidades da Federação
Área

abrangida

(km2)

Acumulação (A)

Distribuição percentual das formas de relevo antropizadas da 
Amazônia Legal em relação à área total das formas de relevo, por tipo (%)

Disso-
lução

(K)

Pedi-
plano

Plano
de

gênese
indife-
rencia-

da

Topo
agu-
çado

Topo
con-
vexo

Topo
tabular

Encosta
íngreme

de
erosão

Relevo
estru-
tural

Ilha
rochosa

Ravina Carste

          Total 27,0 3,0 5,5 15,5 16,6 10,4 17,8 6,5 2,5 32,8

Rondônia 22,9 - 28,0 35,8 20,6 2,1 31,7 17,2 - -

Acre 28,8 - 0,7 7,0 39,4 - - - - -

Amazonas 1,4 - 0,5 1,4 1,6 0,4 - - - -

Roraima 1,7 2,2 0,6 5,2 2,6 - - 0,5 0,3 -

Pará 27,8 - 4,3 13,6 21,8 10,1 9,5 0,1 10,0 -

Amapá 43,5 - 2,2 1,7 16,0 - - - - -

Tocantins 20,7 - 14,9 33,6 31,1 15,3 24,9 98,3 4,7 30,6

Maranhão 37,0 100,0 38,1 74,4 54,5 7,6 - 76,6 1,9 -

Mato Grosso 40,6 20,1 13,2 25,7 26,4 14,4 1,2 - - -

Goiás 8,5 - - 52,9 46,0 - - - - 40,1

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Nota: Não foram consideradas as áreas relativas à massa d ´água (rios, lagos e lagoas) nas interpretações do mapea-
mento temático.

Unidades da Federação

Distribuição percentual das formas de relevo antropizadas da 
Amazônia Legal em relação à área total das formas de relevo, por tipo (%)

Aplanamento
(P)

Dissecação
(D)
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A preponderância de ocupação nestas formas de relevo pode ser explicada 
pela morfologia plana ou de topos suaves, o que favoreceu o desenvolvimento de 
núcleos urbanos, da pecuária extensiva e da ocupação pela agricultura mecani-
zada, de que são exemplos as cidades de São Luís e Cuiabá, além da área central 
de Mato Grosso (Figuras 6 e 7 e Figuras 8 e 9).

A existência de unidades de conservação deve ser considerada um impor-
tante fator que restringe a ocupação e a degradação ambiental na Região Ama-
zônica, como é o caso do Parque Nacional do Xingu (Figuras 10 e 11). Entretanto, 
as áreas desses parques nem sempre contemplam as bacias hidrográficas em sua 
totalidade. As cabeceiras de drenagem do rio Xingu, por exemplo, sofrem com 
o avanço do desmatamento para implantação das atividades agropecuárias, que 
compromete estes importantes mananciais.

Em relação às formas de relevo com menor ação antrópica e que possuem 
área absoluta significativa (Tabelas 39 e 46), sobressaem: as de topos aguçados, 
com 5,5% de áreas antrópicas, com destaque para o Acre, a porção oeste do Es-
tado do Amazonas, e o norte dos Estados de Roraima, Pará e Amapá; os planos 
abaciados, com 5,4% de antropismo, com maior evidência na área do Pantanal 
Mato-grossense (Figuras 8 e 9) e na planície do rio Araguaia e na ilha do Bananal, 
na divisa de Mato Grosso com Tocantins; planícies, planícies e terraços, e terraços, 
com, respectivamente, 2,5%, 5,9% e 4,8% das áreas ocupadas, localizados ao longo 
das calhas dos rios, com destaque para a foz do rio Amazonas.

Nas áreas de relevo de topos aguçados e de planos abaciados  predominam 
as pastagens, sendo que o primeiro tipo apresenta ainda áreas de vegetação se-
cundária no leste da porção do Maranhão incluída na Amazônia Legal, enquanto 
no segundo tipo  é comum a ocorrência de culturas adaptadas a áreas alagadas, 
como o arroz, no norte de Roraima. No caso das planícies, planícies e terraços, e 
terraços, verifica-se que as primeiras possuem menor percentual de área antrópica, 
o que pode ser explicado pelo fato de estarem estas formas sujeitas a inundações 
periódicas. Nas planícies que apresentam antropismo, predominam a vegetação 
secundária, a criação de gado e a agricultura sazonal, aproveitando os nutrientes 
depositados pelas cheias dos rios.
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Imagens do Mosaico Geocover
Geocover circa 2000 coverage point and polygon shapefi les (2000)

IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e Informações 
Ambientais

Figuras 4 e 5 - Trecho da rodovia Transamazônica (BR-230), no estado do Pará, onde extensas 
áreas de pastagens ocupam o eixo da rodovia, em direção ENE-OSO, sobre formas de topos 

convexos e tabulares. Aproveitando o traçado desta via, que serve de escoamento de produção, 
cortes perpendiculares foram realizados, onde o desmatamento deu lugar às pastagens e à 

agricultura, confi gurando-se uma feição de ocupação semelhante a uma espinha de peixe

Pecuária Agricultura
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Imagens do Mosaico Geocover
Geocover circa 2000 coverage point and polygon shapefi les (2000)

IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e Informações 
Ambientais

Figuras 6 e 7 - Detalhe do sítio urbano de São Luís (MA), ocupando superfícies aplanadas 
(pediplano) e formas de topos tabulares. Nas áreas do entorno com vegetação secundária 

associada às áreas de pastagem, evidenciam-se assentamentos humanos, ocupando 
principalmente o relevo de topos convexos e tabulares. As áreas onde predominam as 

formas de planície, plano abaciado e dunas possuem menor ocupação antrópica devido às 

difi culdades impostas pelas características restritivas destas formas

Área urbana e sua periferia Vegetação secundáriaPecuária
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IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e Informações 
Ambientais

Imagens do Mosaico Geocover
Geocover circa 2000 coverage point and polygon shapefi les (2000)

Figuras 8 e 9 - Área do entorno da cidade de Cuiabá (MT) que ocupa as formas de pediplano 
e de topos convexos e tabulares, onde são encontradas extensas áreas de pastagens. Na 

Chapada dos Guimarães (à direita em ambas as fi guras), existe ainda uma considerável área 
agrícola. Nas formas de planos abaciados do Pantanal Mato-grossense, fi ca evidenciada a 

esparsa atividade antrópica em relação às outras formas de relevo

AgriculturaÁrea urbana e sua periferia Pecuária
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IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e Informações 
Ambientais

Imagens do Mosaico Geocover
Geocover circa 2000 coverage point and polygon shapefi les (2000)

Figuras 10 e 11 - Intensa utilização agrícola e pecuária nas formas de relevo dos pediplanos 
e topos tabulares na área central de Mato Grosso. Destaque para o Parque Nacional do 
Xingu (à direita em ambas as fi guras) que possui extensa área preservada, sem indícios 

de atividade antrópica, enquanto, no seu entorno, observa-se a ocupação por pastagens e 
agricultura, com destaque para o plantio de soja, que muitas vezes avança sobre as veredas

Pecuária Agricultura



Solo

O solo é um sistema vivo, composto por indivíduos naturais, 
eventualmente modifi cado ou construído pelo homem, que contém 
matéria orgânica viva e sustenta ou é capaz de sustentar plantas 
terrestres. Resultado da alteração, da mobilização e da (re)organização 
do material original (rocha, sedimentos ou mesmo outro solo), sob a 
ação do clima e dos organismos vivos, o solo é composto por uma parte 
sólida, uma parte líquida e outra gasosa, em diferentes proporções. A 
parte sólida inclui material mineral e orgânico, na forma viva (plantas, 
bactérias, fungos, protozoários, invertebrados e outros animais), em 
decomposição e decomposta (matéria orgânica).

Um dos elementos fundamentais da biosfera, o solo possui 
múltiplas funções ambientais. Serve de substrato para a produção 
agropecuária, regula fl uxos de água, gases e energia, funciona como 
fi ltro ou como tampão para efl uentes e resíduos descartados no 
ambiente e, ainda, constitui matéria-prima para obras de engenharia 
(DORAN; PARKIN, 1994).

A capacidade de desempenhar adequadamente essas funções é 
referida como “qualidade do solo” e sua quantifi cação é fundamental 
para orientar e avaliar a ação humana no ambiente. Para isso, são 
considerados os atributos do solo capazes de expressar ou indicar 
sua maior ou menor potencialidade ou limitações para determinados 
usos e também seu comportamento ou desempenho diante da sua 
utilização. Os indicadores do solo, portanto, são constituídos por seus 
atributos físicos, químicos ou biológicos, considerados individualmente 
ou agregados. Alguns indicadores são mais sensíveis do que outros, 
como o caso do estoque de carbono, fortemente infl uenciável pelo 
tipo de uso e cobertura do solo e suscetível a variações climáticas. 
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Outros são menos dinâmicos, como a textura superfi cial, mas, ainda assim, esta pode 
ser alterada em resposta à atuação de processos erosivos acelerados, que carreiam 
seletivamente as partículas do solo.

As informações utilizadas para a elaboração dos indicadores de solo foram 
produzidas pelo IBGE e encontram-se disponíveis no Banco de Dados e Informações 
Ambientais - BDIA (no tema Pedologia) da Coordenação de Recursos Naturais e Estudos 
Ambientais - CREN da Diretoria de Geociências - DGC do IBGE. O BDIA - Pedologia 
dispõe de um total de 4.425 pontos de amostragem, sendo 2.568 pontos (ou 58%) 
referentes a perfi s de solo completos, 1.171 pontos referentes a coletas de amostras 
para fi ns de fertilidade (em que, comumente, só se coleta o horizonte superfi cial) e 
686 pontos extras (em que, geralmente, apenas um ou dois horizontes ou camadas 
do solo são amostrados).

É importante alertar que o aumento da escala de abordagem e, consequentemente, 
do nível de conhecimento sobre os solos da região poderá promover variações 
signifi cativas nos valores de distribuição dos indicadores apresentados.

A informação advinda da construção dos indicadores de solo mostra-se valiosa 
para a compreensão de temas relevantes para o desenvolvimento do País, como o 
desenvolvimento agrícola e a preservação de áreas de risco. Além disso, os indicadores 
aqui apresentados podem ser conjugados com outros, e não apenas de caráter 
pedológico, para formar novos indicadores, bem como uma apreciação integrada dos 
diferentes enfoques e dimensões ambientais, fundamental à adequada formulação e 
avaliação de políticas na perspectiva do desenvolvimento sustentável.

4.1 Textura superfi cial dos solos

Apresenta o tipo de textura do horizonte A dos solos na Amazônia Legal.

Justifi cativa

A textura apresenta estreita relação com o grau de coesão, a estabilidade 
dos agregados e a permeabilidade do solo, sendo um dos principais parâmetros na 
determinação da suscetibilidade dos solos à erosão e do seu manejo sustentável.

Também existe forte relação entre a textura e a porosidade do solo. A chamada 
porosidade textural refere-se aos poros existentes entre as partículas constituintes do 
solo, de tal modo que, se o material for mais argiloso, os poros serão muito pequenos 
(muitas vezes, visíveis apenas ao microscópio); se for mais arenoso, a porosidade será 
maior (poros visíveis a olho nu), com predomínio de macroporos.

Em solos argilosos, e principalmente muito argilosos, a microporosidade tem 
maior importância, o que pode signifi car uma circulação de água mais lenta (efeito 
da capilaridade) e, consequentemente, maior retenção da água que estará disponível 
para as plantas. Tal informação deve ser levada em conta nos procedimentos de 
irrigação, por exemplo. 

Em geral, essa maior disponibilidade de água apresentada pelos solos argilosos 
é acompanhada de maior disponibilidade de nutrientes, pois a água retida pode conter 
sais solúveis e outros elementos minerais essenciais ao desenvolvimento vegetal. 
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Por outro lado, solos argilosos e muito argilosos em superfície, de porosidade 
textural fi na, podem apresentar taxa de infi ltração muito baixa, propiciando o acúmulo 
de água em superfície (áreas encharcadas), ou o escoamento superfi cial, em caso 
de terrenos em declive. Tal escoamento poderá ser responsável por perdas de solo, 
caracterizando a erosão hídrica superfi cial, notadamente nas áreas sem cobertura 
vegetal.

Entretanto, a maior presença de argila no solo tende a aumentar a sua agregação 
e grau de coesão devido à ação cimentante da argila. Isso torna os solos argilosos mais 
resistentes ao destacamento e ao arraste, ou seja, menos suscetíveis aos processos 
erosivos de superfície. Os solos de textura arenosa e siltosa, por possuírem conteúdos 
bem menores de argila, constituem materiais soltos, com menor agregação e grau de 
coesão, apresentando, por isso, maior erodibilidade. Alguns trabalhos demonstram 
a maior perda de solo em solos arenosos quando comparados a argilosos (EVANS, 
1992; SALOMÃO, 2009).

Descrição

A textura refere-se ao tamanho dos grãos presentes no solo. Expressa a 
distribuição percentual das suas várias partículas constituintes. As variáveis utilizadas 
neste indicador são os grupamentos de classes texturais e o conteúdo de cascalhos 
dos horizontes superfi ciais dos solos mapeados para a Amazônia Legal.

Os grupamentos de classes texturais correspondem àqueles apresentados 
no Manual técnico de pedologia (2007): arenosa, siltosa, média, argilosa e muito 
argilosa. Tais grupamentos refl etem a participação relativa das três principais frações 
granulométricas do solo: areia, silte e argila, que constituem a chamada terra fi na 
(fração granulométrica do solo com diâmetro menor que 2mm). Além destas, foi 
considerada a textura orgânica, no caso da ocorrência de materiais orgânicos, e a 
textura cascalhenta, para expressar conteúdos maiores que 150g/kg de cascalhos 
(fração com diâmetro de 2mm a 20mm) em relação à terra fi na. Embora a presença 
de cascalhos seja considerada um atributo modifi cador de classe textural, aqui ela 
foi adotada como um tipo de textura. Há, ainda, a textura indiscriminada, para os 
casos de impossibilidade de defi nição da classe textural por falta de acessibilidade 
em campo para amostragem ou devido à elevada variabilidade dos tipos de textura 
em determinado trecho, não sendo possível distinguir as classes de maior ocorrência.

Em função da escala de apresentação dos resultados, cada unidade de 
mapeamento foi identifi cada segundo a textura superfi cial dominante do solo de maior 
ocorrência. Em seguida, unidades de mesma textura foram agrupadas, resultando no 
produto fi nal.

A partir das tabelas e gráfi cos apresentados, é possível verifi car que solos com 
textura superfi cial média são os de maior ocorrência na Amazônia Legal (42,6%), 
seguidos pelos de textura argilosa (25,9%) e arenosa (11,1%) (Tabela 47 e Gráfi co 48). 
As demais classes de textura consideradas têm ocorrência menor que 10%. Dentre 
elas, destaca-se a textura cascalhenta, que abrange cerca de 7,5% das terras da região. 
Essa participação é mais signifi cativa no Tocantins, onde a textura cascalhenta ocupa 
36,8% das terras do estado. Esta textura está relacionada, principalmente, com a 
ocorrência de concreções ferruginosas (piçarras) em alguns solos.
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Arenosa Média Siltosa Argilosa
Muito

argilosa
Orgânica

Indiscri-
minada

Casca-
lhenta

          Total 11,1 42,6 0,0 25,9 6,1 0,1 6,3 7,5

Rondônia 9,5 41,1  - 32,6 9,5 0,0 2,6 4,8

Acre  - 83,0 0,3 13,0 1,4  - 2,3  -

Amazonas 6,4 41,6 0,0 28,5 10,8  - 7,9 4,7

Roraima 12,6 23,9  - 25,8 5,8  - 5,9 26,0

Pará 4,2 45,7 0,0 26,3 5,4  - 8,1 10,2

Amapá  - 15,2 0,5 69,9 2,3  - 7,6 4,5

Tocantins 18,3 23,2  - 17,7 0,0  - 4,0 36,8

Maranhão 6,3 45,4  - 10,1 8,2  - 2,4 27,7

Mato Grosso 13,4 46,9  - 21,7 0,8 0,3 4,6 12,2

Goiás 3,2 59,8  - 16,3  -  - 9,7 11,1

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Nota: A diferença entre soma de áreas e respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento.

Amazônia Legal, por grupamento de classes, segundo as Unidades da Federação 

que a compõem

Tabela 47 - Distribuição percentual da textura superficial dos solos da 

Unidades da Federação 

Distribuição percentual da textura superficial dos solos da
Amazônia Legal, por grupamento de classes (%)

Gráfico 48 - Distribuição percentual dos tipos de 

textura superficial dos solos da Amazônia Legal

Arenosa Média Siltosa

Argilosa Muito argilosa Orgânica

Indiscriminada Cascalhenta

11,1

42,6

0,04

25,9

6,1

0,1
6,3

7,5

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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No que se refere às Unidades da Federação, é possível afi rmar que a textura 
média também predomina sobre as demais, de modo geral, em quase todos os estados. 
Em alguns deles, as participações relativas de algumas classes de textura destacam-
se, como, por exemplo, no Acre, onde a textura média está presente em mais de 80% 
do seu território. Por outro lado, no Amapá, a textura superfi cial predominante é a 
argilosa, com quase 70% de ocorrência.

A representação do indicador na forma de cartograma permite avaliar a 
distribuição espacial da textura superfi cial dos solos na Amazônia Legal e nas 
respectivas Unidades da Federação (Mapa 24). Os solos de textura indiscriminada 
distribuem-se principalmente ao longo das margens dos rios Amazonas, Negro e 
Solimões, alguns de seus afl uentes e ilhas, como a de Marajó. Este tipo de textura 
está relacionada com os solos hidromórfi cos (Gleissolos) que ocorrem nessas áreas.

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 24 - Textura superfi cial dos solos da Amazônia Legal
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As maiores restrições de uso e manejo de solo com fi ns agrícolas na Amazônia 
Legal, considerando a variável textura superfi cial dos solos, estão relacionadas 
com as áreas de textura cascalhenta, notadamente em função dos impedimentos 
mecânicos. Em termos de risco de erosão, é possível destacar as áreas de textura 
superfi cial arenosa e siltosa, mais suscetíveis aos processos de erosão hídrica de 
superfície. Contudo, as áreas de textura siltosa possuem participação relativa quase 
inexpressiva na região como um todo, em decorrência, principalmente, do alto grau 
de intemperismo dos solos na Amazônia. Teores de silte mais elevados são comuns 
em solos pouco intemperizados.

Gráfico 49 - Distribuição percentual dos tipos de textura superficial 

dos solos da Amazônia Legal, segundo as Unidades da Federação 

que a compõem 
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

4.2 Textura superfi cial dos solos nas áreas 

antrópicas

Apresenta os tipos de textura superfi cial dos solos nas áreas antrópicas da 
Amazônia Legal.

Justifi cativa

A apresentação das classes de textura superfi cial nas áreas antrópicas permite 
identifi car que tipos de solo estão sendo majoritariamente ocupados pelas atividades 
humanas. Fornece subsídios para a avaliação do antropismo, à medida que aponta 
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e quantifi ca as áreas mais ou menos favoráveis (em função de potencialidades ou 
limitações de uso advindas das características granulométricas do solo), e também 
as áreas de maior risco potencial de degradação ambiental que foram desmatadas e 
estão ocupadas pela atividade antrópica (ou foram abandonadas após algum tempo 
de uso).

Áreas com solo de textura superficial orgânica, por exemplo, possuem 
potencialidade elevada para agricultura, notadamente de vegetais de sistema 
radicular raso. Solos de textura superficial muito argilosa costumam apresentar 
fertilidade mais elevada, em função do maior poder de retenção de água e cátions 
nela dissolvidos. Contudo, o solo muito argiloso pode significar um material for-
temente adensado, de difícil manuseio e suscetível ao selamento superficial ou 
formação de crostas, em caso de terrenos desnudos. Solos de textura superficial 
cascalhenta apresentam forte limitação ao uso agrícola, em função da dificulda-
de ou do impedimento do uso de máquinas agrícolas e até mesmo do preparo 
manual do solo. 

Solos de textura superficial arenosa ou siltosa, quando utilizados para 
agricultura ou pastagens, sem adoção de práticas conservacionistas, constituem 
áreas com alta suscetibilidade à ocorrência de processos erosivos e também, 
principalmente no primeiro caso, à arenização.

Descrição

As variáveis utilizadas na composição deste indicador são: área antropizada 
na Amazônia Legal e nas Unidades da Federação, e grupamento de classes texturais 
do horizonte A dos solos mapeados. A conjugação destas duas variáveis possibilita 
identifi car os tipos de solo sob maior pressão antrópica.

As áreas antrópicas são aquelas onde a vegetação original, florestal (Flo-
restas Densa, Aberta ou Estacional) e não florestal (Savana, Campinarana ou 
Formações Pioneiras), foi substituída por outro tipo de cobertura da terra devido 
à ação do homem. Entre elas estão: áreas de pastagens, plantadas e naturais 
(embora nestas últimas não tenha havido substituição da vegetação nativa); áreas 
destinadas à agricultura ou à silvicultura (reflorestamento); e também aquelas 
áreas que, utilizadas durante algum tempo, foram abandonadas e hoje se encon-
tram ocupadas por vegetação secundária. Excluem-se da avaliação as áreas de 
vegetação natural utilizadas com atividades extrativistas (madeira, raízes, frutos, 
látex e outros).

A descrição da textura superfi cial do solo encontra-se no indicador anterior (4.1 
Textura superfi cial dos solos).

As áreas antrópicas na Amazônia Legal estão predominantemente sobre 
solos de textura superficial média (45,3%) e argilosa (23,9%), totalizando quase 
70% da área com ocupação humana (Tabela 48 e Gráfico 50). Os resultados en-
contrados refletem, de forma geral, a distribuição dos tipos de textura dos solos 
na região, já que são essas classes as que predominam na Amazônia Legal (ver 
indicador 4.1).  
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Gráfico 50 - Distribuição percentual dos tipos de textura superficial dos 

solos nas áreas antrópicas da Amazônia Legal – 2002
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Comparando-se os dados da Tabela 48 com os da Tabela 47 do indicador 4.1 
(Textura superfi cial), é possível perceber uma ocupação relativa maior em áreas de solos 
de textura cascalhenta. Apesar de representarem apenas 7,5% do território da Amazônia 
Legal, os solos cascalhentos estão presentes em 11,4% das áreas antrópicas na região.

Arenosa Média Siltosa Argilosa
Muito 

argilosa
Orgâ-
nica

Indiscri-
minada

Casca-
lhenta

          Total 747 145,2 13,5 45,3 0,0 23,9 4,0 0,0 1,8 11,4

Rondônia 51 889,9 5,1 51,9  - 30,0 8,3  - 0,6 4,1

0,06,3- 3,010,213,09,37- 9,702 31ercA

Amazonas 22 986,8 0,7 29,1 0,1 34,7 21,5  - 11,8 2,2

9,127,1-             7,12,02- 6,259,11,975 6amiaroR

4,825,2- 5,30,220,03,142,22,274 102áraP

1,60,3- 0,08,248,03,74- 6,153 7ápamA

Tocantins 69 867,3 11,3 33,4  - 19,4 0,0  - 1,0 34,9

Maranhão 137 464,7 1,3 47,0  - 9,2 7,9  - 0,7 33,8

Mato Grosso 235 269,3 11,2 44,6  - 30,5 0,3 0,1 1,2 12,1

9,110,0- - 7,71- 0,964,13,650 1sáioG

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Tabela 48 - Distribuição percentual das áreas antrópicas da Amazônia Legal, 

Unidades da Federação

Área 
antrópica 

total

(km2) 

Distribuição percentual das áreas antrópicas da Amazônia Legal,
por textura superficial dos solos (%)

por textura superficial dos solos, segundo as Unidades da Federação 

que a compõem - 2002
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O padrão de distribuição da textura superficial dos solos nas áreas antró-
picas na Amazônia Legal reproduz-se nas Unidades da Federação que compõem 
a região. Pode-se destacar a menor ocupação antrópica nos solos de textura mé-
dia no Estado do Amazonas em relação aos valores encontrados para os demais 
estados e a Amazônia Legal como um todo. No Tocantins, o maior percentual de 
ocupação está nos solos de textura cascalhenta (Tabela 48 e Gráfico 49). A ocupa-
ção em solos de textura superficial cascalhenta também é relativamente elevada 
no Estado do Maranhão.

Gráfico 51 - Distribuição percentual das áreas antrópicas por 

tipos de textura superficial dos solos da Amazônia Legal, 

segundo as Unidades da Federação que a compõem - 2002
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Considerando a participação das áreas antrópicas na área total dos tipos de 
textura superficial dos solos na Amazônia Legal e nas Unidades da Federação, é 
possível afirmar que apenas 6,1% do total da área de solos com textura orgânica 
em superfície estão ocupados pelas atividades antrópicas (Tabela 49). Essa área 
situa-se no Estado de Mato Grosso. Por outro lado, 23,1% dos solos cascalhen-
tos na Amazônia estão sob antropismo (Tabela 49 e Gráfico 52). A proporção é 
ainda mais expressiva nos Estados do Maranhão (65,1%), do Pará (46,7%), de 
Mato Grosso (26,0%) e do Tocantins (24,7%), onde são encontrados os maiores 
percentuais de ocupação nesses solos. 
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Gráfico 52 - Distribuição percentual das áreas antrópicas da Amazônia Legal, 

em relação à área total de cada tipo de textura superficial dos solos, 

segundo as Unidades da Federação que a compõem – 2002  
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Vale destacar também o elevado percentual de ocupação dos solos de textura 
superfi cial muito argilosa no Estado do Acre, que atinge quase 60%, e o percentual 
relativamente elevado de ocupação dos solos arenosos na Amazônia Legal (18,5%), 
principalmente, porque não são esses os solos dominantes na região como um 
todo. No caso do Acre, o elevado percentual de ocupação dos solos de textura muito 
argilosa justifi ca-se por sua localização próxima à capital do estado (Rio Branco) e ao 
longo da BR-317. 

Arenosa Média Siltosa Argilosa
Muito 

argilosa
Orgânica

Indiscri-
minada

Casca-
lhenta

1,324,40,60,010,416,81,615,81latoT          

9,814,5- 3,913,02- 8,728,11ainôdnoR

- 0,31- 0,954,73,62,7- ercA

7,02,2- 9,28,15,70,12,0sanozamA

5,28,0- 9,03,2- 5,64,0amiaroR

7,642,5- 9,010,418,511,518,8áraP

0,019,2- 0,05,41,319,22- ápamA

7,424,6- 2,215,82- 5,730,61snitnacoT

1,563,61- 3,156,84-   2,551,11oãhnaraM

Mato Grosso 21,8 25,0             - 36,8 8,9 5,4 6,8 26,0

8,041,0- - 5,14-            9,343,61sáioG

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Tabela 49 - Distribuição percentual das áreas antrópicas da Amazônia Legal, 

Unidades da Federação

Distribuição percentual das áreas antrópicas da Amazônia Legal, em relação à
área total de cada tipo de textura superficial dos solos (%)

em relação à área total de cada tipo de textura superficial dos solos, segundo as 

Unidades da Federação que a compõem - 2002 
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4.3 Declividade do terreno

Apresenta a declividade do terreno ou o tipo de relevo presente nas unidades 
de mapeamento de solos na Amazônia Legal.

Justifi cativa

A declividade tem infl uência sobre a infi ltração de água no solo, sobre o 
escoamento superfi cial e sobre o transporte e a deposição de sedimentos. Relevos 
íngremes favorecem o escoamento, enquanto terrenos planos propiciam a deposição. 
Aliada a outras variáveis, como cobertura vegetal e rugosidade do terreno, a 
declividade é responsável pela variação da velocidade dos fl uxos de água, que podem 
gerar processos erosivos. Assim, é possível estabelecer diferentes graus de limitação 
de uso do solo em função da declividade.

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 25 - Textura superfi cial dos solos nas áreas antrópicas 

da Amazônia Legal - 2002
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Segundo Ramalho Filho e Beek (1995), o grau de limitação por risco de erosão 
varia de nulo, na classe de declividade com menores valores, até extremamente forte, 
na classe de maior valor. 

A declividade também pode fornecer informações para o uso de equipamentos 
agrícolas, em especial os mecanizados, e para a possibilidade de adoção de 
determinadas práticas conservacionistas, como o terraceamento, que apresenta limite 
crítico de declividade para sua efi cácia. Os valores de 20% e 12% de declividade, 
por exemplo, têm sido apontados como limites para a mecanização de culturas 
(RODRIGUES; SAAB, 2007; SEVERO; CARDOSO, 2008; WADT; NÓBREGA; ANJOS, 
2008).

É importante salientar que as limitações por risco de erosão ou para o uso 
agrícola atribuídas às classes de declividade do terreno são de caráter geral, existindo 
especifi cidades inerentes às características do solo e do ambiente que podem acentuar 
ou atenuar as limitações apresentadas.

Descrição

A declividade do terreno aqui apresentada refere-se ao tipo de relevo dis-
tinguível em campo, ou em imagens de diferentes sensores remotos, e expressa 
as variações no modelado da superfície terrestre. As variáveis utilizadas neste 
indicador são as fases de relevo contidas nas unidades de mapeamento de solos 
da Amazônia Legal.

As classes de declividade adotadas são aquelas apresentadas no Manual 
técnico de pedologia (2007): inferiores a 3%, de 3% a 8%, de 8% a 20%, de 
20% a 45%, de 45% a 75%, e maiores que 75%. Tais classes correspondem, 
respectivamente, aos seguintes tipos de relevo: plano, suave ondulado, ondulado, 
forte ondulado, montanhoso e escarpado, que expressam desde superfícies de 
topografia lisa ou horizontal, onde os desnivelamentos são muito pequenos, até 
áreas com predomínio de formas abruptas, compreendendo superfícies muito 
íngremes, tais como aparados, itaimbés, frentes de cuestas, falésias e escarpas 
de serras.

Em função da escala de apresentação dos resultados, cada unidade de 
mapeamento de solo foi identificada segundo a classe de declividade do terreno 
dominante no solo de maior ocorrência. Em seguida, unidades de mesma decli-
vidade foram agrupadas, resultando no produto final.

A distribuição espacial das classes de declividade do terreno encontra-
se representada no Mapa 26, no qual é possível visualizar o amplo domínio de 
áreas de relevo plano, que ocupam quase a metade (47,7%) da área da Amazônia 
Legal, e suave ondulado, com 29,8% (Tabela 50 e Gráfico 53). Desse modo, 
quase 80% da Amazônia, no que se refere ao tipo de relevo, praticamente não 
apresentam restrições ao uso agrícola. Estas áreas estão concentradas ao longo 
dos rios Solimões e Amazonas e em sua foz, além do centro-leste do Estado do 
Amazonas e do centro de Mato Grosso. Uma parte delas já se encontra em uso 
pela agropecuária.
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 26 - Declividade do terreno da Amazônia Legal
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Tabela 50 - Distribuição percentual da declividade do terreno da Amazônia Legal, 

Distribuição percentual da declividade do terreno da
Amazônia Legal, por classes e respectivos tipos de relevo (%)

Unidades da Federação

por classes e respectivos tipos de relevo, segundo as Unidades da Federação 

que a compõem
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No Gráfi co 54, pode ser feita a análise da distribuição percentual das classes de 
declividade em cada Unidade da Federação. Com exceção do Acre e do Amapá, os 
demais estados mantêm o padrão geral da Amazônia Legal, onde as áreas de relevo 
plano e suave ondulado são amplamente dominantes. No Pará, as de relevo suave 
ondulado são mais extensas que as de relevo plano, totalizando cerca de 70% de 
áreas onde o relevo não apresenta limitações para as práticas agrícolas. No Acre e no 
Amapá, predomina o relevo ondulado, que ocupa 55,2% e 49,5%, respectivamente, 
da área total de cada um desses estados. Os Estados do Amazonas, de Mato Grosso, 
de Rondônia e do Tocantins destacam-se por apresentarem percentuais de áreas com 
declives até 8% acima do total regional.
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3 a 8%
Suave ondulado

8 a 20%
Ondulado

20 a 45%
Forte ondulado

45 a 75%
Montanhoso

Maior que 75%
Escarpado

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 53 - Distribuição percentual da declividade do terreno da 

Amazônia Legal, por classes e respectivos tipos de relevo

Gráfico 54 - Distribuição percentual da declividade do terreno da 

Amazônia Legal, por classes e respectivos tipos de relevo, 

segundo as Unidades da Federação que a compõem 
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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A Tabela 51 e o Gráfi co 55 mostram a frequência espacial das classes de 
declividade do terreno nas Unidades da Federação em relação a sua área total na 
Amazônia Legal. Assim, é possível verifi car que a maior parte (58,2%) das áreas de 
relevo plano na Amazônia encontra-se nos Estados do Amazonas (36,0%) e de Mato 
Grosso (22,2%). As de relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado apresentam 
maior expressão no Estado do Pará. O relevo montanhoso apresenta suas maiores 
extensões em Roraima, e o relevo escarpado, de muito pequena participação na 
região, encontra-se quase em sua totalidade (95,7%) no Estado de Mato Grosso, 
correspondendo, em grande parte, às frentes de cuesta ou bordas dos planaltos que 
margeiam a planície pantaneira. 
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- 3,03,54,26,29,6ainôdnoR

- - 1,69,115,28,0ercA

- 4,510,63,826,920,63sanozamA

- 8,526,014,13,59,3amiaroR
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- - 1,51,90,18,1ápamA
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- - 0,00,01,01,0sáioG

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Tabela 51 - Distribuição percentual da declividade do terreno, 

Distribuição percentual da declividade do terreno, em relação à
área total de cada classe na Amazônia Legal (%)

Unidades da Federação

em relação à área total de cada classe na Amazônia Legal, 

segundo as unidades da federação que a compõem

Gráfico 55 - Distribuição percentual da declividade do terreno da 

Amazônia Legal, por classes e respectivos tipos de relevo, em relação 

à área das Unidades da Federação que a compõem
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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4.4 Declividade do terreno nas áreas antrópicas

Apresenta as classes de declividade do terreno nas áreas ocupadas pela 
ação antrópica na Amazônia Legal.

Justifi cativa

A apresentação de áreas antrópicas segundo a declividade do terreno 
permite identificar que tipos de terreno estão sendo majoritariamente ocupados 
pelas atividades humanas. Fornece também parâmetros adicionais de avaliação 
da ocupação antrópica (desmatamento/desflorestamento) à medida que aponta 
e quantifica, nas áreas já ocupadas, onde a declividade do terreno é mais ou me-
nos favorável à ocupação, contribuindo na identificação de áreas de maior risco 
potencial de degradação ambiental.

Descrição

As variáveis utilizadas na composição deste indicador são: a área antropizada 
total na Amazônia Legal e nas Unidades da Federação e as áreas das classes de 
declividade do terreno, totais e sob atividades antrópicas. A conjugação destas 
duas variáveis possibilita identificar os tipos de relevo sob maior pressão antrópica.

As áreas antrópicas ou antropizadas são aquelas onde a vegetação original, 
florestal (Densa, Aberta ou Estacional) e não florestal (Savana, Campinarana, 
Formações Pioneiras), foi substituída por outro tipo de cobertura da terra devido 
à ação do homem. Entre as áreas antropizadas se incluem áreas de pastagens, 
plantadas e naturais (embora nestas últimas não tenha havido substituição da 
vegetação nativa), áreas destinadas à agricultura ou silvicultura (reflorestamento), 
e também aquelas áreas que, utilizadas durante algum tempo, foram abandonadas 
e hoje se encontram ocupadas por vegetação secundária. Excluem-se da avaliação 
as áreas de vegetação natural utilizadas com atividades extrativistas (madeira, 
raízes, frutos, látex e outros).

A descrição da declividade do terreno encontra-se no indicador anterior 
(indicador 4.3 Declividade do terreno).

As áreas antrópicas na Amazônia Legal situam-se predominantemente sobre 
relevo plano (53,4%) e suave ondulado (32,7%). Isto signifi ca que 86% do total de área 
com ocupação humana estão em terrenos com até 8% de declividade, o que, por si 
só, não constitui fator de impedimento a esse processo (Gráfi co 56). No entanto, vale 
lembrar que uma parte das áreas de relevo plano estão sujeitas a cheias periódicas por 
corresponderem a planícies de inundações dos rios amazônicos e, portanto, consti-
tuem, em parte, áreas de preservação permanente, com impedimentos legais de uso, 
e áreas de usos restritos. Os resultados encontrados refl etem o predomínio do relevo 
plano e suave ondulado na região como um todo, apresentado no indicador anterior.
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Gráfico 56 - Distribuição percentual das áreas antrópicas da Amazônia Legal, 

por classes de declividade do terreno e respectivos tipos de relevo – 2002
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

A Tabela 52 e o Gráfico 57 relacionam as áreas antrópicas, agregadas segundo 
a declividade do relevo, com a superfície territorial das unidades político-adminis-
trativas. Observa-se que, para o conjunto da Amazônia Legal, a área antropizada 
sobre relevo plano, correspondente a 53,4% do antropismo total, como visto 
anteriormente, representa apenas 7,8% da sua superfície total. A área antrópica 
sobre relevo suave ondulado ocupa 4,8% da superfície total da Amazônia Legal. 
Entre as Unidades da Federação, merecem destaque o Acre, Amapá, Amazonas 
e Roraima, cujos índices para todas as fases de relevo são inferiores a 5% das 
áreas de cada estado. Este resultado é reflexo, essencialmente, da baixa ocupação 
antrópica nestes estados. Diferentemente, no Maranhão as áreas antropizadas 
em relevo plano atingem 30,1% da superfície total do estado, tendo em vista a 
ocupação mais intensa do território neste estado. Goiás também apresenta um 
percentual relativamente elevado, porém, vale lembrar que apenas uma pequena 
parte da sua área territorial está inserida na Amazônia Legal.
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          Total 5 016 169,1 0,00,06,04,17,48,7  

Rondônia  237 576,2    14,4 4,8 1,3 1,5 0,0  -

Acre  164 331,4    2,0 3,5 1,8 0,3  -  -

Amazonas 1 558 995,7 - - 0,02,05,09,0  

Roraima  224 299,0    0,6 1,1 0,1 0,0  -  -

Pará 1 247 689,5 - 0,06,06,18,53,6  

Amapá  142 814,6    2,2 0,4 0,3 0,1  -  -

Tocantins  271 537,6    10,7 10,9 2,2 0,9 0,1 0,0

Maranhão  262 768,5    30,1 8,8 9,3 2,8 0,0  -

Mato Grosso  903 357,9    15,9 9,3 1,2 0,8 0,1 0,0

Goiás  2 798,8        39,3 17,2  - 0,1  -  -

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Tabela 52 - Distribuição percentual das áreas antrópicas da 

Área
abrangida 

(km2)

Distribuição percentual das áreas antrópicas da Amazônia Legal,
por classes de declividade do terreno (%)

Unidades da 
Federação

Amazônia Legal, por classes de declividade do terreno, segundo as 

Unidades da Federação que a compõem - 2002

Gráfico 57 - Participação percentual das áreas  antrópicas por declividade 

do terreno segundo Unidades da Federação na Amazônia Legal - 2002
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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O Gráfi co 58 apresenta o percentual de áreas antrópicas (ou antropismo) em 
relação à área total de cada classe de declividade na Amazônia Legal e nos estados da 
Federação. Para o conjunto da Amazônia Legal, verifi ca-se que o processo de ocupação 
foi proporcionalmente equilibrado entre as fases de relevo plano e suave ondulado, 
situando-se em torno de 16% em cada um desses ambientes, e sendo bem maior que 
nas demais classes de declividade do terreno. Nos estados, esse equilíbrio se mantém 
apenas para o Acre e o Amazonas, merecendo destaque a maior ocupação relativa 
em relevo ondulado no Maranhão, em Mato Grosso, em Rondônia, em Roraima e 
no Tocantins, estados em que os terrenos com declividade até 3% são amplamente 
dominantes (ver Tabela 50 do indicador 4.3 Declividade do terreno).
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 27 - Declividade do terreno nas áreas antrópicas da Amazônia Legal - 2002
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Gráfico 58 - Percentual das áreas antrópicas da Amazônia Legal, por classes 
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4.5 Estoque original de carbono no solo

Apresenta os conteúdos médio e total de carbono orgânico nos solos 
originalmente cobertos com vegetação nativa na Amazônia Legal.

Justifi cativa

O carbono (C) é de interesse geral na formação, na classifi cação, no uso e no 
manejo do solo. O teor de carbono é uma indicação da quantidade de matéria orgânica 
acumulada no solo, sob diferentes condições ambientais.

A matéria orgânica reage com as partículas de argilas minerais, participando 
na formação e na estabilidade de agregados do solo. Devido a sua propriedade de 
variação de volume (expande-se, quando úmida, e contrai-se, quando seca), a matéria 
orgânica confere ao solo maior aeração e capacidade de adsorção de água.

Por facilitar a infi ltração da água e, desse modo, a diminuição do escoamento 
superfi cial, a matéria orgânica apresenta efeito redutor da suscetibilidade dos solos à 
erosão. Segundo Le Bissonnais e Arrouays (1997), a formação de crostas no topo do 
solo e a erodibilidade aumentam com a diminuição do conteúdo de carbono orgânico 
nos solos.

A fertilidade dos solos em regiões tropicais úmidas, onde o intemperismo é 
acentuado e origina solos pobres em nutrientes, depende fortemente dos estoques de 
materiais orgânicos presentes nos mesmos. Nessas regiões, as plantas dependem, em 
grande parte, da reciclagem de elementos nutritivos contidos nos detritos vegetais.

Os nutrientes são formados a partir da decomposição desses detritos ou da 
matéria orgânica bruta ao entrar em contato com o oxigênio e pela ação dos micro-
organismos. Durante este processo, originam-se também produtos minerais e gás 
carbônico.

As crescentes emissões de gases para a atmosfera, principalmente o dióxido de 
carbono (CO2), têm acarretado sérios problemas ambientais. Por ser emitido em grande 
quantidade, o dióxido de carbono é o gás que mais contribui para o aquecimento 
global. O tempo estimado de sua permanência na atmosfera está entre 50 e 200 anos, 
o que signifi ca que emissões realizadas no presente terão efeitos de longa duração, 
podendo resultar em impactos no regime climático ao longo de centenas de anos 
(HOUGHTON et al., 1996). Evidências científi cas indicam que, se não houver nenhuma 
ação mitigadora, e a concentração de gás carbônico continuar crescendo, a temperatura 
média da Terra deverá aumentar entre 1,4º e 5,8ºC até o ano 2100 (WATSON et al., 2001). 
Isto acarretará efeitos climáticos extremos, como tempestades, enchentes, secas e 
furacões, além de alterações no regime das chuvas, avanço da água do mar sobre as 
águas doces e a consequente escassez de água potável, ameaçando a biodiversidade, 
as atividades humanas, a saúde e o bem-estar da população humana.

Assim, reverter as alterações climáticas globais representa um dos maiores 
desafi os da humanidade nos dias de hoje e requer urgente conscientização sobre a 
importância da questão, exigindo mudanças de hábitos de produção, consumo e de 
comportamento, o que na maioria das vezes contrapõe-se aos interesses econômicos 
e estratégicos de diversos países. A primeira grande discussão a este respeito ocorreu 
no Japão em 1997, quando foi decidida por vários países a criação do Protocolo de 
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Quioto, no qual estão estabelecidas metas de redução das emissões de gases de 
efeito estufa.

No ecossistema terrestre, o solo constitui um compartimento-chave no processo 
de redução da emissão de gases do efeito estufa, que causam o aquecimento global, 
pois é o que possui o maior estoque de carbono. De acordo com dados apresentados 
por Mello (2007), é possível afirmar que o solo retém, no primeiro metro de 
profundidade, duas a três vezes mais carbono que a vegetação e cerca de duas vezes 
o estoque encontrado na atmosfera. Essa retenção de carbono no solo é resultado do 
balanço dinâmico entre adição e perda do material vegetal morto.

Os principais processos responsáveis pelo sequestro de carbono nos solos são 
a humifi cação, a agregação e a sedimentação, e os processos responsáveis pelas 
perdas são a erosão, a decomposição, a lixiviação e a volatização. Segundo Rice (2004), 
encontram-se estocadas nos solos do mundo cerca de 1 500 a 1 600 petagramas (Pg) 
de carbono orgânico (1Pg corresponde a 1012 quilogramas).

A substituição da vegetação natural por atividade agrícola não só diminui a 
quantidade de carbono retida nos solos como permite sua emissão para a atmosfera, 
e diferentes manejos do solo infl uenciam mais ou menos nesta redução. O plantio 
direto tem se mostrado como o manejo que menos contribui para a perda do carbono 
retido nos solos e propicia o aumento deste elemento (CASTRO FILHO et al., 1991; 
HERNANI; KURIHARA; SILVA, 1999). O estoque de carbono constitui um indicador que 
quantifi ca a retenção deste elemento no solo.

Descrição

O carbono é o principal elemento constituinte da matéria orgânica no solo. O 
teor médio de carbono orgânico presente na matéria orgânica humifi cada é de 58% 
(MANUAL..., 2007).

Para a estimativa do estoque de carbono nos solos da Amazônia Legal, são 
consideradas duas profundidades de armazenagem distintas: o horizonte superfi cial 
(A) e até um metro de espessura de solo. No caso do horizonte A, a profundidade 
máxima é de 50cm, com espessura média de 30cm.

Grande parte dos perfi s de solo, originalmente realizada em áreas de cobertura 
de vegetação natural, atualmente encontra-se sob cobertura antrópica, situação 
em que, certamente, teve seus conteúdos de carbono orgânico consideravelmente 
alterados. Em vista disso, para o cálculo dos estoques de carbono originais dos solos, 
foram consideradas apenas as amostras coletadas em áreas de cobertura vegetal 
natural, num total de 1 814 perfi s de solos e 8 621 horizontes analisados.

As variáveis utilizadas neste indicador são: teor de carbono; densidade aparente; 
e profundidade.

Para o cálculo do estoque de carbono, utilizou-se a seguinte fórmula:

E = C Da H, onde:

E = estoque de carbono orgânico;

C = teor de carbono orgânico;

Da = densidade aparente; e

H = espessura.
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Para os perfi s de solos que não possuem dados analíticos de densidade aparente, 
foi considerado um valor médio de densidade aparente para cada classe de textura 
dos horizontes ou camadas, conforme Tabela 53.  

Classes texturais dos solos
da Amazônia Legal

Valor médio de 
densidade aparente 

(g/cm3)

Classes texturais dos solos
da Amazônia Legal

Valor médio de 
densidade aparente 

(g/cm3)

Areia 1,4  

Areia franca 1,4    Franco-argilo-arenoso 1,4

Argila 1,3    Franco-argiloso 1,5

Argila arenosa 1,5    Franco-argilo-siltoso 1,4

Argila siltosa 1,3    Franco-siltoso 1,2

Franco 1,4    Muito argiloso 1,2

Franco-arenoso 1,5    Silte 1,4

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Tabela 53 - Valor médio de densidade aparente, segundo as 

classes texturais dos solos da Amazônia Legal 

A partir de consultas ao Banco de Dados e Informações Ambientais - BDIA, 
obteve-se o relacionamento espacial entre os estoques de carbono orgânico dos 
perfi s de solo e os polígonos do mapeamento. Constatou-se que, de um total de 3.565 
legendas ou unidades de mapeamento de solos, 1.101, ou 31% do total, dispunham de 
pelo menos um perfi l com análise físico-química para carbono orgânico. Constatou-se 
também que tal intensidade amostral contemplava todas as classes de mapeamento 
de solos.

Nas unidades de mapeamento onde havia mais de um ponto de amostragem, 
calculou-se a média através da razão entre a soma dos estoques de carbono destes 
pontos e seu número total. Nas unidades de mapeamento sem amostragem, utilizou-se 
a média dos estoques de carbono das unidades de mesma classe de solo e de mesmo 
grupamento de classe de textura.

Primeiramente, foi calculado o estoque médio de carbono orgânico em cada 
unidade de mapeamento, que se encontra expresso nos cartogramas em toneladas 
por hectare. Vale lembrar que as diferentes classes de estoque médio de carbono 
podem abrigar diferentes tipos de solo.

Para o cálculo do estoque total de carbono (expresso em teragramas, ou 
106 toneladas, ou 109 quilogramas, ou 1012 gramas), os estoques médios foram 
multiplicados pela área de cada unidade de mapeamento (levando-se em consideração 
a classe de solo dominante) e estes valores foram agregados por classe de solo, num 
total de 28 classes, e também por Unidade da Federação. 

Em relação aos valores de estoque médio de carbono orgânico no horizonte 
superfi cial dos solos na Amazônia Legal, pode-se afi rmar que variam entre 0,1 e 
208,7t/ha, com predomínio da classe de 40 a 60t/ha, seguida pela de 60 a 80t/ha, como 
pode ser observado no Mapa 28. O valor médio para toda a região é de 55,7t/ha. 
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Ron-
dônia

Acre
Ama-
zonas

Rorai-
ma

Pará
Ama-

pá
Tocan-

tins
Mara-
nhão

Mato 
Grosso

Goiás

Argissolo Acinzentado 8,7  -  -  - 8,7  -  -  -  -  -  -

Argissolo Amarelo 34,8  -  - 55,1 33,2 31,7  - 24,2 25,5  -  -

Argissolo Vermelho 57,8 61,5 54,8 52,9 71,0 60,5  - 127,6 47,0 66,8 152,3

Argissolo Vermelho-Amarelo 55,0 54,6 56,1 55,1 55,3 55,6 44,6 52,4 51,0 54,6 58,7

Cambissolo Háplico 54,5 54,7  - 54,2  - 53,5  - 54,4 53,2 54,8 53,3

Chernossolo Argilúvico 160,6 151,5  -  -  -  -  - 157,2  - 163,0  -

Espodossolo Ferrihumilúvico 103,5 103,6 103,7 103,5  - 103,6  -  -  - 103,6  -

Espodossolo Humilúvico 99,5  -  - 98,9 103,3  -  -  -  -  -  -

Gleissolo Háplico 48,4 47,2 47,2 48,8 51,1 45,5 50,7 48,8 45,8 52,6 52,6

Gleissolo Sálico 129,4  -  -  -  - 129,5 129,1  - 129,5  -  -

Gleissolo Tiomórfico 47,1  -  -  -  - 47,1  -  - 47,1  -  -

Latossolo Amarelo 58,5 55,0 62,2 63,2 54,4 55,1 54,0 49,6 56,3 65,8 49,1

Latossolo Vermelho 63,0 74,4 74,4  - 74,2 71,2  - 66,3 62,9 62,6 63,9

Latossolo Vermelho-Amarelo 54,7 55,2 47,5 54,9 48,9 54,3 56,7 52,3 54,4 55,8 54,4

Luvissolo Crômico 55,0  - 53,9 56,3  -  -  -  -  -  -  -

Luvissolo Háplico 56,6  - 56,6 56,5  -  -  -  -  -  -  -

Neossolo Flúvico 35,5 35,5  - 35,5 37,9 36,9  - 34,3 32,0 33,9  -

Neossolo Litólico 61,3 60,7  - 63,8 56,5 66,1 68,6 57,1 57,0 62,5 52,6

Neossolo Quartzoarênico 45,7 50,8  - 45,0 45,0 46,4  - 45,1 45,1 45,1 45,1

Nitossolo Vermelho 71,4 72,9  -  - 70,0 69,4  - 73,4 75,5 75,0  -

Organossolo Háplico 73,9 74,0  -  -  -  -  -  -  - 73,9  -

Planossolo Háplico 29,4  -  - 39,7 19,2  -  - 29,2 36,0 31,3  -

Planossolo Nátrico 11,4  -  -  - 10,9  -  - 12,2  - 11,5  -

Plintossolo Argilúvico 51,1 48,4 55,1 51,9 47,1 50,0 54,0  - 55,1 50,2 54,2

Plintossolo Háplico 48,2  -  - 54,3 53,7 52,5 50,3 51,9 44,2 44,6  -

Plintossolo Pétrico 68,9  -  - 84,0 63,9 73,6  - 70,4 67,1 60,8 58,7

Vertissolo Ebânico 55,7  -  -  -  -  -  -  - 55,7  -  -

Vertissolo Hidromórfico 55,7  -  -  -  -  -  -  -  - 55,7  -

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Tabela 54 - Estoque médio de carbono no horizonte superficial dos solos da 

Classes de solo

Estoque médio de carbono no horizonte superficial dos solos 
da Amazônia Legal (t/ha)

Unidades da Federação

Total

Amazônia Legal, por Unidades da Federação que a compõem, 

segundo as classes de solo

De acordo com a Tabela 54 e o Gráfi co 59, os maiores valores de estoque médio 
são encontrados nas classes Chernossolo Argilúvico e Gleissolo Sálico, e os menores 
valores nas classes Argissolo Acinzentado e Planossolo Nátrico. O Chernossolo 
Argilúvico, apesar do elevado valor médio, ocupa pequenas porções nos Estados de 
Mato Grosso, Tocantins e Rondônia. O Gleissolo Sálico ocupa uma estreita faixa no 
litoral dos Estados do Amapá, do Pará e do Maranhão, correspondendo, em grande 
parte, às áreas de manguezais.
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Ao considerar os valores médios em até um metro de solo, verifi ca-se que variam 
entre 0,2 e 250,5t/ha, com predomínio da classe de 80 a 100t/ha, seguida pela de 100 
a 120t/ha, como pode ser observado no Mapa 29. O valor médio para toda a região é 
de 95,7t/ha. Como esperado, constata-se um aumento no estoque médio de carbono 
em até um metro de profundidade. Contudo, este aumento não é homogêneo no 
território, uma vez que muitas áreas têm seu estoque de carbono duplicado. Nota-se, 
no Mapa 29, maior expressão espacial das classes com valores mais elevados, como 
bem exemplifi cado pelo Estado do Amapá. 

Essa maior variabilidade no incremento do estoque de carbono até um metro 
decorre do fato de que, nesta profundidade, na maioria das vezes, encontram-se 
os horizontes de subsuperfície, que apresentam, em comparação aos horizontes 
superfi ciais, maior diversidade em suas características morfológica, física e química. 
Dependendo da classe de solo e de seus atributos, como a textura, por exemplo, há 
maior ou menor infl uência daqueles horizontes no sequestro de carbono.

Destaca-se, no Mapa 29, a expressiva área com valores máximos de estoque de 
carbono orgânico encontrada no noroeste da Amazônia Legal, ou norte do Estado do 
Amazonas e centro-sul de Roraima. Esta área corresponde aos Espodossolos e está 
quase integralmente sob vegetação de Campinarana. Embora estes solos apresentem 
textura arenosa, o que não favorece a retenção da matéria orgânica, e a Campinarana 
possua menor biomassa que a Floresta, a posição topográfi ca desses solos em áreas 
deprimidas, com lençol freático próximo à superfície e alagadas durante o período 
chuvoso, contribui no acúmulo da matéria orgânica no solo, principalmente quando 
considerada a espessura de um metro.

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 59 - Estoque médio de carbono no horizonte superficial 

do solo da Amazônia Legal, segundo as classes de solo
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De acordo com a Tabela 55 e o Gráfi co 60, os maiores valores de estoque médio 
em maior profundidade permanecem nas classes Chernossolo Argilúvico e Gleissolo 
Sálico, e os menores valores também nas classes Argissolo Acinzentado e Planossolo 
Nátrico.

Ron-
dônia

Acre
Ama-
zonas

Rorai-
ma

Pará
Ama-

pá
Tocan-

tins
Mara-
nhão

Mato 
Grosso

Goiás

Argissolo Acinzentado 26,6  -  -  - 26,6  -  -  -  -  -  -

Argissolo Amarelo 68,9  -  - 92,6 70,5 67,0  - 53,5 51,7  -  -

Argissolo Vermelho 83,1 96,6 78,9 78,7 97,4 85,6  - 160,6 71,1 92,9 188,3

Argissolo Vermelho-Amarelo 95,2 94,7 96,3 95,4 96,0 95,5 81,5 91,6 88,2 96,0 99,2

Cambissolo Háplico 98,0 98,4  - 95,4  - 96,2  - 99,0 94,4 99,4 93,0

Chernossolo Argilúvico 199,0 198,9  -  -  -  -  - 198,9  - 199,1  -

Espodossolo Ferrihumilúvico 156,2 156,3 156,4 156,1  - 156,2  -  -  - 156,3  -

Espodossolo Humilúvico 159,5  -  - 160,1 155,9  -  -  -  -  -  -

Gleissolo Háplico 84,3 81,2 81,1 84,5 88,3 82,1 83,0 84,4 77,6 92,4 92,0

Gleissolo Sálico 199,1  -  -  -  - 199,2 198,7  - 199,2  -  -

Gleissolo Tiomórfico 76,9  -  -  -  - 77,0  -  - 76,9  -  -

Latossolo Amarelo 106,9 101,1 123,5 111,0 99,8 104,8 103,4 97,2 106,2 108,9 96,0

Latossolo Vermelho 112,0 126,6 126,6  - 126,2 121,2  - 116,6 112,8 111,5 114,0

Latossolo Vermelho-Amarelo 102,2 104,4 110,4 102,7 99,5 103,9 104,2 100,9 96,6 100,8 96,6

Luvissolo Crômico 95,4  - 94,7 96,3  -  -  -  -  -  -  -

Luvissolo Háplico 96,7  - 96,7 96,5  -  -  -  -  -  -  -

Neossolo Flúvico 73,7 73,9  - 73,8 76,8 74,2  - 72,2 69,2 71,7  -

Neossolo Litólico 88,4 89,3  - 89,8 80,1 92,8 93,9 86,5 85,3 90,7 81,0

Neossolo Quartzoarênico 70,2 77,9  - 69,3 69,1 71,2  - 69,3 69,3 69,4 69,3

Nitossolo Vermelho 124,2 127,3  -  - 119,9 121,2  - 127,6 130,3 130,2  -

Organossolo Háplico 84,0 84,0  -  -  -  -  -  -  - 84,0  -

Planossolo Háplico 68,1  -  - 83,8 45,8  -  - 69,2 79,2 73,2  -

Planossolo Nátrico 33,6  -  -  - 35,8  -  - 30,2  - 33,2  -

Plintossolo Argilúvico 90,3 85,3 100,3 91,8 80,6 84,5 97,3  - 100,2 88,9 87,1

Plintossolo Háplico 81,0  -  - 92,3 92,8 80,8 80,4 88,8 73,5 75,7  -

Plintossolo Pétrico 116,5  -  - 136,0 108,7 121,1  - 118,5 111,1 108,2 104,6

Vertissolo Ebânico 95,9  -  -  -  -  -  -  - 95,9  -  -

Vertissolo Hidromórfico 95,9  -  -  -  -  -  -  -  - 95,9  -

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Tabela 55 - Estoque médio de carbono, em até um metro de profundidade 

no solo da Amazônia Legal, por Unidades da Federação que a compõem, 

segundo as classes de solo

Classes de solo

Estoque médio de carbono, em até um metro de profundidade
no solo da Amazônia Legal (t/ha)

Total

Unidades da Federação
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O estoque total de carbono orgânico no horizonte superfi cial dos solos na 
Amazônia Legal é de 27 665,7Tg ou 27,7x109t (Tabela 56). Com relação aos estoques 
por classes de solo, o Argissolo Vermelho-Amarelo é o que possui o maior valor, 
já que ocupa a maior parte da região. O Argissolo Acinzentado apresenta o menor 
estoque total, assim como o menor estoque médio, como afi rmado anteriormente. 
Vale ressaltar que o Chernossolo Argilúvico, que apresenta o maior estoque médio, 
possui um estoque total bastante baixo em comparação com as demais classes de 
solo. Isto reforça o fato de que os estoques totais estão fortemente relacionados com 
a extensão das áreas de cada classe de solo na Amazônia Legal.

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 60 - Estoque médio de carbono, em até um metro de profundidade 

do solo da Amazônia Legal, segundo as classes de solo

(continua)
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0,01 6,616 38,449 6,655 5,857 0,497 53,769 9,332 84,814 6,950 17,953 22latoT          

Argissolo Acinzentado  0,0  -  -  -  0,0  -  -  -  -  -  -
Argissolo Amarelo  37,3  -  -  11,1  2,8  17,7  -  2,2  3,6  -  -
Argissolo Vermelho  135,0  2,2  5,3  3,2  5,2  40,9  -  9,5  46,5  22,0  0,4
Argissolo Vermelho-Amarelo 9 794,7  501,3  342,0 3 750,9  362,9 3 265,0  37,5  170,8  307,9 1 055,7  0,6
Cambissolo Háplico  442,3  49,2  -  117,0  -  16,6  -  24,3  1,3  232,7  1,2
Chernossolo Argilúvico  8,6  1,1  -  -  -  -  -  1,3  -  6,3  -
Espodossolo Ferrihumilúvico  98,6  8,4  0,5  61,9  -  27,5  -  -  -  0,3  -
Espodossolo Humilúvico 1 223,2  -  - 1 053,8  169,4  -  -  -  -  -  -
Gleissolo Háplico 1 477,3  24,8  52,9  722,8  44,4  348,4  89,8  40,3  14,3  138,2  1,5
Gleissolo Sálico  143,8  -  -  -  -  55,4  28,6  -  59,8  -  -
Gleissolo Tiomórfico  22,1  -  -  -  -  0,7  -  -  21,4  -  -

Tabela 56 - Estoque total de carbono no horizonte superficial dos solos da 

Amazônia Legal, por Unidades da Federação que a compõem, 

segundo as classes de solo

Classes de solo

Total

Unidades da Federação

Estoque total de carbono no horizonte superficial dos solos

da Amazônia Legal (teragramas = 106 t)



Solo __________________________________________________________________________________________  

De acordo com o Gráfi co 61, os maiores valores de estoque total são encontrados 
nos Estados do Amazonas, do Pará e de Mato Grosso, e os menores valores nos Estados 
de Goiás, do Amapá e do Acre. Mais uma vez, esses totais estão relacionados com as 
áreas das Unidades da Federação da Amazônia Legal.

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 61 - Estoque total de carbono no horizonte superficial 

do solo da Amazônia Legal, em ordem decrescente, 

segundo as Unidades da Federação que a compõem

(conclusão)
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Luvissolo Crômico  266,8  -  147,3  119,5  -  -  -  -  -  -  -
Luvissolo Háplico  351,6  -  330,4  21,2  -  -  -  -  -  -  -
Neossolo Flúvico  127,7  8,1  -  90,3  0,2  21,2  -  2,2  4,4  1,3  -
Neossolo Litólico 1 222,5  50,1  -  88,8  175,0  325,4  2,3  119,5  122,4  338,8  0,2
Neossolo Quartzoarênico 1 170,7  81,6  -  64,3  46,1  220,6  -  203,8  67,4  486,8  0,3
Nitossolo Vermelho  156,0  3,4  -  -  7,0  90,2  -  9,2  40,2  6,0  -
Organossolo Háplico  16,2  0,1  -  -  -  -  -  -  -  16,1  -
Planossolo Háplico  35,1  -  -  4,3  5,1  -  -  0,3  0,6  24,8  -
Planossolo Nátrico  7,6  -  -  -  1,2  -  -  0,1  -  6,3  -
Plintossolo Argilúvico  621,2  51,5  9,8  239,0  9,9  11,5  18,6  37,4  1,8  241,7  0,0
Plintossolo Háplico  461,6  -  -  50,6  18,8  36,9  3,1  127,9  148,3  76,0  -
Plintossolo Pétrico  853,9  -  -  5,5  15,1  177,1  -  458,5  55,4  137,2  5,1
Vertissolo Ebânico  5,8  -  -  -  -  -  -  -  5,8  -  -
Vertissolo Hidromórfico  9,3  -  -  -  -  -  -  -  -  9,3  -

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Tabela 56 - Estoque total de carbono no horizonte superficial dos solos da 

Amazônia Legal, por Unidades da Federação que a compõem, 

segundo as classes de solo

Classes de solo

Total

Unidades da Federação

Estoque total de carbono no horizonte superficial dos solos

da Amazônia Legal (teragramas = 106 t)

Latossolo Amarelo 4 038,1  226,2  0,5 1 825,3  165,2 1 343,9  99,1  45,3  314,7  17,8  -
Latossolo Vermelho 1 325,1  7,5  4,1  -  2,2  18,6  -  64,4  29,7 1 198,3  0,2
Latossolo Vermelho-Amarelo 3 613,4  239,0  13,1  688,0  215,2  659,2  503,5  198,6  145,5  945,3  6,2
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O estoque total de carbono orgânico em até um metro de profundidade do solo 
é de 48 073,9Tg ou 48,1x109t (Tabela 57). Pode-se afi rmar que os valores do estoque 
de carbono nesta espessura de solo seguem o mesmo padrão dos valores do estoque 
em superfície, tanto para as classes de solo quanto para as Unidades da Federação 
(Gráfi co 62). 

(continua)

Rondônia Acre Amazonas Roraima Pará

5,796 119,141 27,144 511,665 14,012 29,370 84latoT          

- 1,0 - - - 1,0 odatneznicA olossigrA

4,73 9,5 6,81 - - 0,47 oleramA olossigrA

8,75 1,7 8,4 6,7 4,3 0,491 ohlemreV olossigrA

Argissolo Vermelho-Amarelo 16 942,2  869,7  587,0 6 491,7  629,6 5 605,4

9,92 - 0,602 - 4,88 1,597 ocilpáH olossibmaC

Chernossolo Argilúvico  10,7  1,4  -  -  -  -

Espodossolo Humilúvico 1 960,9  -  - 1 705,4  255,5  -

Espodossolo Ferrihumilúvico  148,7  12,7  0,8  93,3  -  41,5

2,826 7,67 5,052 10,19 6,24 1,575 2ocilpáH olossielG

2,58 - - - - 2,122 ociláS olossielG

1,1 - - - - 1,63 ocifrómoiT olossielG

2,455 21,303 3,702 39,0 5,514 9,283 7oleramA olossotaL

Latossolo Vermelho 2 354,5  12,7  7,1  -  3,8  31,7

Latossolo Vermelho-Amarelo 6 751,9  451,7  30,5 1 285,4  437,5 1 261,6

- - 4,402 9,852 - 3,364 ocimôrC olossivuL

- - 2,63 6,465 - 8,006 ocilpáH olossivuL

7,24 4,0 9,781 - 8,61 7,462 ocivúlF olossoeN

8,654 2,842 0,521 - 6,37 2,367 1ocilótiL olossoeN

Neossolo Quartzoarênico 1 800,2  125,0  -  98,8  70,8  339,0

6,751 0,21 - - 9,5 3,172 ohlemreV olossotiN

- - - - 1,0 4,81 ocilpáH olossonagrO

- 2,21 0,9 - - 2,18 ocilpáH olossonalP

- 9,3 - - - 3,22 ocirtáN olossonalP

Plintossolo Argilúvico 1 098,2  90,8  17,8  422,5  16,9  19,5

8,65 4,23 0,68 - - 5,477 ocilpáH olossotnilP

2,192 8,52 9,8 - - 4,244 1ocirtéP olossotnilP

- - - - - 9,9 ocinâbE olossitreV

Vertissolo Hidromórfico  16,0  -  -  -  -  -

Classes de solo

Total

Estoque total de carbono, em até um metro de

profundidade no solo da Amazônia Legal (teragramas = 106 t)

Unidades da Federação

Tabela 57 - Estoque total de carbono, em até um metro de profundidade  no

solo da Amazônia Legal, por Unidades da Federação que a compõem, 

segundo as classes de solo



Solo __________________________________________________________________________________________  

(conclusão)

Amapá Tocantins Maranhão Mato Grosso Goiás

4,72 9,595 80,883 27,885 25,614 1latoT          

- - - - - odatneznicA olossigrA

- - 3,7 8,4 - oleramA olossigrA

5,0 6,03 3,07 0,21 - ohlemreV olossigrA

Argissolo Vermelho-Amarelo  68,5  298,7  533,0 1 857,7  1,0

1,2 3,224 3,2 1,44 - ocilpáH olossibmaC

- 7,7 - 6,1 - ocivúligrA olossonrehC

- - - - - ocivúlimuH olossodopsE

Espodossolo Ferrihumilúvico  -  -  -  0,4  -

6,2 6,242 3,42 7,96 9,641 ocilpáH olossielG

- - 1,29 - 9,34 ociláS olossielG

- - 0,53 - - ocifrómoiT olossielG

0,0 5,92 6,395 0,98 8,981 oleramA olossotaL

3,0 3,231 23,35 3,311 - ohlemreV olossotaL

Latossolo Vermelho-Amarelo  925,7  382,9  258,4 1 707,1  10,9

- - - - - ocimôrC olossivuL

- - - - - ocilpáH olossivuL

- 7,2 5,9 7,4 - ocivúlF olossoeN

3,0 7,194 2,381 3,181 2,3 ocilótiL olossoeN

4,0 1,947 7,301 4,313 - ocinêraoztrauQ olossoeN

- 4,01 4,96 0,61 - ohlemreV olossotiN

- 3,81 - - - ocilpáH olossonagrO

- 0,85 3,1 7,0 - ocilpáH olossonalP

- 3,81 - 2,0 - ocirtáN olossonalP

1,0 0,824 3,3 0,66 5,33 ocivúligrA olossotnilP

- 1,921 4,642 8,812 9,4 ocilpáH olossotnilP

1,9 1,442 7,19 6,177 - ocirtéP olossotnilP

- - 9,9 - - ocinâbE olossitreV

- 0,61 - - - ocifrómordiH olossitreV

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Classes de solo Unidades da Federação

Estoque total de carbono, em até um metro de

profundidade no solo da Amazônia Legal (teragramas = 106 t)

Tabela 57 - Estoque total de carbono, em até um metro de profundidade  no

solo da Amazônia Legal, por Unidades da Federação que a compõem, 

segundo as classes de solo
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 62 - Estoque total de carbono em até um metro de profundidade 

do solo da Amazônia Legal, em ordem decrescente, segundo 

as Unidades da Federação que a compõem

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 28 - Estoque médio de carbono no horizonte superfi cial dos solos da Amazônia Legal
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 29 - Estoque médio de carbono em até um metro de solo da Amazônia Legal
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 O conhecimento sobre a distribuição e a frequência com que 
minerais e rochas ocorrem no território tem enorme importância 

econômica, social e ambiental. A partir dos minerais e rochas é que se 
produz a maioria dos recursos materiais necessários ao bem-estar da 
humanidade. As suas propriedades química e física são determinantes 
no desenvolvimento dos solos e do relevo componentes da paisagem. 
E deles se obtém o suporte para o desenvolvimento e a evolução da 
biodiversidade, se compõem os ecossistemas e se prestam os serviços 
ambientais indispensáveis à sobrevivência humana e dos demais 
organismos componentes do sistema Terra.

As aplicações deste conhecimento, obtido através do mapeamento 
geológico do território, são extremamente diversifi cadas. Além da 
avaliação do potencial para a formação de jazimentos minerais de valor 
econômico, as propriedades de permeabilidade e porosidade das rochas 
são determinantes para qualifi cá-las como reservatórios de água potável e 
de combustíveis fósseis. Os conhecimentos sobre as rochas e os minerais 
são também indispensáveis: a)como elementos de análise nos programas 
e projetos que envolvam a ocupação, o uso, o planejamento, a gestão e o 
ordenamento territorial; b) como fatores favoráveis ou limitantes para a 
implantação de obras de engenharia, principalmente as de grande porte 
(hidrelétricas, rodovias, ferrovias, túneis, pontes e grandes edifi cações); 
e c) como fornecedoras de insumos de uso agrícola, fundamentais para 
a melhoria qualitativa e quantitativa de alimentos e fi bras. 

A crosta terrestre é formada essencialmente de rochas que são, 
por defi nição, um agregado natural formado por um ou mais minerais 
(inclusive vidro vulcânico e matéria orgânica). Em sua forma mais 
simples de classifi cação, distinguem-se três grandes grupos genéticos 
de rochas: 1) rochas magmáticas ou ígneas; 2) rochas sedimentares; 
e 3) rochas metamórfi cas. 

Rochas e recursos minerais
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As rochas magmáticas ou ígneas provêm da consolidação do magma e são, por 
isto, de origem primária. Delas derivam, por vários processos, as rochas sedimentares 
e metamórfi cas. De acordo com as condições geológicas de consolidação deste 
magma, as rochas são classifi cadas quanto à natureza em: 1) rochas ígneas intrusivas, 
plutônicas e hipabissais, quando o magma consolida-se dentro da crosta terrestre, em 
geral a vários quilômetros de profundidade, como é o caso dos granitos, diabásios 
e gabros; e 2) rochas ígneas vulcânicas ou efusivas, quando o magma ascende até a 
superfície e nela extravasa, como ocorre com os basaltos e riolitos.

As rochas sedimentares são formadas a partir do material originado da 
destruição erosiva de qualquer tipo de rocha, inclusive o proveniente de atividade 
biológica, o qual é transportado pela água, pelo gelo ou pelo vento e, posteriormente, 
depositado ou precipitado nas bacias ou áreas de acumulação sedimentares (planícies 
de inundação, lagos, lagunas, mares, oceanos, entre outros). Quanto à natureza, 
as rochas sedimentares podem ser: 1) clásticas, quando formadas de fragmentos 
de rochas preexistentes como os arenitos, siltitos e argilitos; 2) químicas, quando 
originadas da precipitação de solutos, seja devido à diminuição da solubilidade 
da água, como os carbonatos (calcários e dolomitos), seja devido à evaporação da 
água, caso dos evaporitos como o sal-gema (halita) e o gipso; e 3) orgânicas, quando 
formadas pelo acúmulo de restos de organismos (coquinas, recifes de corais, etc.).

As rochas metamórficas são formadas quando rochas preexistentes de 
qualquer tipo genético ou natureza, em decorrência de algum processo geológico, 
são submetidas a condições física e química (mudanças de temperatura e pressão, 
por exemplo) diferentes daquelas em que elas se formaram, as quais determinam a 
instabilidade dos minerais preexistentes, induzindo-os a uma adaptação a estas novas 
condições. Ocorre sempre uma mudança no arranjo e disposição dos minerais na rocha, 
em geral, mas não necessariamente sempre, acompanhada de mudança na composição 
mineralógica, ou seja, formação de novos minerais por recristalização. Desta forma, 
trata-se em geral de rochas orientadas, como os xistos, havendo, no entanto, aquelas 
que resultam tão-somente de recristalização simples, devido à coalescência de minerais, 
como ocorre com o calcário, que se transforma em mármore, ou o arenito, em quartzito. 
As transformações metamórfi cas ocorrem com as rochas no estado sólido, mas fusões 
parciais podem ocorrer, ocasião em que se geram os migmatitos.

Na história geológica da Terra, observa-se que os processos formadores das 
rochas são caracterizados por eventos de magmatismo, de metamorfi smo ou de 
sedimentação que, em geral, determinam a divisão do tempo geológico em éons, eras, 
períodos e épocas geológicas, compondo as unidades cronoestratigráfi cas básicas. 
Na escala desse tempo geológico, os éons se subdividem em eras ou erátemas, as 
eras em períodos e os períodos em épocas geológicas.

Os éons são as unidades cronoestratigráfi cas mais elevadas na hierarquia, sendo 
denominados, dos mais antigos para os mais novos, de Arqueano ou Arqueozoico, 
que abrange o período compreendido entre o início da formação da Terra, cerca de 
4,5 bilhões de anos antes do presente (AP), até 2,5 bilhões de anos AP; Proterozoico, 
que marca o intervalo de tempo entre 2,5 bilhões de anos e 540 milhões de anos AP, 
e Fanerozoico, entre 540 milhões de anos AP e os dias de hoje1.

As eras que compõem o éon arqueozoico são o Eoarqueano (cerca de 4,5 bilhões 
a 3,6 bilhões de anos AP); o Paleoarqueano (3,6 bilhões a 3,2 bilhões de anos AP); o 
Mesoarqueano (3,2 bilhões a 2,8 bilhões de anos AP) e o Neoarqueano (2,8 bilhões a 

1 Nesta publicação, foi adotado o padrão mais utilizado no Brasil, em que 1 bilhão é igual a 109, embora a Conferência 
Geral de Pesos e Medidas, desde 1949, recomende utilizar a “regra dos 6N”, segundo a qual se passa de milhão, ou 106, 
a bilhão pelo acréscimo de seis zeros, ou seja, 1 bilhão é igual a 1012.



Rochas e recursos minerais ______________________________________________________________________  

2,5 bilhões de anos AP). Na Amazônia Legal, até o momento, não se tem registro de 
rochas anteriores ao Mesoarqueano.

Ao fi nal do Proterozoico, há o aparecimento de vida na Terra e a transição de uma 
atmosfera carregada de poeira e cinzas, composta de amônia, hidrogênio, monóxido 
de carbono, metano e vapor de água, para uma atmosfera oxigenada, propícia ao 
desenvolvimento da vida. O Proterozoico é subdividido em eras com base em grandes 
eventos tectônicos de separação e aglutinação de placas litosféricas continentais 
(graníticas) e oceânicas (basálticas). As Eras do Proterozoico são o Paleoproterozoico 
(2,5 bilhões a 1,6 bilhão de anos AP); Mesoproterozoico (1,6 bilhão a 1 bilhão de anos 
AP) e Neoproterozoico (1. bilhão a 542 milhões de anos AP). Este último abrange um 
período de grandes glaciações (período criogeniano), em que a Terra seria comparável 
a uma bola de neve (snowball).

O éon fanerozoico é o período de evolução de grupos de organismos complexos, 
como artrópodes, moluscos, vertebrados, entre outros. É o tempo da vida visível (do grego 
phaneros - visível, zoico - vida). É subdividido em Paleozoico (paleo - antigo), correspondente 
ao período entre 542 milhões e 251 milhões de anos; Mesozoico (meso - média), entre 
251 milhões e 65,5 milhões de anos, e Cenozoico (ceno - recente), entre 65,5 milhões de 
anos AP e os dias atuais.

Neste capítulo, são apresentados os valores absoluto e relativo referentes à 
distribuição dos tipos de rochas, em sua classifi cação mais simples, no recorte da 
Amazônia Legal e dos estados que compõem esta região. 

Os valores foram calculados tanto para as rochas dos ambientes naturais, 
entendidos como aqueles que ainda preservam sua cobertura vegetal original, quanto 
para aqueles visivelmente alterados pela atividade antrópica. Procurou-se, sempre que 
possível, relacionar os resultados obtidos a características, ou propriedades, da rocha 
que sejam importantes de alguma forma para a sociedade, tanto no que se refere às 
suas potencialidades quanto às limitações de sua utilização. Enfoque especial foi dado à 
quantifi cação das rochas de acordo com seu potencial para o armazenamento da água.

Em seguida, estabeleceu-se o relacionamento entre as rochas e o tempo geológico 
de sua formação, no sentido de avaliar a extensão, em superfície, dos testemunhos da 
história geológica do planeta e, de certa forma, a intensidade com que os eventos se 
processaram em cada região. Fases ou épocas importantes para a geração de jazimentos 
minerais são apontadas a partir deste relacionamento, estabelecendo-se taxas de 
frequência deste processo para cada associação rocha-tempo. 

Por fi m, calcularam-se as áreas cujos ambientes geológicos, representados pela 
associação rocha-tempo, apresentam-se potencialmente favoráveis a jazimentos de 
insumos minerais de uso agrícola. Os acessos a esses ambientes, representados em 
termos de quilômetros quadrados ocupados por atividade antrópica ou em termos 
de quilômetros lineares de rede viária, foram também medidos.

Os resultados alcançados serão discutidos, a seguir, e apresentados por 
intermédio de cartogramas (mapas), tabelas e gráfi cos estatísticos.

5.1 Rochas ígneas, sedimentares e metamórfi cas na 

Amazônia Legal

Mede as áreas, em quilômetros quadrados, ocupadas por rochas ígneas, 
sedimentares e metamórfi cas na Amazônia Legal e nas Unidades da Federação, e 
o quanto representam percentualmente em relação à superfície territorial destas 
unidades político-administrativas.
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Justifi cativa

A distribuição das rochas sedimentares, ígneas e metamórfi cas na Amazônia 
Legal e nas Unidades da Federação é uma medida das potencialidades e limitações 
do uso destes recursos.

Descrição

A distribuição espacial das rochas encontra-se representada no Mapa 30, em 
que é possível visualizar o amplo predomínio de rochas sedimentares, que ocupam 
extensas áreas na parte central, leste e sul, como produtos do preenchimento das 
grandes bacias paleozoicas, cretáceas e cenozoicas que conformam as províncias 
sedimentares do Amazonas, do Parnaíba e do Paraná-Parecis. Rochas ígneas e 
metamórfi cas estão representadas nos escudos cristalinos das Guianas e do Brasil 
Central, expondo-se ao norte e ao sul da Província Sedimentar do Amazonas, passando, 
a sudeste, a compor o Escudo Atlântico, já no Estado do Tocantins.

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 30 -  Distribuição das rochas ígnea, metamórfi ca e sedimentar 
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As rochas sedimentares representam 66,8% da área da Amazônia Legal, 
enquanto as rochas ígneas e metamórfi cas mostram valores relativos de distribuição 
muito semelhantes, em torno de 15% para rochas ígneas e 16% para metamórfi cas. É 
importante ressaltar, no entanto, que o conjunto das rochas sedimentares forma uma 
fi na capa sobre as ígneas e metamórfi cas, que formam seu embasamento (Tabela 58 
e Gráfi cos 63, 64, 65 e 66). 

Absoluta

(km2)
Relativa

(%)
Absoluta

(km2)
Relativa

(%)
Absoluta

(km2)
Relativa

(%)

          Total 5 016 136,3  752 891,9 15,0  805 322,9 16,1 3 352 437,0 66,8

Rondônia  237 576,2  37 737,0 15,9  72 105,8 30,4  125 562,5 52,9

8,995,950 461 0,04,61  0,04,61  4,133 461 ercA

Amazonas 1 558 995,7  100 567,9 6,5  71 005,3 4,6 1 344 201,7 86,2

Roraima  224 299,0  82 289,2 36,7  64 972,9 29,0  75 240,0 33,5

2,149,818 315 1,424,573 003 3,139,020 193 5,986 742 1áraP

5,130,310 54 6,166,730 88 8,49,798 6 6,418 241 ápamA

Tocantins (2)  271 537,6  10 860,7 4,0  91 635,7 33,7  166 282,5 61,2

Maranhão (2)  262 735,7  16 356,8 6,2  2 141,2 0,8  239 591,5 91,2

Mato Grosso  903 357,9  107 056,7 11,9  113 877,6 12,6  677 135,1 75,0

7,452,235 1 3,140,551 1 2,33,88  8,897 2 )2( sáioG

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

(1) Inclusive 105 485 km
2

de áreas urbanas e massas d´água. (2) Considerou-se apenas a área territorial na Amazônia 
Legal.

Tabela 58 - Área de rochas da Amazônia Legal, por tipo de rocha,

Ígneas Metamórficas Sedimentares
Área 

abrangida 

(km2)
(1)

Área de rochas da Amazônia Legal, por tipo de rocha

Unidades da Federação

segundo as Unidades da Federação que a compõem

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

Rochas ígneas Rochas metamórficas Rochas sedimentares

Km2

Gráfico 63 - Áreas de rochas da Amazônia Legal, segundo o tipo de rocha
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 64 - Áreas de rochas da Amazônia Legal, por tipo de rocha, 

segundo as Unidades da Federação que a compõem
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Gráfico 65 - Distribuição percentual de rochas da Amazônia Legal, por tipo de rocha
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Gráfico 65 - Distribuição percentual de rochas da Amazônia Legal, por tipo de rocha

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 66 - Percentual de rochas da Amazônia Legal, por tipo de rocha, 

segundo as Unidades da Federação que a compõem

As rochas sedimentares, no geral, são mais vulneráveis a processos erosivos 
e têm menor potencial mineral que as rochas ígneas e metamórfi cas. No entanto, 
desenvolvem aquíferos porosos de grande potencial hidrogeológico, caracterizando-
se como um indicador de disponibilidade hídrica subterrânea. É também  nas rochas 
sedimentares porosas que se concentram as reservas de combustíveis fósseis, como 
o petróleo e o gás natural.

As rochas sedimentares, principalmente as de origem marinha, podem conter 
grandes jazimentos de calcário, utilizáveis tanto na agricultura como para o fabrico 
de cimento, e outras, formadas por evaporação de águas salobras, chamadas de 
evaporitos, fornecem o sal-gema e a gipsita, fontes de gesso utilizado na medicina 
e na construção civil, e a anidrita, fonte de sulfato e cálcio. Por outro lado, os 
processos sedimentares que dão origem a estas rochas funcionam como importantes 
concentradores de bens minerais. Muitos minerais metálicos, gemas e minerais 
industriais originalmente disseminados nas rochas ígneas e metamórfi cas, que são 
suas fontes primárias, apresentam-se concentrados por processos sedimentares. Os 
depósitos aluvionares atuais ou subatuais de ouro, cassiterita (minério de estanho) e 
diamante, muito comuns na região, são exemplos típicos de formação de jazimentos 
minerais (secundários) por processos sedimentares, a exemplo da mineralização 
aurífera responsável por grande parte da garimpagem na Amazônia.

Outra propriedade interessante das rochas sedimentares, notadamente aquelas 
pouco deformadas por tectônica ou de idade mais recente, é a de sustentarem relevos 
planos, a princípio favoráveis à ocupação antrópica. Esta associação de rocha e relevo, 
embora desenvolva na região solos em geral ácidos e de baixa fertilidade natural, não 
apresenta restrições à agricultura mecanizada, ou outra forma de manejo, desde que os 
solos sejam convenientemente corrigidos em sua acidez e seu teor de nutrientes. Áreas 
sedimentares planas apresentam também grande potencial de formação de depósitos 
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de minerais originados por processos de alteração superfi cial, como a bauxita e o 
caulim. Quando muito antigas, as rochas sedimentares normalmente encontram-se 
deformadas por tectonismo e, em consequência, podem formar planaltos ou formas 
de relevo alçadas e de bordas escarpadas, com potencial para o ecoturismo. Em 
algumas rochas sedimentares, principalmente em calcários e arenitos, formaram-se 
cavernas, algumas com extensões signifi cativas, que também podem ser destinos 
ecoturísticos ou de esportes radicais como o caving. 

Com exceção de Roraima e do Amapá, ambos com praticamente a totalidade de 
suas áreas sobre o Escudo das Guianas, os demais estados mantêm o padrão geral 
da Amazônia Legal, em que as rochas sedimentares são amplamente dominantes e, 
portanto, com grandes reservas de água subterrânea no subsolo. As maiores extensões 
de rochas sedimentares são medidas no Estado do Amazonas, onde 1 344 201,7km2 
perfazem 86,2% da área estadual, e em Mato Grosso, onde 677 135,1km2 abrangem 
75% da área total do estado (Tabela 58 e Gráfi co 64). Já os maiores percentuais em 
relação à área territorial se verifi cam no Acre, onde 99,8% do estado são recobertos 
por rochas sedimentares, enquanto no Maranhão estas rochas recobrem 91,2% da área 
estadual (Tabela 58 e Gráfi co 66). O Estado do Pará, no entanto, também se mostra um 
pouco diferente do conjunto, já que ali o predomínio de rochas sedimentares não é 
tão marcante, e a soma das áreas de rochas ígneas e metamórfi cas chega a suplantar 
a área total de rochas sedimentares. 

No tocante às rochas ígneas, podem ser de natureza vulcânica, quando o 
magma extravasa da superfície da terra, e plutônica, ou intrusiva, quando o magma 
cristaliza no interior da crosta terrestre. Assim, as rochas ígneas do segundo tipo 
aqui mensuradas são as que se encontram expostas à superfície devido à erosão das 
rochas confi nantes. Ambos os tipos desenvolvem, em geral, relevos colinosos, sendo 
que, nas de origem vulcânica, as colinas são bem mais suaves que nas plutônicas, 
nas quais as vertentes normalmente apresentam declividades signifi cativas e são, 
portanto, mais predispostas aos processos erosivos que as vertentes em rochas 
vulcânicas. Exceções são as rochas ígneas do Mesozoico, que recobrem áreas planas 
sob a forma de platôs nas bacias do Parnaíba, do Paraná e dos Parecis. Quando 
muito tectonizadas, as rochas ígneas podem formar serras e planaltos residuais, com 
potencial para o ecoturismo e para a prática de esportes radicais como a canoagem, 
o alpinismo (escalada), o trekking, entre outros. Apresentam tendência à formação 
de jazimentos minerais de metais nobres, como o ouro, e de minerais industriais 
como a cassiterita (mineral de estanho), a columbita (mineral de nióbio) e a tantalita 
(mineral de tântalo). As maiores extensões encontram-se no Pará, justifi cando o 
grande potencial para minerais metálicos apresentado por este estado, cuja vocação 
mineira é comprovada pelas jazidas e minas atualmente em atividade. Praticamente 
inexistem rochas ígneas no Acre.

No tocante às rochas metamórfi cas, que, na Amazônia Legal, ocupam área pouco 
mais extensa que as rochas ígneas, apresentam-se ora sustentando relevos planos a 
colinosos, que conformam as grandes depressões do relevo nos Escudos Cristalinos 
das Guianas e do Brasil Central, ora formam imponentes serras lineares e planaltos 
residuais em meio às depressões. Tais propriedades, na verdade, refl etem diferenças 
na intensidade do metamorfi smo, caracterizando graus metamórfi cos que variam 
de baixo a alto, passando por baixo a médio, médio, e médio a alto, numa escala 
determinada a partir da presença de certos minerais-índices. Nas grandes depressões, 
predominam as rochas de médio a alto grau metamórfi co que, em geral, apresentam 
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bom potencial como fonte de ouro primário, mas não formam grandes jazimentos 
minerais, os quais geralmente se acumulam por processos sedimentares. Essas rochas, 
no entanto, sustentam relevos planos a colinosos (relevo suave ondulado) favoráveis 
à ocupação antrópica. 

Por outro lado, rochas metamórfi cas que sustentam planaltos residuais e 
conjuntos de serras lineares são portadoras de importantes jazimentos minerais de 
uso industrial, notadamente de ferro e manganês, e de sulfetos de cobre, chumbo 
e zinco, sendo também fonte de ouro primário, associado a veios de quartzo. São 
também fontes de material para construção civil, como brita e, em alguns casos, 
rocha ornamental. Quando muito fraturadas apresentam fortes impedimentos a obras 
de engenharia, apresentando, no entanto, bom potencial para aquíferos fraturados.

As rochas metamórfi cas são indicadores diretos de importantes eventos na 
evolução geológica do planeta, notadamente como marcadores de zonas de colisão 
de placas tectônicas e, em consequência, do desenvolvimento de zonas de fraqueza 
da crosta terrestre, às quais se associam cadeias montanhosas ou depressões sob a 
forma de bacias sedimentares lineares.

5.2 Rochas ígneas na Amazônia Legal

Mede a área de ocorrência de rochas ígneas nos Estados da Amazônia Legal e 
o quanto estas áreas representam percentualmente em relação à área total ocupada 
por rochas ígneas no conjunto desta região.

Justifi cativa

O indicador fornece elementos de comparação das potencialidades e 
vulnerabilidades naturais entre os estados da Amazônia Legal, tendo como referência 
a ocorrência e a distribuição das suas rochas ígneas. 

Descrição

Foi mensurada a área ocupada por rochas ígneas, estabelecendo-se a 
participação percentual de cada estado na área total de rochas ígneas da Amazônia 
Legal (Tabela 59 e Gráfi co 67).

Absoluta

(km2)
Relativa

(%)
Absoluta

(km2)
Relativa

(%)

          Total  752 891,9 100,0  

Rondônia  37 737,0 5,0    Amapá  6 897,9 0,9

Acre   16,4 0,0    Tocantins  10 860,7 1,4

Amazonas  100 567,9 13,4    Maranhão  16 356,8 2,2

Roraima  82 289,2 10,9    Mato Grosso  107 056,7 14,2

Pará  391 020,9 51,9    Goiás   88,3 0,0

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Área de rochas ígneas da Amazônia 
Legal em relação à área total de 

rochas ígneasUnidades da 
Federação

Unidades da 
Federação

Área de rochas ígneas da Amazônia 
Legal em relação à área total de 

rochas ígneas

área total de rochas ígneas, segundo as Unidades da Federação 

Tabela 59 - Área de rochas ígneas da Amazônia Legal em relação à 

que a compõem
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 67 - Percentual de rochas ígneas em relação à área total de 

rochas ígneas da Amazônia Legal, segundo as Unidades da Federação 

que a compõem, em ordem crescente

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 31 - Rochas ígneas da Amazônia Legal
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As maiores concentrações de rochas ígneas encontram-se na denominada 
Província Amazônia Central, conjunto de rochas com idades entre 2,2 bilhões e 1,8 
bilhões de anos, que compõe uma faixa quase contínua que se estende do sudeste 
do Pará ao norte de Roraima e ao noroeste do Amazonas.

O Pará é o estado que detém as maiores áreas, as quais correspondem a mais 
da metade (51,9%) das rochas ígneas registradas na Amazônia Legal. Metade desse 
conjunto é de natureza plutônica, ou intrusiva, justificando o alto potencial para 
jazimentos minerais metálicos do estado, com importantes jazimentos de ouro, 
cassiterita e columbita-tantalita, bem como inúmeras ocorrências de gemas. Em 
seguida vem Mato Grosso, que possui 14,2% do total de rochas ígneas da área, 
e que tem na região de Alta Floresta-Peixoto de Azevedo, em seu extremo norte, 
uma continuidade dos ambientes geológicos verificados na província aurífera do 
Tapajós, no Pará. O Acre, com menos de 0,01% desse total, aparece com a menor 
extensão relativa deste tipo de rochas, caracterizando um baixo potencial de for-
mação de jazimentos minerais de origem ígnea, de brita e de rochas ornamentais 
(Tabela 59 e Gráfico 67).

Nas bacias do Paraná e dos Parecis, em Mato Grosso, e na bacia do Parnaíba, 
no Maranhão e no Tocantins, rochas ígneas basálticas sustentam relevos planos, na 
forma de platôs e pequenas chapadas, intensamente ocupados com lavouras de ciclo 
curto, como milho, algodão e, principalmente, soja.

Serras e planaltos residuais esculpidos em rochas ígneas, com sítios favoráveis 
à pratica de ecoturismo e esportes radicais estão presentes em grandes extensões no 
interfl úvio Xingu-Tapajós e Xingu-Araguaia, no Pará; no Alto Xingu e na região Alta 
Floresta-Peixoto de Azevedo, em Mato Grosso; nas regiões da serra da Providência e 
de Alto Candeias, em Rondônia; e na calha norte do rio Amazonas, região do Escudo 
das Guianas, abrangendo partes do norte do Pará, do Amapá, do norte de Roraima e 
do norte do Amazonas.

5.3 Rochas sedimentares na Amazônia Legal

Mede a área de ocorrência de rochas sedimentares nos estados da Amazônia 
Legal e o quanto estas áreas representam percentualmente em relação à área total 
ocupada por rochas sedimentares no conjunto da Amazônia Legal. 

Justifi cativa

O indicador fornece elementos de comparação das potencialidades e 
vulnerabilidades naturais entre os estados da Amazônia Legal, tendo como referência 
a ocorrência e a distribuição das suas rochas sedimentares.

Descrição

Foi mensurada a extensão de rochas sedimentares nos estados da Amazônia 
Legal, estabelecendo-se a participação percentual de cada estado na extensão total 
de rochas sedimentares na região (Tabela 60 e Gráfi co 68).
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Absoluta

(km2)
Relativa

(%)
Absoluta

(km2)
Relativa

(%)

          Total 3 352 437,0 100,0  

Rondônia  125 562,5 3,7    Amapá  45 013,0 1,3

Acre  164 059,5 4,9    Tocantins  166 282,5 5,0

Amazonas 1 344 201,7 40,1    Maranhão  239 591,5 7,1

Roraima  75 240,0 2,2    Mato Grosso  677 135,1 20,2

Pará  513 818,9 15,3    Goiás  1 532,2 0,0

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

área total de rochas sedimentares, segundo as Unidades da Federação 

Unidades da 
Federação

Área de rochas sedimentares da 
Amazônia Legal em relação à área 

total de rochas sedimentares Unidades da 
Federação

Área de rochas sedimentares da 
Amazônia Legal em relação à área 

total de rochas sedimentares

Tabela 60 - Área de rochas sedimentares da Amazônia Legal em relação à 

que a compõem

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 68 - Percentual de rochas sedimentares em ordem decrescente, 

em relação à área total de rochas sedimentares das Amazônia Legal,

 segundo as Unidades da Federação que a compõem

A área de rochas sedimentares é maior no Amazonas, onde estão situados 40,1% 
da extensão total deste tipo de rocha na Amazônia Legal, enquanto as menores áreas 
são registradas no Amapá, com 1,3%, e em Goiás, com 0,05%. Apesar de conter apenas 
4,9% do total de rochas sedimentares da Amazônia Legal, o Acre merece destaque por 
ter quase 100% de seu território sobre rochas sedimentares (Tabela 58). 

Dentre os jazimentos minerais associados a rochas sedimentares, destacam-se os 
de sulfeto de cobre e ouro do igarapé Bahia, na serra dos Carajás, no Pará, os amplos 
depósitos de calcário e evaporitos nas sequências carboníferas das bacias do Amazonas 
(Amazonas e Pará) e do Parnaíba (Maranhão e Tocantins); a província diamantífera 
de Roraima; as províncias auríferas aluvionares (Tapajós, no Pará; Gurupi, no Pará e 
no Maranhão; Alta Floresta, em Mato Grosso; Madeira, em Rondônia) e as extensas 
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reservas de caulim e bauxita das regiões de Trombetas, Paragominas e Almeirim, no Pará, 
resultantes de enriquecimento superfi cial sobre as rochas sedimentares do Cretáceo.

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 32 - Rochas sedimentares da Amazônia Legal
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Os campos de petróleo e gás de Urucu, no Amazonas, encontram-se em 
rochas sedimentares de idade paleozoica, e boas perspectivas de acumulação destas 
substâncias minerais energéticas estão nas rochas sedimentares do preenchimento 
das bacias costeiras do Maranhão, do Pará e do Amapá. Promissoras reservas de gás 
natural teriam sido reveladas recentemente por pesquisas realizadas na região do 
Município de Capinzal do Norte, Estado do Maranhão, na bacia do Parnaíba.

As rochas sedimentares são amplamente exploradas como material de emprego 
direto na construção civil, sendo fonte de argila, para cerâmica e/ou argamassa, de 
seixos e de areia retirados dos depósitos aluvionares de praticamente todos os rios 
da região. 

Relevos planos, sustentados por rochas sedimentares, são muito comuns em 
toda a região. Em Mato Grosso e em Rondônia, aparecem com destaque na chapada 
dos Parecis e no norte da bacia do Paraná, intensamente ocupados com lavoura de 
soja, que se estende às chapadas da região de Paragominas, no Pará, e, em parte, às de 
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Balsas, no Maranhão. Relevos colinosos e com declividades signifi cativas, esculpidos 
em rochas sedimentares, aparecem na Amazônia ocidental, principalmente no Acre 
e no oeste do Amazonas, onde impõem fortes restrições à agricultura mecanizada.

São bons exemplos de áreas formadas por rochas sedimentares com potencial 
para o ecoturismo e/ou prática de esportes radicais: no Pará, os relevos escarpados 
da borda norte e os dobrados da borda sul, na serra do Cachimbo, além das cuestas 
e hogbacks da região da serra dos Gradaús; em Mato Grosso, os relevos da Província 
Serrana, das serras dos Caiabis e do Aguapeí e das Chapadas dos Guimarães e de 
Dardanelos; em Roraima, o monte Roraima, parte da serra Pacaraima, e as serras 
do Aracá e Tepequém; no Maranhão, as mesas e platôs de Carolina, e as serras dos 
Penitentes e Alpercatas; no Tocantins, a serra das Cordilheiras e o vale do Jalapão. 
Cavernas em rochas sedimentares foram registradas nas regiões de Monte Alegre, 
Prainha, Senador José Porfírio e Altamira, no Pará; Manaus, Barcelos e Presidente 
Figueiredo, no Amazonas; Mazagão, no Amapá; Cuiabá, Chapada dos Guimarães, 
Barra do Bugres e Aripuanã, em Mato Grosso; Palmas e Lajeado, no Tocantins.

5.4 Rochas metamórfi cas na Amazônia Legal

Mede a área de ocorrência de rochas metamórfi cas nos estados da Amazônia 
Legal e o quanto estas áreas representam percentualmente em relação à área total 
ocupada por rochas metamórfi cas no conjunto da região.

Justifi cativa

O indicador fornece elementos de comparação das potencialidades e 
vulnerabilidades naturais entre os estados da Amazônia Legal, tendo como referência 
a ocorrência e a distribuição das suas rochas metamórfi cas.

Descrição

Foi mensurada a área de rochas metamórfi cas existente nos estados da Amazônia 
Legal, estabelecendo-se a participação percentual de cada estado em relação à 
extensão total de rochas metamórfi cas na região.

Absoluta

(km2)
Relativa

(%)
Absoluta

(km2)
Relativa

(%)

          Total  805 322,9 100,0  

9,016,730 88 ápamA    0,98,501 27 ainôdnoR

4,117,536 19 snitnacoT    0,04,61  ercA

Amazonas  71 005,3 8,8    Maranhão  2 141,2 0,3

1,416,778 311 ossorG otaM    1,89,279 46 amiaroR

1,00,551 1 sáioG    3,734,573 003 áraP

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

área total de rochas metamórficas, segundo as Unidades da Federação 

Unidades da 
Federação

Área de rochas metamórficas da 
Amazônia Legal em relação à área 

total de rochas metamórficas Unidades da 
Federação

Área de rochas metamórficas da 
Amazônia Legal em relação à área 

total de rochas metamórficas

Tabela 61 - Área de rochas metamórficas da Amazônia Legal em relação à 

que a compõem
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 69 - Percentual de rochas metamórficas em ordem 

decrescente em relação à área total de rochas metamórficas das 

Amazônia Legal, segundo as Unidades da Federação que a compõem

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 33 - Rochas metamórfi cas da Amazônia Legal
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As rochas metamórfi cas, juntamente com as rochas ígneas, formam os Escudos 
Cristalinos que bordejam a Província Sedimentar do Amazonas. Nas áreas planas 
destes escudos, em geral se expõem remanescentes de antigas cadeias de montanhas 
que foram intensamente erodidas, restando as suas raízes, ou porções mais profundas, 
caracterizadas por rochas de médio a alto grau metamórfi co. Tais rochas, devido às suas 
condições de formação, sob altíssimas temperatura e pressão, exibem possibilidades 
bem reduzidas de ainda encerrarem jazimentos minerais de importância econômica. 
Mas as condições de relevo plano a suavemente colinoso sobre tais rochas são 
favoráveis à ocupação antrópica, decorrendo uma ocupação signifi cativamente maior 
sobre terrenos sustentados por rochas metamórfi cas do que sobre rochas ígneas ao 
longo do chamado arco do desmatamento, que envolve terras do Acre, de Rondônia, 
do norte de Mato Grosso, do centro-sul e do sudeste do Pará, do norte do Tocantins 
e do noroeste do Maranhão.

O Pará destaca-se neste contexto por deter 37,3% da extensão de rochas 
metamórficas na Amazônia Legal, enquanto, na outra ponta, Acre e Maranhão 
apresentam exposições pouco signifi cativas deste tipo de rocha (Tabela 61 e Gráfi co 69).

Rochas de baixo a médio grau metamórfico habitualmente ocorrem na 
constituição de cinturões de serras lineares, com relevos em forma de cristas ou de 
colinas com declividade acentuada. Tais características são observadas nos relevos 
movimentados da serra do Estrondo, no Tocantins, grande parte dos relevos das serras 
dos Carajás, do Inajá e dos Gradaús, no Pará, e na serra do Navio, no Amapá. Neste 
contexto, sobre rochas metamórfi cas, encontram-se jazimentos de ferro e manganês 
na serra dos Carajás, jazidas de cobre em Salobo-Pojuca e Canaã dos Carajás, além 
de ouro na serra do Inajá, todas no Pará, e manganês na serra do Navio, no Amapá.

5.5 Rochas segundo a era geológica na Amazônia Legal

Mede a área total, em quilômetros quadrados, ocupada por rochas agrupadas 
de acordo com o tempo geológico de formação. Aponta as eras geológicas em 
que ocorreram eventos com formação de rochas ao longo da história geológica do 
planeta, mede a área ocupada por estas rochas e o quanto estas áreas representam 
percentualmente em relação à superfície territorial das unidades político-administrativas 
(Tabela 62 e Gráfi cos 70 e 71).

Mesoar-
queano

Neoar-
queano

Paleopro-
terozoico

Mesopro-
terozoico

Neopro-
terozoico

Paleo-
zoico

Meso-
zoico

Ceno-
zoico

          Total 5 016 136,3 2,5 1,0 23,5 5,9 3,5 5,3 11,2 45,0

Rondônia  237 576,2 - - 24,1 28,7 1,2 8,3 3,2 33,5
Acre  164 331,4 - - 0,0 - 0,0 - 0,5 99,3
Amazonas 1 558 995,7 - - 10,0 3,9 1,4 1,4 6,5 74,0
Roraima  224 299,0 - - 63,8 5,2 - - 0,2 30,0
Pará 1 247 689,5 7,4 3,0 44,4 4,7 2,3 3,8 12,7 18,2
Amapá  142 814,6 0,5 1,7 64,2 - - 2,2 1,1 28,3
Tocantins  271 537,6 5,7 4,6 6,5 2,5 18,8 27,3 13,3 20,2
Maranhão  262 735,7 - 0,0 1,8 0,1 - 10,9 59,2 26,1
Mato Grosso  903 357,9 1,7 - 16,8 9,8 7,7 7,8 11,1 44,6
Goiás  2 798,8 5,0 - 3,2 20,2 25,4 - 0,5 44,8

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Tabela 62 - Percentual da área de rochas da Amazônia Legal, por éon e era geológica,

Éon arqueano Éon proterozoico Éon fanerozoico

 em relação à área das Unidades da Federação que a compõem

Unidades da 
Federação

Área
abrangida

(km2)

Percentual da área de rochas da Amazônia Legal,
por éon e era geológica (%)



Rochas e recursos minerais ______________________________________________________________________  

Gráfico 70 - Distribuição percentual de rochas da Amazônia Legal, 

por era geológica
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 71 - Distribuição percentual de rochas da Amazônia Legal, por era 

geológica, segundo às áreas das Unidades da Federação que a compõem
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 34 -  Rochas segundo era geológica da Amazônia Legal
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Justifi cativa 

O indicador permite reconstituir a história geológica da Amazônia Legal a partir 
da correlação entre a idade das rochas e importantes eventos na evolução do planeta. 
A idade das rochas é também um indicador de processos formadores de depósitos 
minerais de interesse econômico. 

Descrição

As variáveis utilizadas na produção deste indicador foram as áreas de rochas 
agregadas de acordo com as idades no tempo geológico, no nível hierárquico de eras 
geológicas. 

A distribuição percentual das rochas por era geológica de formação na Amazônia 
Legal (Tabela 62 e Gráfi co 70) mostra que 61,5% das rochas afl orantes na Amazônia 
Legal foram formadas nas eras mais recentes do Éon Fanerozoico, correspondentes 
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ao Cenozoico (45%), ao Mesozoico (11,2%) e ao Paleozoico (5,3%). Outros 23,5% foram 
formados no Paleoproterozoico, restando às demais eras geológicas apenas 12,9% das 
rochas que afl oram no espaço regional. As rochas do Cenozoico, que ocupam cerca de 
metade da área, são essencialmente rochas sedimentares pouco consolidadas (não 
foram detectadas rochas ígneas ou metamórfi cas com esta idade).

As rochas mais antigas da Amazônia Legal (Mesoarqueano) aparecem no Amapá, 
em Mato Grosso, no Pará e no Tocantins. Constituem fragmentos dos continentes 
primitivos, ao redor dos quais, a partir de aglutinações sucessivas de outros fragmentos 
litosféricos, ou paleoplacas tectônicas, se desenvolveu a placa sul-americana tal como 
se encontra hoje.

Rochas neoarqueanas têm presença signifi cativa no Amapá, no Maranhão, 
no Pará e no Tocantins, e estas ocorrências se destacam por abrigarem importantes 
jazimentos minerais, como manganês no Amapá (serra do Navio), ferro e manganês 
no Pará (Carajás), ouro e fosfato no Maranhão (Gurupi). Ressalta-se que, embora a 
proporção da área de rochas neoarqueanas do Amapá seja muito superior à do Pará, 
em valores absolutos existem mais rochas neoarqueanas no Pará que no Amapá.

Rochas do Paleoproterozoico estão presentes em todos os estados e refl etem 
uma era geológica em que ocorreram importantes eventos de formação de depósitos 
minerais metálicos, principalmente ouro, cassiterita (minério de estanho) e associados 
(zirconita, columbita, tantalita), além de gemas (berilo, topázio e turmalina). O Pará 
é o detentor das maiores extensões de rochas do Paleoproterozoico, que ocupam 
44,4% da área do estado. Em relação às áreas dos respectivos estados, rochas do 
Paleoproterozoico também são abundantes em Roraima, com 63,8%, e no Amapá, 
com 64,2%. As menores extensões de rochas desta era são registradas no Acre e no 
Maranhão (Tabela 62 e Gráfi co 71).

O Mesoproterozoico afl ora em apenas 5,9% da área da Amazônia, e apresenta 
maior distribuição relativa em Rondônia e Goiás. Nos demais estados, é inferior a 10%, 
não existindo registro de rochas do Mesoproterozoico no Acre e no Amapá (Tabela 
62 e Gráfi co 71). 

O Neoproterozoico representa 3,5% das rochas afl orantes na Amazônia Legal, 
tendo distribuição signifi cativa em Goiás, no Tocantins e em Mato Grosso. No Acre, 
no Amazonas, no Pará e em Rondônia, a distribuição é inferior a 3%, não existindo 
registros no Amapá, no Maranhão e em Roraima (Tabela 62 e Gráfi co 71).

O Paleozoico representa 5,3% das rochas da Amazônia, confi nadas às bacias 
sedimentares evoluídas nesta era, constituindo-se em importantes prospectos para 
jazimentos minerais de uso agrícola, como o calcário. As principais áreas de exposição 
encontram-se no Tocantins, no Maranhão, em Rondônia, em Mato Grosso, no Pará, 
no Amapá e no Amazonas.

O Mesozoico foi uma era geológica que assistiu a grandes transformações. 
Nela ocorreu a fragmentação e a deriva das massas litosféricas que viriam a 
constituir os continentes tal como se encontram atualmente. A Amazônia Legal 
foi palco de eventos reflexos à fragmentação inicial dos supercontinentes de Pan-
geia e Gondwana, originando as Américas do Norte e do Sul e a África. Grandes 
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bacias sedimentares foram formadas e recobertas na Amazônia Legal por rochas 
mesozoicas, cuja distribuição é significativa no Maranhão, no Pará, no Tocantins, 
em Mato Grosso e no Amazonas. 

O Cenozoico abrange quase a metade (45%) das rochas superfi ciais da Amazônia 
e refl ete o soerguimento da cadeia andina que, por compensação isostática, tem 
provocado a subsidência de extensas áreas da placa sul-americana, formando 
grandes bacias sedimentares com esta idade. As rochas desta era são particularmente 
importantes no Acre (99,3% do estado), no Amazonas (74%),  em Mato Grosso (44,6%) 
e em Goiás (44,8%). Nos demais estados, as rochas de idade cenozoica ocupam entre 
18,2% (no Pará) e 26,1% (no Maranhão) de suas áreas ofi ciais. Em todos os estados, 
estas rochas são importantes fornecedoras de matéria-prima de utilização direta na 
construção civil, como argila, areia e laterita (Tabela 62 e Gráfi co 71).

5.6 Rochas ígneas, sedimentares e metamórfi cas, 

segundo o tempo geológico

Mede a área, em quilômetros quadrados, ocupada por rochas ígneas, 
sedimentares e metamórfi cas agrupadas de acordo com o tempo geológico no qual 
foram formadas, e o quanto estas áreas representam percentualmente em relação 
à superfície territorial da Amazônia Legal e das unidades político-administrativas. 
Aponta as eras geológicas em que ocorreram eventos com formação de rochas ígneas, 
sedimentares e metamórfi cas ao longo da história geológica do planeta, medindo a 
área ocupada pelas rochas formadas em cada evento (Tabelas 63 e 64; Gráfi cos 72, 
73 e 74).

          Total  752 891,9 100,0  805 322,9 100,0 3 352 437,0 100,0

Tabela 63 - Área de rochas da Amazônia Legal, por tipo de rocha, 

segundo a era geológica
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Neopro-
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zoico
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zoico

Ceno-
zoico

          Total 5 016 136,3 15,0 0,4 0,2 12,3 1,4 0,1 0,01 0,5 -

Rondônia  237 576,2 15,9 - - 1,2 12,7 1,2 - 0,8 -

Acre  164 331,4 0,0 - - - - 0,0 - - -

Amazonas 1 558 995,6 6,5 - - 6,0 0,4 0,0 - 0,0 -

Roraima  224 299,0 36,7 - - 31,4 5,2 - - 0,1 -

Pará 1 247 689,5 31,3 1,5 0,7 28,7 0,1 0,1 - 0,2 -

Amapá  142 814,6 4,8 - - 4,8 - - - 0,1 -

Tocantins  271 537,6 4,0 0,1 0,7 0,4 0,3 0,8 - 1,8 -

Maranhão  262 735,7 6,2 - - 1,0 - - - 5,2 -

Mato Grosso  903 357,9 11,9 0,1 - 9,1 2,3 0,0 0,1 0,3 -

Goiás  2 798,8 3,2 - - 3,2 - - - - -

          Total 5 016 136,3 16,1 2,0 0,8 10,5 0,8 1,9 - - -

Rondônia  237 576,2 30,4 - - 22,7 7,7 - - - -

Acre  164 331,4 0,0 - - 0,0 - 0,0 - - -

Amazonas 1 558 995,6 4,6 - - 3,8 0,7 - - - -

Roraima  224 299,0 29,0 - - 29,0 - - - - -

Pará 1 247 689,5 24,1 5,8 2,2 14,1 0,0 1,9 - - -

Amapá  142 814,6 61,6 0,5 1,7 59,4 - - - - -

Tocantins  271 537,6 33,7 5,6 3,9 6,1 2,2 15,8 - - -

Maranhão  262 735,7 0,8 - 0,0 0,8 - - - - -

Mato Grosso  903 357,9 12,6 1,6 - 7,7 0,5 2,9 - - -

Goiás  2 798,8 41,3 5,0 - 0,1 20,2 16,0 - - -

          Total 5 016 136,3 66,8 0,0 0,8 10,5 3,7 1,5 5,3 10,7 45,0

Rondônia  237 576,2 52,9 - - 22,7 8,3 - 8,3 2,4 33,5

Acre  164 331,4 99,8 - - 0,0 - - - 0,5 99,3

Amazonas 1 558 995,6 86,2 - - 3,8 2,8 1,4 1,4 6,4 74,0

Roraima  224 299,0 33,5 - - 29,0 - - - 0,1 30,0

Pará 1 247 689,5 41,2 0,2 2,2 14,1 4,6 0,3 3,8 12,6 18,2

Amapá  142 814,6 31,5 - 1,7 59,4 - - 2,2 1,0 28,3

Tocantins  271 537,6 61,2 - 3,9 6,1 - 2,2 27,3 11,5 20,2

Maranhão  262 735,7 91,2 - 0,0 0,8 0,1 - 10,9 54,0 26,1

Mato Grosso  903 357,9 75,0 - - 7,7 7,1 4,7 7,7 10,8 44,6

Goiás  2 798,8 54,7 - - 0,1 - 9,5 - 0,5 44,8

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Nota: Uma área de 105 485 km2, correspondente a áreas urbanas e massas d'água, não foi classificada 

Rochas ígneas

Rochas metamórficas

Rochas sedimentares

Tabela 64 - Percentual da área de rochas da Amazônia Legal,

Área abrangida

(km2)

Absoluta

por éon e era geológica, com indicação do tipo de rocha, em relação à 

área das Unidades da Federação que a compõem

Unidades da 
Federação

Percentual da área de rochas da Amazônia Legal,
por éon e era geológica, com indicação do tipo de rocha (%)

Relativa
(%)

Éon fanerozoicoÉon arqueano Éon proterozoico
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 72 - Distribuição percentual de rochas, segundo a era geológica, 

em relação à área total do tipo de rocha da Amazônia Legal

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 73 - Percentual dos tipos de rocha, segundo a era geológica,

 em relação a área da Amazônia Legal
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 35 -  Rochas por tipo genético e era geológica da Amazônia Legal
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Gráfico 74 - Percentual de rochas ígneas da Amazônia Legal, 
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Justifi cativa

O indicador permite reconstituir a história geológica da Amazônia, forne-
cendo subsídios à compreensão de sua hidrologia, de sua hidrografia, de seus 
modelados de relevo e de seus padrões de biodiversidade. Trata-se de um impor-
tante indicador das potencialidades de ocorrência de concentrações minerais de 
interesse econômico.

Descrição

As variáveis utilizadas foram:

- áreas ocupadas por rochas, ígneas sedimentares e metamórfi cas na Amazônia 
Legal e nas Unidades da Federação; e

- áreas ocupadas por rochas agrupadas em unidades cronoestratigráfi cas no 
nível hierárquico de eras geológicas.

As rochas sedimentares têm representantes em todas as eras geológicas, 
caracterizando épocas de estabilidade tectônica ao longo da história geológica da 
região, como está ocorrendo no Cenozoico, única era geológica em que não se 
registram ocorrências de outros tipos de rochas além das sedimentares. Por outro 
lado, não há unidades geológicas formadas por rochas metamórfi cas nas eras do 
Paleozoico, do Mesozoico e do Cenozoico, ou seja, posteriores a 542 milhões de anos 
AP (antes do presente), idade que marca o fi m do último evento de dobramento e 
metamorfi smo nesta região.

O amplo predomínio regional de rochas ígneas (82%) e metamórfi cas (65,6%) 
formadas no Paleoproterozoico é refl exo do desenvolvimento de cadeias de montanhas 
(colisão de placas tectônicas) entre 2,3 bilhões e 1,8 bilhão de anos AP, e da formação 
de fi ssuras na crosta terrestre, acompanhadas de magmatismo, ocorrida entre 1,8 
bilhão e 1,6 bilhão de anos AP (Tabela 63 e Gráfi co 72). Em algumas destas fi ssuras, 
houve o extravasamento de magma basáltico que deu origem a solos mais férteis, 
como no médio Xingu, no Pará. São as rochas ígneas do Paleoproterozoico as fontes 
das mineralizações estaníferas e de inúmeras variedades de gemas, como a turmalina, 
o topázio e a água-marinha, que ocorrem de forma bastante frequente no Pará, em 
Roraima e no nordeste do Amazonas. 

A Tabela 64 e o Gráfi co 74 mostram que as rochas ígneas do Paleoproterozoico 
são amplamente dominantes em relação ao total de rochas ígneas em praticamente 
todos os estados, e o Pará aparece com destaque neste contexto, pois no estado se 
encontram 51,9% do total de rochas ígneas da Amazônia (Tabela 59), correspondendo 
a 31,3% do total da área territorial estadual (Tabela 64), a maior parte delas (28,7%), ou 
85,8% do total estadual de rochas ígneas, com idade paleoproterozoica (Tabela 64). Da 
mesma forma, em Roraima, dos 36,7 % de rochas ígneas que ocorrem relativamente 
ao total do seu território (Tabela 64), nada menos que 31,7% (Tabela 64), ou 85,7% 
das rochas ígneas encontradas no estado, são paleoproterozoicos (Gráfi co 74). No 
Pará também se encontra a quase totalidade das rochas ígneas do Mesoarqueano e 
do Neoarqueano, mas estas também ocorrem no Tocantins. As do Mesoproterozoico 
têm suas principais ocorrências distribuídas por Mato Grosso, Rondônia, Roraima 
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e Amazonas. As rochas ígneas do Mesozoico são produtos dos processos iniciais 
de fragmentação do supercontinente Gondwana, que culminou com a formação do 
oceano Atlântico, a partir da separação entre a América do Sul e a África, e de outros 
continentes.

Todos os registros de rochas metamórficas antecedem o Fanerozoico, 
constituindo-se em marcadores diretos de eventos orogênicos ocorridos no 
Mesoarqueano, no Neoarqueano, no Paleoproterozoico, no Mesoproterozoico e no 
Neoproterozoico. A observação da Tabela 63 e do Gráfi co 72 mostra que mais da metade 
(65,6%) das rochas metamórfi cas da Amazônia Legal também são do Paleoproterozoico. 
Esse grupo maior é seguido pelo conjunto das rochas metamórfi cas do Neoarqueano 
(5,1%), do Mesoarqueano (12,6%), do Neoproterozoico (11,7%) e do Mesoproterozoico 
(5,0%) (Tabela 63 e Gráfi cos 72 e 75). Cada uma dessas associações de rochas 
metamórfi cas marca eventos orogênicos, ou de formação de cadeia de montanhas, 
relacionados a colisão e aglutinação de placas tectônicas, em geral associados no 
espaço e no tempo a magmatismo, principalmente plutônico, daí a similaridade no 
padrão de distribuição das rochas ígneas e metamórfi cas. 

As rochas sedimentares predominam na Amazônia (66,8 % da área regional) 
(Tabela 64 e Gráficos 72 e 76) e estão concentradas no Cenozoico (67,4%) (Tabela 
63 e Gráfico 72, 5.6.2 e 5.6.5), sendo suas extensões gradualmente menores até 
o Neoarqueano e o Mesoarqueano (inferiores a 1%) (Tabela 63 e Gráficos 72 e 
73). Isto é reflexo da evolução tectônica da região, pois a maior parte das rochas 
sedimentares anteriores ao Mesoproterozoico foi afetada por eventos metamórficos 
durante o Arqueano e o Proterozoico, transformando-se em rochas metamórficas, 
as quais, em grande parte, estão subpostas às rochas sedimentares que preenchem 
bacias paleozoicas, mesozoicas e cenozoicas. As rochas sedimentares do 
Paleozoico refletem tendências de fragmentação do continente Gondwana, que 
propiciou a subsidência de amplas áreas representadas pelas bacias paleozoicas 
do Amazonas, do Parnaíba, do Paraná e dos Parecis. Tal fragmentação viria a se 
concretizar a partir do início do Mesozoico, quando da separação e deriva dos 
continentes da América do Sul e da África. Em consequência, no fim do Mesozoico 
(Cretáceo), estabeleceram-se novas áreas subsidentes sob as bacias paleozoicas 
já formadas, que constituíram as bacias cretáceas Alter do Chão, sobre a bacia 
do Amazonas, no Pará e no Amazonas, Grajaú, sobre a bacia do Parnaíba, no 
Pará e no Maranhão, Bauru, sobre a bacia do Paraná, em Mato Grosso, e Parecis, 
sobre a bacia paleozoica dos Parecis, em Mato Grosso e em Rondônia. No 
Cenozoico, devido à colisão com a placa de Nazca, que forma o fundo do oceano 
Pacífico, iniciaram-se os dobramentos da borda oeste da placa sul-americana e 
a consequente elevação da cadeia de montanhas dos Andes. A imensa massa 
de rochas em elevação na borda da placa foi compensada em seu interior pela 
formação de amplas áreas rebaixadas por isostasia, ou ainda, por tectônica 
reflexa, originando a bacia cenozoica Içá-Solimões, na região central do Amazonas 
e no Acre, as bacias cenozoicas do Guaporé, do Pantanal Mato-Grossense e do 
Bananal, em Mato Grosso, e os campos de Rio Branco, em Roraima. Daí resultam 
as grandes extensões de rochas sedimentares de idade cenozoica na Amazônia 
Legal (Gráfico 76).
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 75 - Percentual de rochas metamórficas da Amazônia Legal, 

por era geológica, segundo as Unidades da Federação que a compõem 
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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5.7 Jazimentos minerais em afl oramentos de rocha

Mede o número de afl oramentos de rocha descritos e cadastrados no Banco 
de Dados e Informações Ambientais - BDIA do IBGE, estabelecendo o percentual de 
afl oramentos com jazimentos minerais (total , por tipo  de rocha e por era geológica), 
na Amazônia Legal e nas Unidades da Federação. 

Justifi cativa

A presença de jazimentos minerais nas rochas é um indicador direto das 
potencialidades dessa rocha de conter depósitos minerais de interesse econômico.

Descrição

As variáveis utilizadas neste indicador foram:

 • número de pontos de afl oramentos de rocha descritos e cadastrados no BDIA;

 • número de afl oramentos que apresentam jazimentos minerais, e o respectivo tipo 
de rocha encaixante (ígnea, sedimentar ou metamórfi ca), e era geológica em que 
estas rochas foram formadas.

Com estas variáveis, foram determinadas: 

 • frequência de afl oramentos com jazimentos na Amazônia Legal e nas Unidades da 
Federação (Tabela 65 e Gráfi cos 77 e 78);

 • frequência de afl oramentos com jazimentos na Amazônia Legal e nas Unidades da 
Federação, por tipo de rocha (Tabela 66 e Gráfi co 79); e

 • frequência de afl oramentos com jazimentos na Amazônia Legal e nas Unidades 
da Federação, por tipo de rocha e era geológica de formação (Tabela 67 e Gráfi cos 
80, 81, 82 e 83).

Embora o conjunto de descrições de afl oramentos de rocha do BDIA contenha 
17.217 pontos cadastrados (Tabelas 65 e 66), não contempla todo o universo de 
afl oramentos já levantados na região amazônica. No banco está inserida a maioria dos 
pontos existentes no IBGE, grande parte do acervo de pontos publicados pela Companhia 
de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM Serviço Geológico do Brasil, trabalhos de 
outros órgãos governamentais, pontos produzidos por empresas privadas e descrições 
de afl oramentos de algumas dissertações de mestrado e teses de doutorado. Estima-se 
que o banco armazene entre 60% e 80% do universo de afl oramentos descritos para a 
Amazônia, acervo sufi ciente para as análises aqui apresentadas.

Há diferenças de intensidade amostral entre as várias partes da Amazônia, o que 
infl uencia as frequências obtidas. Portanto, os resultados aqui apresentados devem 
sofrer modifi cações à medida que mais afl oramentos forem descritos e que os pontos 
amostrais forem mais homogeneamente distribuídos pela Amazônia.
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Do total de 17.217 pontos cadastrados no BDIA, 1.882 contêm um ou mais 
jazimentos minerais, correspondendo a 10,9% dos afl oramentos descritos para a 
Amazônia Legal, independentemente do tipo de rocha ou da era geológica. Para os 
estados da Amazônia Legal, este número varia entre 1,9% no Acre e 24% no Pará. 
Observa-se ainda que não existe uma correlação entre o número de afl oramentos 
descritos por estado e o número de jazimentos, demonstrando que o valor desta 
relação é função das potencialidades geológicas, e não da quantidade de afl oramentos 
descritos (Tabela 65 e Gráfi co 77).

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 77 - Alforamentos de rocha, total e com ocorrências minerais da Amazônia 

Legal, em ordem decrescente, segundo as Unidades da Federação que a compõem 

Número de jazimentos 
minerais

Frequência de jazimentos 
em afloramentos (%)

9,01288 1712 71latoT          

4,898 650 1ainôdnoR

9,14 512 ercA

0,4851 509 3sanozamA

1,282 723 1amiaroR

0,42770 1584 4áraP

2,47 761 ápamA

5,11091 946 1snitnacoT

8,326 626 1oãhnaraM

6,9762 687 2ossorG otaM

--1 sáioG

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Tabela 65 - Afloramentos de rocha da Amazônia Legal, cadastrados no 

Afloramentos de rocha da Amazônia Legal, cadastrados no Banco de Dados
e Informações Ambientais - BDIA

Unidades da Federação

Total

Ocorrências minerais

Banco de Dados e Informações Ambientais - BDIA, com ocorrências minerais, 

segundo as Unidades da Federação que a compõem 
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Por tipo de rocha, a frequência de afloramentos com jazimentos na Amazônia 
é de 12,7% nas rochas ígneas, de 13,3% nas rochas metamórficas e de apenas 8,4% 
nas sedimentares (Tabela 66 e Gráfico 79). Frequências de jazimentos maiores nas 
rochas sedimentares do que nas metamórficas e ígneas são observadas no Acre, 
no Amapá, no Amazonas, no Maranhão, no Pará e em Roraima. No caso do Acre, 
do Amazonas e do Maranhão, a frequência é reflexo das grandes extensões de 
rochas sedimentares nestes estados quando comparadas às extensões de rochas 
metamórficas e ígneas. No Acre, são apenas quatro jazimentos em 213 afloramen-
tos de rochas sedimentares, dois em rochas metamórficas e nenhum em rochas 
ígneas. No Amazonas, considerando-se que a intensidade amostral dos três tipos 
de rocha é bastante equilibrada, a frequência revela que o potencial mineral das 
rochas sedimentares do estado é superior ao das rochas metamórficas e ígneas. 
No Pará, a frequência de quase 28% em rochas sedimentares reflete a grande 
quantidade de mineralizações auríferas aluvionares (ouro de aluvião), objeto de 
extração por garimpagem. O Pará, confirmando comprovada vocação mineira, 
também apresenta altas frequências nas rochas ígneas e metamórficas, as quais, 
em ambos os casos, alcançam quase o dobro daquelas da Amazônia Legal. Altas 
frequências também se verificam no caso das rochas sedimentares do Amapá, das 
ígneas de Mato Grosso e do Tocantins e das metamórficas do Tocantins (Tabela 
66 e Gráficos 78 e 79).

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 78 - Frequência de ocorrências minerais em afloramentos de rocha 

da Amazônia Legal, em ordem decrescente, segundo as Unidades da Federação 

que a compõem 
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 79 - Frequência de ocorrências minerais em afloramentos de rocha 

da Amazônia Legal, por tipo de rocha, segundo as Unidades da Federação 

que a compõem

Número de jazimentos 
minerais

Frequência de jazimentos 
em afloramentos (%)

9,01288 1712 71lareg latoT          

7,21987 722 6latoT          

9,361214ainôdnoR
---ercA

86 1sanozamA 4 3,365
7,131747amiaroR
3,22615113 2áraP
--01ápamA
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1,22341646ossorG otaM
---sáioG
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e
Informações Ambientais.

Nota: Uma área de 105.485km2, correspondente a áreas urbanas e massas d'água, não foi classificada 

Tabela 66 - Afloramentos de rocha da Amazônia Legal, com ocorrências minerais, 
por tipo de rocha, segundo as Unidades da Federação que a compõem

Unidades da Federação

Rochas ígneas

Rochas metamórficas

Rochas sedimentares

Afloramentos de rocha da Amazônia Legal

Total

Ocorrências minerais
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Quando a frequência é calculada por tipo de rocha e era geológica de formação, 
observa-se, para o conjunto da Amazônia Legal (Tabela 67 e Gráfi cos 80 a 83), que as 
rochas ígneas atingem maiores frequências nas idades mesoarqueana e neoarqueana. 
A era mesoarqueana também mostra valores superiores aos das demais eras 
geológicas para as rochas metamórfi cas e sedimentares, revelando importante fase 
de formação de jazimentos minerais na Amazônia com esta idade. As rochas ígneas 
apresentam valores compatíveis com a média da Amazônia Legal (12,7%, ver Tabela 
66) no Paleoproterozoico (13,7%) e no Paleozoico (14,3%), mantendo-se abaixo da 
média no Mesoproterozoico (4,4%) e no Mesozoico (1,7%) ou sem nenhum jazimento 
cadastrado no Neoproterozoico e no Cenozoico. No caso do Paleoproterozoico, os 
jazimentos associados a rochas ígneas são predominantemente de cassiterita e 
ouro, associados a granitos formados durante eventos de aglutinação de paleoplacas 
tectônicas ocorridas no período orosiriano (granitos orogênicos ou sintectônicos), ou 
de sua fragmentação no período estateriano (granitos anorogênicos ou pós-tectônicos) 
(Tabela 67 e Gráfi cos 80 e 81).

Mesoar-
queano

Neoar-
queano

Paleopro-
terozoico

Mesopro-
terozoico

Neopro-
terozoico

Paleo-
zoico

Meso-
zoico

Ceno-
zoico

          Total 6 227 789 27,0 37,7 13,7 4,4 - 14,3 1,7 -

Rondônia 412 16 - - 11,1 4,3 - - - -
---ercA - - - - - - -

Amazonas 1 684 56 - - 3,8 0,5 - - - -
Roraima 747 13 - - 1,2 3,3 - - 25,0 -
Pará 2 311 516 28,2 38,0 22,0 - - - - -
Amapá 10 - - - - - - - - -
Tocantins 286 44 23,3 37,5 - - - - 1,0 -
Maranhão 131 1 - - - - - - 0,8 -
Mato Grosso 646 143 - - 32,2 4,8 - 14,3 5,3 -

---sáioG - - - - - - -

          Total 3 509 468 18,4 9,6 12,2 14,6 17,1 - - -

Rondônia 348 47 - - 7,9 36,2 - - - -
--2ercA - - - - - - -

Amazonas 362 12 - - 2,6 5,3 - - - -
Roraima 356 6 - - 1,7 - - - - -
Pará 997 234 15,6 12,2 36,1 - 20,3 - - -
Amapá 126 1 - - 4,2 - - - - -
Tocantins 610 103 24,4 11,6 14,0 - 17,3 - - -
Maranhão - - - - - - - - - -
Mato Grosso 707 65 - - 7,3 8,2 14,8 - - -

---sáioG - - - - - - -

          Total 7 481 625 50,0 94,1 11,6 3,8 5,1 5,6 5,8 12,0

Rondônia 296 26 - - - 14,7 - 14,3 - 3,1
Acre 213 4 - - - - - - - 1,9
Amazonas 1 859 90 - - - 0,9 3,3 - 2,6 7,2
Roraima 224 9 - - 2,4 - - - - 6,1
Pará 1 177 327 50,0 94,1 27,1 8,5 19,0 9,7 19,8 38,6
Amapá 31 6 - - - - - 66,7 - 8,0
Tocantins 753 43 - - - - 5,8 5,3 4,7 9,4
Maranhão 1 495 61 - - - - - 3,0 3,7 6,2
Mato Grosso 1 433 59 - - - 4,2 4,1 1,8 5,5 4,3

---sáioG - - - - - - -

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Rochas ígneas

Rochas metamórficas

Rochas sedimentares

Tabela 67 - Percentual de jazimentos minerais da Amazônia Legal em relação aos pontos 

de afloramentos cadastrados no Banco de Dados e Informações Ambientais - BDIA, 

por era geológica, com indicação do tipo de rocha, segundo as 

Percentual de jazimentos minerais da Amazônia Legal
em relação aos pontos de afloramentos cadastrados no Banco de Dados e 

Informações Ambientais - BDIA, por era geológica (%)Unidades da 
Federação

Número
de

jazi-
mentos 

Número
de

aflora-
mentos 

Unidades da Federação que a compõem
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 80 - Frequência de ocorrências minerais em afloramentos de 

rocha da Amazônia Legal, por tipo de rocha, segundo a era geológica 

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 81 - Frequência de ocorrências minerais em afloramentos de rochas ígneas da 

Amazônia Legal, por era geológica segundo as Unidades da Federação que a compõem 
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 82 - Frequência de ocorrências minerais em afloramentos 

de rochas metamórficas da Amazônia Legal, por era geológica 

segundo as Unidades da Federação que a compõem

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 83 - Frequência de ocorrências minerais em afloramentos 

de rochas sedimentares da Amazônia Legal, por era geológica 

segundo as Unidades da Federação que a compõem 



  _________________________________________ Geoestatísticas de Recursos Naturais da Amazônia Legal - 2003

No caso das rochas metamórfi cas (média de 13,3% na Amazônia, ver Tabela 66), as 
maiores frequências são encontradas no Mesoarqueano (18,4%) e no Neoproterozoico 
(17,1%) (Tabela 67 e Gráfi cos 80 e 82). Este último caso refl ete a grande quantidade 
de ocorrências de cristal de quartzo nas rochas neoproterozoicas do Tocantins e de 
Mato Grosso, que integram os cinturões móveis Araguaia-Tocantins e Paraguai, 
produtos do importante episódio de aglutinação de placas tectônicas que originou 
o supercontinente Gondwana. As rochas metamórfi cas do Mesosarqueano têm sido 
registradas em frequências signifi cativas apenas no Pará e no Tocantins, e os jazimentos 
cadastrados encontram-se todos no Pará, em cinturões metamórfi cos que integram 
a Província Mineral de Carajás. Frequências próximas à média são encontradas no 
Paleoproterozoico (12,2%) e no Mesoproterozoico (14,6%). O Neoarqueano, com 9,6%, 
aparece abaixo da média. 

As rochas sedimentares (frequência média de 8,4% na Amazônia, ver Tabela 
66), apresentam altas frequências no Mesoarqueano (50%) e, principalmente, no 
Neoarqueano, quando 94,1% dos afl oramentos cadastrados apresentam jazimentos 
minerais, ambos os casos concentrados no Pará (Tabela 67 e Gráfi cos 80 e 83). Esta 
frequência deve ser considerada com reservas, posto que se encontram cadastrados 
apenas seis afl oramentos de rochas sedimentares mesoarqueanas e 17 neoarqueanas, 
ou 0,13% do total, revelando uma baixa intensidade amostral nestas rochas. As 
rochas sedimentares meso e neoarqueanas só ocorrem na região de Carajás, no 
Pará, e tais valores refl etem o cadastramento unicamente das ocorrências minerais 
que formam as jazidas de ferro (Grupo Grão-Pará), ouro e cobre (Formação Águas 
Claras). As frequências fi cam um pouco acima da média nas rochas sedimentares do 
Paleoproterozoico e do Cenozoico, ambos com aproximadamente 12%, frequência 
que se refl ete fortemente no grande número de ocorrências de ouro aluvionar, cujas 
fontes primárias são as rochas ígneas e metamórfi cas, concentrado nas planícies de 
inundação ou várzeas.

Até o momento não foram cadastrados jazimentos nas rochas ígneas do Acre e 
do Amapá, embora neste último estado grande parte das mineralizações encontradas 
esteja associada a rochas ígneas metamorfi zadas, e consideradas como rochas 
metamórfi cas na presente análise (Tabela 67 e Gráfi co 82). No Amazonas, onde o 
índice em rochas ígneas é de 3,33% (Tabela 66), os jazimentos associam-se às rochas 
do Paleoproterozoico (3,8%) e do Mesoproterozoico (0,5%), ambas com frequências 
inferiores às da Amazônia Legal para estas rochas e eras (Tabela 67). Não foram 
verifi cados jazimentos em afl oramentos de rochas ígneas das demais eras geológicas 
no Amazonas. No Maranhão, foi registrada apenas uma ocorrência mineral associada 
a rochas ígneas mesozoicas em 131 afl oramentos cadastrados, resultando num índice 
inferior a 1%. Não obstante, sabe-se que diversos afl oramentos existentes ao longo da 
Rodovia BR-010 (Belém-Brasília) no trecho entre o acesso à cidade de Porto Franco e 
à cidade de Estreito, no Maranhão, são portadores de jazimentos de zeólitas, mineral 
de múltiplas utilidades, mas, até o momento, sem concentrações de importância 
econômica.

Mato Grosso (com média de 22,1% em rochas ígneas) apresenta jazimentos 
concentrados nas rochas de idade paleoproterozoica, com índice de 32,2%, em 
consequência dos garimpos da região de Araputanga e Quatro Meninas. Esta 
frequência é de mais que o dobro da verifi cada na Amazônia Legal para esta rocha 
e era, havendo ocorrências ainda no Mesoproterozoico, Paleozoico e Mesozoico, 
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com frequências semelhantes às da Amazônia Legal em rochas ígneas destas eras. 
O Pará apresenta jazimentos nas rochas ígneas do Mesoarqueano (28,2% de 181 
afl oramentos), do Neoarqueano (38% de 71 afl oramentos) e do Paleoproterozoico 
(22% de 1.983 afl oramentos), merecendo destaque a elevada frequência das ígneas 
neoarqueanas, que pode estar refl etindo uma priorização dada ao cadastramento 
de afl oramentos com jazimentos minerais, em detrimento daqueles sem jazimentos 
minerais. Destaca-se, também, o fato de inexistirem registros de jazimentos nas rochas 
ígneas das demais eras geológicas. Os jazimentos nas ígneas de Rondônia distribuem-
se pelo Paleoproterozoico (11,1%) e Mesoproterozoico (4,3%), não existindo registros 
para as demais eras geológicas. Neste caso, certamente, não foram cadastrados no 
banco de dados as d ezenas de jazimentos associados aos chamados granitos jovens 
de Rondônia, referentes ao Neoproterozoico, e que são hospedeiros das mineralizações 
estaníferas cuja exploração se constitui numa das mais importantes atividades 
econômicas do estado. Além disso, grande parte das concentrações estaníferas 
encontra-se em depósitos aluvionares. Neste caso, passam a ser caracterizadas como 
rochas sedimentares e relacionadas com o Cenozoico.

Em Roraima, dos 747 afl oramentos cadastrados, apenas 13 jazimentos foram 
registrados em rochas ígneas, resultando numa frequência de 1,7%, muito aquém 
das reais potencialidades destas rochas. O Tocantins apresenta frequência de 15,4% 
em rochas ígneas (Tabela 66) , com jazimentos concentrados nas do Mesoarqueano 
(23,3%) e do Neoarqueano, estas com a alta frequência de 37,5%.

No tocante às rochas metamórfi cas do Acre, nenhum jazimento foi cadastrado 
em dois afl oramentos registrados no banco. No Amapá, apenas um jazimento em 
rochas do Paleoproterozoico foi registrado, resultando numa frequência de 4,2% 
nas rochas metamórfi cas desta era. O Amazonas apresenta baixas frequências, com 
2,6% de jazimentos nos afl oramentos de rochas do Paleoproterozoico e 5,3% nas do 
Mesoproterozoico. O Maranhão é um exemplo de carência de dados no banco, pois 
não há registro de jazimentos nos afl oramentos de rochas metamórfi cas. É sabido que 
a mineralização primária de ouro na província aurífera do Gurupi está relacionada com 
as rochas metamórfi cas do Neoarqueano (Grupo Aurizona) e do Paleoproterozoico 
(Grupo Gurupi).

Nas rochas metamórfi cas de Mato Grosso, foram descritas mineralizações em 
7% dos afl oramentos de rochas paleoproterozoicas, em 8% das mesoproterozoicas 
e quase 15% das neoproterozoicas, todas abaixo das médias para as rochas 
metamórfi cas da Amazônia em suas respectivas eras. No Pará, as rochas metamórfi cas 
que mais hospedam jazimentos são as do Paleoproterozoico, com frequência de 
36,1%, enquanto a média para as metamórfi cas do estado é de 23,5% (Tabela 66). 
Em Rondônia, o destaque é para as rochas metamórfi cas do Mesoproterozoico, 
com frequência de 36,2%, duas vezes e meia a obtida para as rochas desta era no 
conjunto da Amazônia Legal. No Tocantins, destacam-se as frequências das rochas 
metamórfi cas mesoarqueanas (24,4%) e neoproterozoicas (17,3%), mas, também com 
expressividade, verifi cam-se rochas paleoproterozoicas (14%) e neoarqueanas (11,7%) 
(Tabela 67 e Gráfi co 82).

Quanto às rochas sedimentares (Tabela 66 e Gráfi co 83), o Acre tem quase 
100% do seu território composto por este tipo litológico, sendo 99,3% de idade 
cenozoica (Tabela 62).  Nos 213 afl oramentos cadastrados, foram registrados apenas 
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quatro jazimentos de gipsita, todos do Cenozoico (frequência de quase 1,9%). No 
Amapá, encontram-se cadastrados 31 afl oramentos de rochas sedimentares, sendo 
seis paleozoicas e 25 cenozoicas. Dentre os seis paleozoicos, quatro apresentam 
jazimentos, o que resulta numa altíssima frequência (66,7%), valor absolutamente 
anômalo, resultado do pequeno número de afl oramentos cadastrados no BDIA. As 
rochas sedimentares do Pará apresentam frequências que superam as da Amazônia 
Legal em praticamente todas as eras geológicas, merecendo destaque as rochas 
sedimentares mesoarqueanas e neoarqueanas com, respectivamente, 50% e 94,1%, 
e as do Paleoproterozoico e do Cenozoico com, respectivamente, 27,1% e 38,6%.

5.8 Rochas com potencial para jazimentos de 

insumos minerais de uso agrícola

Mede a área, em quilômetros quadrados, ocupada pelas rochas e unidades 
geológicas classifi cadas de acordo com a sua potencialidade para a formação de 
jazimentos de insumos minerais de uso agrícola. As rochas foram classifi cadas como 
tendo “potencial real”, ou “potencial provável”, ou ainda “sem potencial”. Áreas absoluta 
e relativa são apresentadas.

Justifi cativa

A agricultura das regiões tropicais ainda é marcada por um índice de 
produtividade aquém de seu potencial, refl exo direto do baixo padrão tecnológico que 
a caracteriza. A aplicação de insumos minerais de uso agrícola, adubos e corretivos 
de solos representa uma signifi cativa melhora neste padrão tecnológico, trazendo 
aumento de produtividade. A aquisição desses insumos para utilização agropecuária 
na Amazônia ainda é feita, em sua maior parte, em outras regiões do País, aumentando 
os custos de produção (REZENDE, 2001).

A delimitação das áreas de rochas que apresentam potencial para jazimento de 
insumos minerais de uso agrícola aponta opções regionais de fertilizantes (macro e 
micronutrientes) e corretivos de solo (calcário, gipsita e turfa), além de materiais para 
preparação de farinha de rocha.

Descrição

As variáveis utilizadas para a construção destes indicadores foram:

 • área das unidades geológicas e dos agrupamentos de rochas da Amazônia 
Legal e de Unidades da Federação classifi cados de acordo com a potencialidade 
para jazimentos de insumos minerais de uso agrícola como de “potencial real 
(comprovado)”, de “potencial provável” e “sem potencial”; e

 • área total da Amazônia Legal e das Unidades da Federação.

O indicador é a razão, em percentual, entre as áreas de cada classe de rocha e 
a área total da Amazônia Legal e das Unidades da Federação.

As rochas que apresentam potencial de jazimentos de insumos minerais de 
uso agrícola na Amazônia Legal perfazem uma área de 943 982km2, quase 19% da 
Amazônia Legal (Gráfi co 84 e Tabela 68). As áreas com potencial provável ocupam 
aproximadamente 6%, e cerca de 76% não apresentam nenhum potencial.
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75,5%
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Gráfico 84 - Distribuição percentual de rochas com potencial para 

jazimentos de insumos minerais de uso agrícola da Amazônia Legal, 

por classes de potencial

Potencial
real

Potencial
provável

Sem
potencial

Potencial
real

Potencial
provável

Sem
potencial

          Total 5 016 136,3  943 982,5  282 557,3 3 789 596,4 18,8 5,6 75,5

Rondônia  237 576,2  25 482,8  43 449,1  168 644,3 10,7 18,3 71,0

Acre  164 331,4  145 698,2   3,7  18 629,6 88,7 0,0 11,3

Amazonas 1 558 995,6  311 904,6  19 567,9 1 227 523,2 20,0 1,3 78,7

Roraima  224 299,0  15 026,6  17 132,6  192 139,9 6,7 7,6 85,7

Pará 1 247 689,5  139 968,9  43 710,3 1 064 010,3 11,2 3,5 85,3

Amapá  142 814,6  17 473,5  8 642,9  116 698,2 12,2 6,1 81,7

Tocantins  271 537,6  116 777,7  42 686,2  112 073,6 43,0 15,7 41,3

Maranhão  262 735,7  42 274,0  24 340,2  196 121,5 16,1 9,3 74,6

Mato Grosso  903 357,9  128 311,5  82 759,6  692 286,9 14,2 9,2 76,6

Goiás  2 798,8  1 064,8   264,8  1 469,2 38,0 9,5 52,5

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Área total (km2)
Unidades da 
Federação

Área
abrangida

 (km2)

Rochas com potencial para jazimentos de insumos minerais de
uso agrícola da Amazônia Legal

Percentual (%)

Tabela 68 - Rochas com potencial para jazimentos de insumos minerais de 

uso agrícola da Amazônia Legal, em relação à área das 

Unidades da Federação que a compõem
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O Estado do Acre apresenta a maior participação relativa de rochas com 
potencial real, com 89% do território apresentando potencialidade para insumos 
minerais de uso agrícola (Tabela 68 e Gráfi co 85). Arenitos com jazimentos de gipsita, 
calcário e sedimentos fosfáticos, que se alteram para Luvissolos Eutrófi cos de alta 
fertilidade natural, são comuns na Formação Solimões, unidade geológica que 
sustenta praticamente a totalidade das áreas emersas deste estado. Turfa, utilizável 
como corretivo dos solos na agricultura, também é encontrada, frequentemente, nos 
terraços e planícies holocênicas dos rios Juruá, Branco, Envira e outros, nos Estados 
do Acre e do Amazonas, cujas áreas agrícolas se concentram ao longo destas várzeas. 
Nestas várzeas, ou planícies fl uviais, há um escalonamento e uma diversifi cação na sua 
utilização em função dos ciclos de enchentes e vazantes dos rios, os quais determinam 
a formação de diferentes níveis de várzeas, tecnicamente denominadas de terraços. 
A várzea mais alta, correspondente aos Terraços Holocênicos, sofre inundações em 
ciclos mais longos que a várzea baixa, correspondente aos Aluviões Holocênicos, 
que sofrem inundações anuais. A gigantesca carga de matéria orgânica e húmus 
que é precipitada nas enchentes responde por uma signifi cativa fertilização destes 
compartimentos geológico-geomorfológicos, os quais são utilizados pelos ribeirinhos 
para agricultura de ciclo curto (arroz, feijão e hortaliças) na várzea baixa e de ciclo 
mais longo (cacau, seringueira e caucho) na várzea alta.

O Estado do Tocantins é o segundo estado em extensão relativa de áreas com 
potencial real de jazimentos (43% da superfície territorial), potencial materializado 
no fosfato contido em folhelhos negros das formações Longá e Pimenteiras (que 
se estende até o Maranhão) e na sequência metassedimentar da Formação Couto 
Magalhães, portadora de jazimentos de calcário. Detém ainda jazidas de calcário e 
gipsita nas formações Codó, Motuca e Pedra de Fogo, expostas no sul do Maranhão 
e no norte do Tocantins, estendendo-se até o leste do Pará (Tabela 68 e Gráfi co 85).

O Estado do Amazonas aparece com destaque em extensão relativa de áreas 
com potencial real (20%) e apresenta a maior extensão absoluta, com 311 905km2, 
concentrada nas extensas planícies e terraços do sistema fl uvial Amazonas-Solimões, 
onde é previsível a presença de jazimentos de turfa.

Os Estados do Pará e de Mato Grosso também se destacam por suas extensões 
absolutas. No Pará, já foram defi nidas reservas de mais de 0,5 bilhão de toneladas de 
calcário e 189 milhões de toneladas de gipsita, relacionadas às unidades geológicas 
formadas durante o período carbonífero da era paleozoica. Suas principais áreas 
agrícolas encontram-se no nordeste do estado, onde predomina a agricultura familiar; e 
no sudeste, principalmente em Paragominas e Rondon do Pará, onde ocorre a expansão 
da soja a partir de Mato Grosso e do Tocantins. A parte central do estado, que tem por 
eixo a rodovia Transamazônica (BR-230), é uma região onde a ocupação foi induzida por 
meio de projetos de assentamentos rurais e, por consequência, da prática de agricultura 
familiar. No caso do nordeste do estado, as eventuais demandas por corretivos de 
solos podem ser supridas pelos calcários da Formação Pirabas, exposta na região 
de Capanema e utilizada para o fabrico de cimento Portland, enquanto jazimentos 
fosfáticos são encontrados em lateritos desenvolvidos em rochas metamórfi cas dos 
grupos Gurupi e Aurizona, com importantes concentrações registradas na serra do 
Cansa Perna, na divisa do Pará com o Maranhão, ainda a serem avaliados no tocante 
a sua viabilidade econômica. Na região da rodovia Transamazônica (BR-230) se 
encontram cadastradas jazidas de calcário e de outros insumos, dentre os quais estão 
os calcários da Formação Itaituba, afl orante nas bordas norte e sul da bacia paleozoica 
do Amazonas, com importantes reservas já defi nidas em Itaituba, Monte Alegre e 
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Alenquer (baixo Amazonas), inicialmente destinadas à produção de cimento. Ao sul do 
estado, os calcários e fosfatos do Grupo Benefi cente podem eventualmente atender 
a demanda por corretivos e fertilizantes oriunda da região agrícola do norte de Mato 
Grosso. No Estado do Pará, tem-se ainda calcários e mármores da Formação Couto 
Magalhães, no interfl úvio Araguaia-Tocantins, no sudeste; os calcários e evaporitos 
(gipsita) da Formação Nova Olinda, também na região central e baixo Amazonas; os 
fosfatos da serra do Maicuru, na porção centro-norte.

No Estado de Mato Grosso, as regiões agrícolas, integrantes do agronegócio 
da soja, concentram-se sobre as áreas planas da chapada dos Parecis, modelada em 
rochas sedimentares do Grupo Parecis, ou nas rochas cristalinas da Depressão do Norte 
de Mato Grosso, ambas sem potencial para jazimentos de insumos minerais de uso 
agrícola. Neste estado, as principais áreas com potencial real encontram-se ao longo 
da Província Serrana, no sudeste, onde sustentam os relevos da serra das Araras, 
esculpidos em calcários dolomíticos da Formação Araras, e no norte, nos calcários 
dolomíticos e sedimentos fosfáticos do Grupo Benefi cente, unidade geológica que 
sustenta os relevos da chapada do Cachimbo.  

Em Rondônia, 10,7% do território apresenta potencial real para insumos minerais 
de uso agrícola, relacionado com as rochas sedimentares portadoras de calcário, com 
minas já em atividade, na Formação Pimenta Bueno, e turfas nos terraços do sistema 
fl uvial Madeira-Guaporé. 

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 85 - Distribuição percentual de rochas com potencial para 

jazimentos de insumos minerais de uso agrícola da Amazônia Legal, 

segundo as Unidades da Federação que a compõem

No caso do Estado de Roraima, os 6,7% de áreas com potencial real relacionam-
se à possível presença de turfa e calcário nos sedimentos inconsolidados da 
Formação Boa Vista, do Neógeno, onde, aliás, se encontram implantados os principais 
estabelecimentos agrícolas da região. É provável a presença de jazimentos de apatita 
e fosfatos em rochas do Sienito Catrimani, afl orante no vale do rio homônimo, no 
sul do estado.
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No Estado do Amapá, as áreas com potencial real para estes insumos restringem-
se à zona litorânea, a leste, onde registra-se a ocorrência de turfa em terraços e de 
depósitos fl uviomarinhos holocênicos.

Na distribuição percentual da área com potencial para a formação de jazimentos 
de insumos minerais de uso agrícola na Amazônia Legal, destacam-se: o Amazonas 
(33%), o Acre (15,4%), o Pará (14,8%), Mato Grosso (13,6%) e o Tocantins (12,4%) 
(Tabela 69 e Gráfi co 86).

Absoluta (km2) Relativa (%)

          Total  943 982,5 100,0

Rondônia  25 482,8 2,7

Acre  145 698,2 15,4

Amazonas  311 904,6 33,0

Roraima  15 026,6 1,6

Pará  139 968,9 14,8

Amapá  17 473,5 1,9

Tocantins  116 777,7 12,4

Maranhão  42 274,0 4,5

Mato Grosso  128 311,5 13,6

Goiás  1 064,8 0,1

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Área de rochas com potencial real para jazimentos de insumos minerais de
uso agrícola na Amazônia Legal em relação à área total com potencial realUnidades da Federação

Tabela 69 - Área de rochas com potencial real para jazimentos de insumos minerais de 

uso agrícola na Amazônia Legal em relação à área total com potencial real, 

segundo as Unidades da Federação que a compõem

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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5.9 Acesso às rochas com potencial para insumos 

minerais de uso agrícola

Mede a extensão, em quilômetros, e a densidade, em quilômetros por quilômetro 
quadrado, das estradas sobre rochas com potencial real para jazimentos de insumos 
minerais de uso agrícola.

Justifi cativa

A viabilidade da utilização de insumos minerais no melhoramento da 
produtividade agrícola depende da distância entre o jazimento e o empreendimento 
agrário. Por exemplo, a utilização de calcário como corretivo da acidez dos solos 
é, geralmente, inviável em distâncias de mais de 50km. A quantifi cação do acesso 
rodoviário às áreas favoráveis à ocorrência de insumos minerais agrícolas fornece 
subsídios ao planejamento de programas e projetos que tenham por objeto a pesquisa, 
a prospecção e a exploração destes insumos.

Descrição

As variáveis utilizadas neste indicador foram:

 • área das unidades geológicas ou dos agrupamentos de rocha classifi cados 
como de potencial real para a ocorrência de jazimentos de insumos minerais 
de uso agrícola;

 • parcela da área das unidades geológicas ou agrupamentos de rocha 
classifi cados como de potencial real para a ocorrência de jazimentos de insumos 
minerais de uso agrícola que se encontra antropizada (ocupada por pastos, 
campos agrícolas, etc.);

 • áreas da Amazônia Legal e das Unidades da Federação; e

 • extensão das rodovias existentes, classifi cadas de acordo com o tipo de 
pavimento em: pavimentadas, não pavimentadas e em pavimentação.

Como indicadores, foram usadas a extensão de estradas sobre rochas com 
potencial real de ocorrência de jazimentos de insumos minerais de uso agrícola e a 
densidade de estradas sobre estas rochas. Esta última é a razão entre a extensão de 
estradas (em quilômetros) e a área ocupada pelas rochas (em quilômetros quadrados). 
A densidade de estradas foi calculada tanto para a área total ocupada por rochas com 
potencial real de ocorrência de jazidas de insumos agrícolas como para a parcela desta 
área que se encontra antropizada.

Em 2003, a Amazônia Legal dispunha de um total de 321 014km de estradas 
(federais, estaduais, municipais e particulares) trafegáveis em pelo menos parte do ano, 
sendo 7% pavimentadas e 93% não pavimentadas, incluindo 321km que estavam em 
pavimentação. Cerca de 18,5% destas vias (59 405km, ver Tabela 70) estão construídas 
sobre rochas com potencial real de ocorrência de jazimentos, constituindo-se em 
alvos preferenciais para a busca de novas concentrações de insumos minerais de 
uso agrícola.
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Por estado (Tabela 70 e Gráfi co 87), as maiores extensões de rodovias em rochas 
com potencial real encontram-se em Mato Grosso, com mais de 15 776km de vias, 
a maior parte na região do entorno da cidade de Cuiabá, onde ocorrem inúmeras 
jazidas e minas de calcário e mármore nas rochas metamórfi cas do Grupo Cuiabá 
ou nas sedimentares da Formação Araras, além de turfa na Formação Bananal, no 
nordeste do estado. 

O Estado do Tocantins também se destaca, com cerca de 15 063km de rodovias 
que seccionam metassedimentos ricos em calcário e mármore das Formações Couto 
Magalhães e Pequizeiro, bem exemplifi cados pelas jazidas da lagoa da Confusão, no 
município homônimo; e seccionam também sedimentos com calcário e gipsita das 
Formações Poti, Pedra de Fogo e Motuca, na bacia do Parnaíba, além de sedimentos 
com turfa da Formação Bananal, na área da ilha do Bananal, que se estende até Mato 
Grosso. 

O Pará é o terceiro estado em extensão de estradas sobre as áreas com potencial 
de ocorrência de jazimentos e estas se situam ao longo da Rodovia Transamazônica 
e de estradas vicinais, com importantes jazidas de calcário já em exploração nas 
vizinhanças da cidade de Itaituba, passíveis de utilização na correção dos solos ácidos 
da região. Também ocorrem jazidas de calcário: na calha norte do Amazonas, associado 
às Formações Itaituba e Monte Alegre, nas Rodovias do eixo Alenquer-Monte Alegre; 
na região de Marabá-Carajás, eixo da Rodovia PA-150, e na região nordeste do Estado 
do Pará, cortada pela Rodovia BR-316, e por vicinais, rica em calcários associados à 
Formação Pirabas, a exemplo das jazidas de Capanema, utilizadas para o fabrico de 
cimento.

As menores extensões de estradas sobre rochas com potencial real encontram-
se no Amapá (76km), no Acre (4 054,6km), em Roraima (3 560km) e em Rondônia 
(3 060km), onde o eixo da Rodovia BR-364 secciona sedimentos da Formação Pimenta 
Bueno, rica em calcários, com jazidas em exploração. Amazonas e Goiás (no território 
pertencente à Amazônia Legal) não apresentam estradas sobre rochas com potencial 
real para insumos minerais de uso agrícola.

A densidade de estradas sobre áreas com potencial real para a ocorrência 
de jazidas de insumos minerais de uso agrícola (Tabela 70 e Gráfi co 88) mede a 
possibilidade de acesso a estes recursos. A acessibilidade é diretamente proporcional 
ao valor da densidade, ou seja, quanto maior a densidade, maior o acesso às áreas 
com potencial de ocorrência de jazidas. A Amazônia Legal apresenta densidade inferior 
a 0,1km/km2, na área total, de rochas com potencial real de ocorrência de insumos 
minerais de uso agrícola, e de 0,6km/km2 na parcela destas áreas sob ocupação 
antrópica (áreas antrópicas).
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latot aerá aNacipórtnAlatoT
Na área

antrópica

6,01,03,504 95 9,678 001 8,789 349 latoT          

5,01,02,360 3 3,704 6 8,284 52  ainôdnoR

4,00,06,450 4 8,745 9 2,896 541 ercA

---7,001 4 6,409 113 sanozamA

3,02,09,065 3 8,943  6,620 51 amiaroR

3,01,04,698 9 6,621 92 9,869 931 áraP

3,00,00,67  5,792  5,374 71 ápamA

6,01,01,360 51 7,963 52 7,777 611 snitnacoT

1,12,01,519 7 5,782 7 3,972 24 oãhnaraM

8,01,00,677 51 2,318 81 5,113 821 ossorG otaM

-1,0-6,004  8,460 1 sáioG

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Tabela 70 - Extensão e densidade de estradas sobre rochas com potencial real 

Extensão
(km)

Densidade (km/km2)

para jazimentos de insumos minerais de uso agrícola da Amazônia Legal, 

segundo as Unidades da Federação que a compõem - até 2002

Unidades da Federação

Área de rocha com potencial para 
jazimentos de insumos minerais de 

uso agrícola

(km2)

Estradas sobre áreas de rocha com potencial real para 
jazimentos de insumos minerais de uso agrícola da 

Amazônia Legal

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 88 - Densidade de estradas sobre rochas com potencial real 

para jazimentos de insumos minerais de uso agrícola da Amazônia Legal, 

segundo as Unidades da Federação que a compõem

Dentre os estados, em ambas as situações, as maiores densidades são 
apresentadas por Maranhão (respectivamente, 0,2km/km2 e 1,1km/km2), Mato Grosso 
(0,1km/km2 e 0,8km/km2) e Tocantins (0,1km/km2 e 0,6km/km2). As menores densidades 
encontram-se no Amazonas, sem estradas sobre rochas com essas potencialidades, 
e no Amapá, que apresenta uma densidade menor que 0,01km/km2 na área total e 
0,3km/km2 nas áreas antrópicas.

5.10 Rochas nas áreas antrópicas

Mede a área, em quilômetros quadrados, ocupada por rochas ígneas, sedi-
mentares e metamórfi cas nas áreas antrópicas da Amazônia Legal e das Unidades 
da Federação.

Justifi cativa

As áreas antrópicas ou antropizadas são aquelas em que há acesso aos recursos 
naturais do meio físico para as atividades agrossilvipastoris, minerais, de lazer e 
turismo. Estas áreas devem ser priorizadas para a implantação de empreendimentos 
voltados à utilização econômica dos elementos do meio físico (solo, rocha e relevo), 
resguardando as áreas destinadas para usos sustentáveis e que tenham por 
pressuposto a preservação permanente dos seus serviços ambientais, conforme 
previsto na legislação em vigor. 

Nesta avaliação, foram mensuradas as áreas dos tipos de rocha existentes 
nas áreas antrópicas da Amazônia Legal e das Unidades da Federação, e 
avaliadas as potencialidades e limitações ao uso de cada tipo. 
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Descrição

As variáveis utilizadas neste indicador foram:

 • área antropizada na Amazônia Legal e nas Unidades da Federação;

 • área ocupada por rochas ígneas, sedimentares e metamórfi cas na Amazônia 
Legal e nas Unidades da Federação;

 • áreas antropizadas agregadas de acordo com os tipos de rocha; e

 • áreas da Amazônia Legal e das Unidades da Federação.

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 36 - Rochas nas áreas antrópicas da Amazônia Legal - 2002
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No que se refere às potencialidades dos tipos genéticos de rochas aqui avaliados, 
tem-se que as rochas sedimentares podem fornecer variados tipos de argilas, siltes 
e areias para fi ns diversos, materiais que não estão disponíveis nas rochas ígneas 
e metamórfi cas. Estas, no entanto, podem fornecer material para brita, difi cilmente 
obtida a partir de rochas sedimentares. Jazimentos de minerais metálicos, gemas e 
minerais de uso industrial são mais comuns nas rochas ígneas, medianamente comuns 
nas metamórfi cas e mais raros nas sedimentares. Com jazimentos minerais de uso 



  _________________________________________ Geoestatísticas de Recursos Naturais da Amazônia Legal - 2003

agrícola ocorre o inverso, sendo eles mais frequentes nas rochas sedimentares e, em 
muito menor grau, nas metamórfi cas e ígneas, nessa ordem. Finalmente, a associação 
de vegetação arbórea e rochas sedimentares, dependendo das características do solo 
e do relevo, indica áreas de recarga de aquíferos, que, portanto, devem ser destinadas 
à preservação ou à recuperação.

A ocupação da Amazônia foi determinada, inicialmente, por sua densa rede 
hidrográfi ca, usada como via de acesso às riquezas da fl oresta (drogas do sertão, 
borracha, cacau, etc.). A partir da década de 1960, houve a construção de grandes 
rodovias na Amazônia. Partindo do Brasil Central, foram construídas, na direção norte e 
noroeste, as Rodovias Belém-Brasília, Cuiabá-Santarém, e Cuiabá-Porto Velho-Manaus, 
e, na direção oeste, as Rodovias Transamazônica e Perimetral Norte. Hidrovias e rodovias 
condicionaram (e condicionam) o processo de ocupação antrópica na Amazônia.

As hidrovias, representadas fundamentalmente pelas bacias dos rios Amazonas e 
Tocantins, têm seus trechos navegáveis preferencialmente sobre rochas sedimentares, 
com o Amazonas e os principais afl uentes drenando as bacias sedimentares do 
Amazonas, do Solimões e dos Parecis, e o Tocantins com praticamente todo o seu 
trecho na Amazônia Legal sobre a Bacia Sedimentar do Parnaíba. 

As rodovias também estão preferencialmente sobre rochas sedimentares. Por 
exemplo, a Rodovia Transamazônica apresenta mais de 80% de seus quase 3 500km 
sobre este tipo de rocha. 

O traçado das vias de ocupação explica por que as áreas antrópicas na Amazônia 
situam-se predominantemente sobre rochas sedimentares, correspondendo a 68,4% 
do total (514 320,1km2) da área antropizada. Apenas 12,1% da área antropizada da 
Amazônia Legal encontram-se sobre rochas ígneas (90 969,2km2), enquanto 19,5% 
distribuem-se sobre rochas metamórfi cas (146 913,1km2) (Tabela 71 e Gráfi cos 89 e 90). 

Absoluta

(km2)
Relativa

(%)
Absoluta

(km2)
Relativa

(%)
Absoluta

(km2)
Relativa

(%)

          Total 752 202,4 90 969,2 12,1 514 320,1 68,4 146 913,1 19,5

4,543,712 420,638,991 917,812,069 93,773 35ainôdnoR

--0,0019,702 31--9,702 31ercA

4,36,487 3,986,348 024,73,327 16,153 32sanozamA

9,621,249 10,615,451 11,753,821 49,422 7amiaroR

7,727,733 650,856,111 8113,413,651 926,506 302áraP

9,622,130 23,278,154 58,06,95 7,245 7ápamA

4,830,519 621,556,476 835,67,475 43,461 07snitnacoT

Maranhão 139 239,3 11 946,7 8,6 125 691,3 90,3 1 601,3 1,2

Mato Grosso 233 415,9 29 363,7 12,6 171 514,0 73,5 32 538,2 13,9

9,059,545 9,348,074 2,53,65 0,370 1sáioG

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

que a compõem - até 2002

Tabela 71 - Extensão de rochas em áreas antrópicas da Amazônia Legal, 

Ígneas Sedimentares Metamórficas

Extensão de rochas em áreas antrópicas da Amazônia Legal,
por tipo de rocha

Unidades da Federação

Área
antrópica

total

(km2)

por tipo de rocha, segundo as Unidades da Federação
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Rochas ígneas Rochas metamórficasRochas sedimentares

12,1%

68,4%

19,5%

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Gráfico 89 - Distribuição percentual da extensão de rochas 

em áreas antrópicas da Amazônia Legal, por tipo de rocha – 2002

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 90 - Extensão de rochas em áreas antrópicas da Amazônia Legal, 

por tipo de rocha, segundo as Unidades da Federação que a compõem – 2002
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Nos estados, a situação é similar, posto que, com exceção de Roraima e 
Rondônia, o antropismo ocorre predominantemente sobre rochas sedimentares. 
Em Mato Grosso e no Maranhão, este predomínio é mais acentuado, mas, como 
mostrado adiante (ver item 5.11), o caso de Mato Grosso é pouco significativo 
quando medido relativamente às áreas totais de rochas sedimentares no estado. 
No Maranhão, no entanto, os altos valores absolutos das extensões de rochas 
sedimentares nas áreas antrópicas são confirmados quando estabelecida a parti-
cipação relativa das áreas destas rochas na extensão total de rochas sedimentares 
do estado, apontando para prováveis desequilíbrios na intensidade do processo 
de ocupação em relação à composição das rochas que formam o seu substrato 
geológico (ver item 5.11 Participação relativa das rochas, por tipo genético, em 
áreas antrópicas).

5.11 Participação relativa das rochas, por tipo 

genético, nas áreas antrópicas

Mede a extensão relativa (em percentual) ocupada por rochas ígneas, 
sedimentares e metamórfi cas nas áreas antrópicas da Amazônia Legal e das Unidades 
da Federação.

Justifi cativa

A quantificação dos elementos do meio físico quando submetidos à ocupa-
ção antrópica, elementos estes que, na avaliação em pauta, são representados 
pelas rochas ígneas, sedimentares e metamórficas, permite apontar eventuais 
desequilíbrios na composição dos ecossistemas remanescentes, decorrentes de 
possíveis desigualdades na intensidade do processo de ocupação. Consequen-
temente, esta quantificação fornece subsídios ao planejamento da recuperação 
desses ecossistemas, notadamente nos projetos de recomposição da reserva 
legal – Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), alterada pela 
Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, e pelas Medidas Provisórias no 2.166 e 2.167, 
de 24 de agosto de 2001. 

Descrição

As variáveis utilizadas neste indicador foram:

• área antropizada na Amazônia Legal e nas Unidades da Federação;

• área ocupada por rochas ígneas, sedimentares e metamórfi cas na Amazônia 
Legal e nas Unidades da Federação;

• áreas antropizadas agregadas de acordo com os tipos de rocha; e

• áreas da Amazônia Legal e das Unidades da Federação.
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 37 - Participação relativa das rochas por tipo genético em áreas antrópicas nas 

Unidades da Federação da Amazônia Legal - 2002
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Para o conjunto da Amazônia Legal (Tabela 72 e Gráfi co 91), o processo de 
ocupação foi proporcionalmente mais acentuado sobre as rochas metamórfi cas, 
com 18,2% do total desse tipo de rocha com ocupação antrópica na Amazônia, 
seguidas pelas sedimentares, com 15,2%, e pelas rochas ígneas, que tiveram 12,1% 
de sua área na Amazônia Legal com a cobertura vegetal removida ou substituída. 
Em contrapartida, os valores encontrados mostram que 81,8% dos ecossistemas 
sobre rochas metamórfi cas ainda encontram-se preservados da ação antrópica, bem 
como 84,8% dos sustentados por rochas sedimentares e 87,9% daqueles sobre rochas 
ígneas. Tais números revelam que, na Amazônia, fatores mais críticos do que a área 
já antropizada são a velocidade em que este processo vem ocorrendo e o abandono 
de parte das áreas já desmatadas ou antropizadas.
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Ígneas Sedimentares Metamórficas Ígneas Sedimentares Metamórficas

          Total  752 891,9 3 352 437,0  805 322,9 12,1 15,3 18,2

Rondônia  37 737,0  125 562,5  72 105,8 26,4 15,3 33,6

Acre   16,4  164 059,5   16,4 - 8,1 -

Amazonas  100 567,9 1 344 201,7  71 005,3 1,7 1,6 1,1

Roraima  82 289,2  75 240,0  64 972,9 5,0 1,5 3,0

Pará  391 020,9  513 818,9  300 375,4 7,5 23,0 18,8

Amapá  6 897,9  45 013,0  88 037,6 0,9 12,1 2,3

Tocantins  10 860,7  166 282,5  91 635,7 42,1 23,3 29,4

Maranhão  16 356,8  239 591,5  2 141,2 73,0 52,5 74,8

Mato Grosso  107 056,7  677 135,1  113 877,6 27,4 25,3 28,6

Goiás   88,3  1 532,2  1 155,0 63,8 30,7 47,3

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Tabela 72 - Percentual de rochas em áreas antrópicas da Amazônia Legal, 

Área total dos tipos de rochas (km2)
Percentual das áreas antrópicas em

relação a área total dos tipos de rocha (%)Unidades da 
Federação

em relação à área total dos tipos de rocha, segundo as Unidades da Federação 

que a compõem - até 2002

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 91 - Percentual de rochas em áreas antrópicas da Amazônia Legal, 

por tipo de rocha, em relação à área total dos tipos de rochas, 

segundo as Unidades da Federação que a compõem - 2002

No tocante aos estados, Goiás e Maranhão destacam-se pelas acentuadas taxas 
de ocupação antrópica. Em Goiás (na área do estado incluída na Amazônia Legal), 
praticamente não existem áreas de vegetação natural sobre rochas ígneas (63,8% se 
encontram em área antropizada). As rochas metamórfi cas têm 47,3% do total em área 
antropizada, enquanto as sedimentares apresentam 30,7% de sua área antropizada. No 
Maranhão, 73% das rochas ígneas e 74,8% das rochas metamórfi cas estão antropizadas, 
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enquanto o antropismo sobre rochas sedimentares chega a 52,5% de sua área total. 
Nesses estados, a intensidade da ocupação apresenta desequilíbrios acentuados, e 
os projetos destinados à recomposição da Reserva Legal de cobertura vegetal devem 
levar em conta esses valores.

Nos demais estados, há equilíbrio na ocupação de cada tipo de rocha no 
Amazonas, em Mato Grosso e em Roraima, e desequilíbrios signifi cativos no Amapá, 
no Pará, em Rondônia e no Tocantins. Nos Estados do Amazonas e de Roraima, a 
ocupação antrópica está abaixo de 3% da área de cada tipo de rocha. No Estado 
de Mato Grosso, os valores são bem maiores, situados entre 25,3% sobre rochas 
sedimentares e 28,6% sobre metamórfi cas (Gráfi co 91). 

No Estado do Amapá, a ocupação é maior nas rochas sedimentares, embora 
com valores bastante reduzidos (12,1% das sedimentares do estado). No Estado 
do Pará, as sedimentares e metamórfi cas são as mais ocupadas, 23% e 18,8%, 
respectivamente, sendo que nas rochas ígneas, teoricamente mais promissoras quanto 
às potencialidades minerais, o antropismo não chega a 7,5%. Portanto, 92,5% das rochas 
ígneas do Pará fazem parte de ecossistemas preservados. No Estado de Rondônia, 
as maiores taxas de ocupação antrópica são verifi cadas sobre rochas metamórfi cas 
(33,6% das rochas metamórfi cas do estado) e, no Estado do Tocantins, sobre rochas 
ígneas (42,1% do total do estado).

5.12 Rochas com potencial para insumos minerais 

de uso agrícola nas áreas antrópicas

Mede a extensão, em quilômetros quadrados, ocupada por unidades geológicas, 
classifi cadas de acordo com a potencialidade para insumos minerais de uso agrícola, 
em áreas com “potencial real”, “potencial provável” e “sem potencial”, nas áreas 
antrópicas da Amazônia Legal e das Unidades da Federação.

Justifi cativa

As áreas antrópicas, por apresentarem graus variados de alteração ambiental, 
devem ser priorizadas na prospecção de insumos minerais para exploração econômica, 
resguardando as áreas com pouca ou nenhuma alteração em seu quadro natural para 
outras formas de utilização.

Descrição

As variáveis utilizadas neste indicador foram:

• áreas antrópicas, agregadas segundo as unidades geológicas ou os 
agrupamentos de rocha, classifi cadas segundo o potencial para a ocorrência 
de jazimentos de insumos minerais de uso agrícola; e

• áreas da Amazônia Legal e das Unidades da Federação.
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A Tabela 73 mostra que, dos quase 752 202,4km2 de áreas antrópicas iden-
tificadas até o ano de 2003 na Amazônia Legal, apenas 13,5% (101 559,7km2) 
estão sobre rochas com potencial real para bens minerais de uso agrícola. Estas 
são rochas que apresentam algum tipo de jazimento mineral cadastrado, seja 
como ocorrência, indício, mina ou jazida mineral. Por outro lado, em 58 470,8km2 
(7,8%) das áreas antrópicas, as rochas apresentam potencial provável, ou seja, 
apresentam características gerais favoráveis à formação de jazimentos, mas, até 
o momento, não se cadastrou nenhum indício ou ocorrência mineral. Por fim, 
592 171,9km2, correspondentes a 78,7% das áreas antrópicas da Amazônia Legal, 
estão sobre áreas sem qualquer possibilidade de existência de jazimentos dos 
insumos minerais de uso agrícola (Tabela 73 e Gráfico 92).

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 38 - Extensão de rochas com potencial para insumos minerais de uso agrícola nas 

áreas antrópicas nas Unidades da Federação da Amazônia Legal
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Absoluta

(km2)
Relativa

(%)
Absoluta

(km2)
Relativa

(%)
Absoluta

(km2)
Relativa

(%)

          Total 752 202,4 102 234,2 13,5 57 261,1 7,8 592 707,1 78,7

3,271,995 833,513,781 83,210,195 63,773 35ainôdnoR

7,721,066 3--3,278,745 99,702 31ercA

7,189,780 914,09,79 8,717,561 46,153 32sanozamA

0,394,817 67,14,221 3,51,483 9,422 7amiaroR

8,089,084 4618,46,986 95,411,534 926,506 302áraP

2,193,288 67,41,553 0,42,503 7,245 7ápamA

3,745,191 334,612,594 113,636,774 523,461 07snitnacoT

Maranhão 139 239,3 7 381,6 5,3 7 308,7 5,2 124 549,0 89,4

Mato Grosso 233 415,9 18 539,2 7,9 19 905,9 8,5 194 970,7 83,5

9,251,765 2,90,99 9,739,604 0,370 1sáioG

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Tabela 73 - Extensão de rochas nas áreas antrópicas da Amazônia Legal, 

por classes de potencial para jazimentos de insumos minerais de uso agrícola, 

segundo as Unidades da Federação que a compõem - até 2002

Extensão de rochas nas áreas antrópicas da Amazônia Legal, por classes
de potencial para jazimentos de insumos minerais de uso agrícolaÁrea

antrópica
total

(km2)

laicnetop meSlevávorPlaeRoãçaredeF ad sedadinU

Potencial real Potencial provável Sem potencial

13,6%

7,6%

78,8%

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Gráfico 92 - Distribuição percentual das rochas com potencial para 

jazimentos de insumos minerais de uso agrícola nas áreas antrópicas 

da Amazônia Legal, por classes de potencial - 2002

Dentre os estados, a maior extensão absoluta de rochas com potencial real para 
insumos minerais encontra-se no Pará, onde 29 435,1km2 de áreas antrópicas estão sobre 
rochas ricas em calcários, evaporitos e fosfatos, das formações paleozoicas das bacias do 
Amazonas e do Parnaíba, ou neoproterozoicas da Faixa Araguaia. Por outro lado, a menor 
extensão absoluta é registrada nas áreas antrópicas do Amapá, com apenas 305,2km2 de 
rochas com potencial real para estes insumos minerais (Tabela 73 e Gráfi co 93). 
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 93 - Extensão de rochas com potencial real para jazimentos de insumos 

minerais de uso agrícola nas áreas antrópicas da Amazônia Legal, em ordem 

decrescente, segundo as Unidades da Federação que a compõem - 2002

5.13 Potencial hídrico subterrâneo

Mede a área, em quilômetros quadrados, das rochas classifi cadas, quanto 
à geologia, em aquíferos porosos, de alta potencialidade de armazenamento 
de água subterrânea, e aquíferos fraturados, em geral de baixa potencialidade 
de armazenamento. Quantifi ca-se a razão do potencial hídrico subterrâneo, 
representada pela participação relativa da área de aquífero poroso na área 
total, na Amazônia Legal e nas Unidades da Federação.

Justifi cativa

Cerca de 97% da água doce disponível para a humanidade encontra-se no 
subsolo, na forma de água subterrânea. Embora mais baratas que as águas superfi ciais, 
por não necessitarem de grande infraestrutura de exploração, as águas subterrâneas 
têm sido frequentemente negligenciadas nos planos de gerenciamento de recursos 
hídricos. Algumas vantagens das águas subterrâneas em relação às águas superfi ciais 
se destacam:

• são mais protegidas da poluição;

• seu custo de captação e distribuição é menor; a captação pode ser próxima da 
área consumidora, o que torna mais barato o processo de distribuição;

• em geral não precisam de nenhum tratamento, o que, além de ser grande de 
vantagem econômica, é melhor para a saúde humana; e

• permitem o planejamento modular na oferta de água à população, isto é, 
mais poços podem ser perfurados à medida que aumenta a necessidade, 
dispensando grandes investimentos de capital de uma única vez.
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Descrição

A ocorrência de aquíferos com capacidade de abastecimento de grandes contin-
gentes populacionais depende das características hidrogeológicas das rochas, notada-
mente da porosidade, da comunicação dos poros entre si (permeabilidade) e do grau de 
fraturamento. Os aquíferos porosos, característicos das rochas sedimentares, são os de 
maior potencial hidrogeológico, armazenando grande volume de água, e, na Amazônia 
Legal, ocorrem em grandes áreas. Os aquíferos fraturados são encontrados nas rochas 
ígneas e metamórfi cas, e sua capacidade de acumular água está relacionada com a 
quantidade de fraturas, suas aberturas e intercomunicação. Algumas rochas sedimentares 
também se apresentam fraturadas, formando sistemas híbridos porosos-fraturados que, 
neste estudo, foram avaliados como aquíferos sedimentares. Um terceiro tipo é o cha-
mado aquífero cárstico, formado em rochas carbonáticas. Por sua ocorrência restrita na 
Amazônia, foram aqui considerados no conjunto dos aquíferos porosos (sedimentares).

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 39 - Potencial hídrico subterrâneo nas Unidades da Federação da Amazônia Legal
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Na Amazônia Legal, existem partes de três grandes províncias sedimentares 
brasileiras, as quais abrigam importantes sistemas aquíferos. São elas: a Província 
Sedimentar do Amazonas, a Província Sedimentar do Parnaíba ou do Meio-Norte 
e a Província Sedimentar do Paraná-Parecis. De acordo com Rebouças (1996 apud 
PEIXINHO; FEITOSA, 2008), as províncias sedimentares brasileiras, onde se situam os 
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aquíferos porosos, abrigam uma reserva total de água doce da ordem de 101 920km3, 
aí incluídas as reservas de bacias sedimentares de menor porte. As áreas cristalinas, 
onde se situam os aquíferos fraturados, abrigam uma reserva total, no Brasil, de 
10 080km3 de água doce.

Do total de água subterrânea estimada como existente no Brasil, 91% estariam em 
aquíferos porosos e apenas 9% em aquíferos fraturados, justifi cando o uso da ocorrência 
de rochas sedimentares em superfície como indicador do potencial hídrico subterrâneo. 
O indicador adquire importância devido à degradação dos mananciais de superfície pela 
poluição, levando à busca crescente de abastecimento com água subterrânea.

Na Tabela 74, encontram-se as áreas dos aquíferos do tipo poroso e do tipo 
fraturado e os índices que quantifi cam a participação percentual ou relativa dos 
aquíferos porosos na soma das áreas de ambos os tipos de aquíferos na Amazônia 
Legal e estados da Federação. Para efeito descritivo, os valores encontrados para este 
índice foram agrupados em três classes: alta (valores entre 66% e 100%), moderada 
(entre 33% e 66%) e baixa (abaixo de 33%). Na Amazônia Legal, a participação dos 
aquíferos porosos em relação à sua área emersa total é de 68,3%, valor considerado 
alto para a região como um todo (Tabela 74 e Gráfi co 94). No tocante aos estados, as 
maiores áreas de aquíferos porosos encontram-se no Amazonas, com 1 344 201,7km2, 
em Mato Grosso (677 135,1km2) e no Pará (513 818,9km2). O índice é alto para o Ama-
zonas e para Mato Grosso, e moderado para o Pará, onde os aquíferos fraturados são 
mais extensos que os porosos. No Pará, as regiões mais críticas são o sul e o sudeste 
do estado, onde além de haver um amplo predomínio dos aquíferos fraturados, o 
desmatamento crescente e o défi cit hídrico em alguns meses do ano têm causado 
a intermitência de parte da rede de drenagem superfi cial. Os Estados do Acre e do 
Maranhão têm os maiores índices de participação dos aquíferos porosos, superiores 
a 90%, refl exo de um subsolo constituído quase unicamente de rochas sedimentares. 
Os Estados de Roraima e do Amapá apresentam 33,8% e 33,2%, respectivamente, os 
mais baixos da Amazônia Legal, embora as extensões de aquíferos porosos em am-
bos os estados sejam bastante signifi cativas, mas, como visto, bem inferiores às dos 
aquíferos fraturados (ver itens 5.1, 5.3, 5.6, 5.10 e 5.11) (Gráfi cos 95 e 96).

Fraturado Poroso

          Total 1 558 214,8 3 352 437,0 68,3

Roraima  147 262,1  75 240,0 33,8
Amapá  94 935,6  45 013,0 32,2

Rondônia  109 842,8  125 562,5 53,3
Pará  691 396,3  513 818,9 42,6
Tocantins  102 496,4  166 282,5 61,9
Goiás  1 243,3  1 532,2 55,2

Acre   32,8  164 059,5 100,0
Amazonas  171 573,2 1 344 201,7 88,7
Maranhão  18 498,0  239 591,5 92,8
Mato Grosso  220 934,3  677 135,1 75,4

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Potencial hídrico baixo

Potencial hídrico alto

Potencial hídrico moderado

Sistemas aquíferos da Amazônia Legal

Unidades da Federação

Tabela 74 - Área e participação relativa dos sistemas aquíferos da Amazônia Legal, 

Área, por tipo de sistema

(km2)
Participação

relativa
(%)

por tipo de sistema, com indicação das classes de potencial hídrico, segundo as 

Unidades da Federação que a compõem 
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31,7%

68,3%

Aquífero fraturado Aquífero poroso

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Gráfico 94 - Distribuição percentual das áreas superficiais 

dos aquíferos da Amazônia Legal, por tipo de sistema

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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Gráfico 95 - Áreas superficiais dos sistemas aquíferos da Amazônia Legal, 

por tipo de sistema e classes de potencial hídrico, segundo 

as Unidades da Federação que a compõem
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5.14 Unidades geotectônicas

Mede a área em quilômetros quadrados das unidades geotectônicas e o quanto 
estas áreas representam percentualmente no conjunto da Amazônia Legal e das 
Unidades da Federação.

Justifi cativa
A localização e a distribuição das unidades geotectônicas constituem indicadores 

de etapas importantes na evolução da Terra, permitindo sistematizar e organizar as 
unidades geológicas de acordo com eventos comuns de formação. Estes eventos, de 
um modo geral, determinam um padrão de desenvolvimento de depósitos minerais 
através de épocas metalogenéticas específi cas, como a época do ouro, a época do 
manganês, do ferro, do estanho e assim por diante. 

Além disso, esses indicadores permitem realizar uma avaliação quantitativa 
da ocorrência de regiões mais ou menos deformadas tectonicamente, característica 
que infl uencia fortemente não só a geração de depósitos minerais, mas também as 
potencialidades e limitações à execução de obras de engenharia e ao desenvolvimento 
de aquíferos (porosos, fraturados e cársticos).

Nesse sentido, os remanescentes de faixas móveis apresentam impedimentos 
importantes à execução de obras de engenharia em função da constante presença de 
planos de foliação que podem constituir zonas de fraqueza em taludes de corte, gerando 
riscos de desmoronamentos. Por outro lado, tais zonas de fraqueza, notadamente 
as fraturadas, são importantes como condutos de água e no desenvolvimento de 
aquíferos fraturados.

Nas áreas cratônicas, as coberturas de plataforma de origem sedimentar 
constituem importantes aquíferos porosos, em geral de signifi cativo potencial hídrico.

Descrição
Os parâmetros utilizados para a obtenção deste indicador foram:

• áreas ocupadas pelas unidades geotectônicas na Amazônia Legal;

• distribuição percentual da cada unidade geotectônica nos estados em relação 
à sua área total na Amazônia Legal; e

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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• distribuição percentual das unidades geotectônicas nos estados da Amazônia 
Legal em relação à superfície territorial destas Unidades da Federação. 

As unidades geotectônicas são visualizadas no Mapa 40, que indica núcleos 
arqueanos preservados, terrenos granite-greenstone arqueanos e terrenos granite-
greenstone proterozoicos. Também agrupa os remanescentes de crátons e cinturões 
móveis, as coberturas de plataforma pré-cambriana e as coberturas do Fanerozoico. 
Na Tabela 75 e no Gráfi co 97, observa-se que o núcleo arqueano preservado, com 
605,5km², apresenta a menor área de ocorrência quando comparado aos demais 
integrantes, e ocorre unicamente na região do Município de Colmeia, no Estado do 
Tocantins. Os terrenos granite-greenstone foram separados de acordo com suas 
formações nas eras geológicas, sendo que os de idade arqueana possuem área 
total de 35 036,5km², encontrados principalmente no Estado do Pará e em menores 
proporções nos Estados do Tocantins e do Maranhão. Já os terrenos granite-
greenstone do Paleoproterozoico totalizam apenas 7 542,8km², encontrados nos 
Estados de Roraima, Mato Grosso e Pará. 

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Mapa 40 - Unidades geotectônicas da Amazônia Legal
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Absoluta

(km2)
Relativa

(%)
Absoluta

(km2)
Relativa

(%)
Absoluta

(km2)
Relativa

(%)

          Total 5 016 136,3  35 036,5 0,7  7 542,8 0,2   605,5 0,0

Rondônia  237 576,2 - - - - - -

Acre  164 331,4 - - - - - -

Amazonas 1 558 995,7 - - - - - -

Roraima  224 299,0 - -  5 940,6 2,6 - -

Pará 1 247 689,5  34 708,4 2,8   101,8 0,0 - -

Amapá  142 814,6 - - - - - -

Tocantins  271 537,6   241,5 0,1 - -   605,5 0,2

Maranhão  262 735,7   86,6 0,0 - - - -

Mato Grosso  903 357,9 - -  1 500,3 0,2 - -

Goiás  2 798,8 - - - - - -

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Tabela 75 - Terrenos granite-greenstone das eras geológicas Arqueana e 

Paleoproterozoica e núcleo arqueano preservado de caracterização tectônica incerta 

da Amazônia Legal, em relação à área das Unidades da Federação 

que a compõem

Núcleo arqueano
preservado de
caracterização 

tectônica incerta

Área
abrangida

(km2)

Amazônia Legal

Unidades da Federação Arqueano Paleoproterozoico

Terrenos granite-greenstone

Ainda no Arqueano, ocorrem áreas identifi cadas como terrenos remanescentes 
de crátons e cinturões móveis mesoarqueanos e neoarqueanos, cujas áreas somadas 
ocupam apenas cerca de 1% do total das áreas da Amazônia Legal (Tabela 76). Os 
terrenos remanescentes de crátons e cinturões móveis mesoarqueanos ocorrem 
principalmente no Estado do Pará, com 94,4% da área total deste tipo de unidade 
geotectônica em toda a Amazônia Legal e, de modo mais restrito, no Estado do Amapá 
(Tabela 77). O Gráfi co 98 e a Tabela 76 destacam ainda que os remanescentes de 

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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crátons e cinturões móveis do Paleoproterozoico ocupam uma área de 757 152,0km², 
que representa 15,1% de toda a Amazônia, com ocorrência em todos os estados. A 
Tabela 77 mostra que o Pará possui 36,5% deste grupo de unidades, e os demais 
estados apresentam percentuais que variam de 11% a menos de 1%. Quanto aos 
cinturões móveis do Mesoproterozoico, sua presença é bastante reduzida, com apenas 
61 270,5km², representando 1,2% da área total da Amazônia (Tabela 76 e Gráfi co 98). 
O Estado de Rondônia, com 40,9%, Mato Grosso, com 20,7% e Amazonas, com 24,8%, 
concentram a quase totalidade dos cinturões desta era geológica (Tabela 77). As áreas 
expostas dos cinturões móveis do Neoproterozoico somam 154 211,3km², ocupam 
3,1% do total da Amazônia e são encontradas principalmente nos cinturões Paraguai 
e Araguaia, ao longo dos Estados de Mato Grosso, Tocantins e Pará (Tabela 76). Estes 
estados contêm 97,7% da unidade (Tabela 77).

Absoluta

(km2)
Relativa

(%)
Absoluta

(km2)
Relativa

(%)

          Total 5 016 136,3   886,3 0,0  47 958,0 1,0

Rondônia  237 576,2 - - - -

Acre  164 331,4 - - - -

Amazonas 1 558 995,7 - - - -

Roraima  224 299,0 - - - -

Pará 1 247 689,5   836,7 0,1  47 956,4 3,8

Amapá  142 814,6   49,5 0,0 - -

Tocantins  271 537,6 - -   1,6 0,0

Maranhão  262 735,7 - - - -

Mato Grosso  903 357,9 - - - -

Goiás  2 798,8 - - - -

Área dos terrenos remanescentes de crátons e cinturões móveis da
Amazônia Legal, por era geológica de atividade orogênica

Tabela 76 - Área dos terrenos remanescentes de crátons e cinturões móveis da 

Amazônia Legal, por era geológica de atividade orogênica, em relação à área das 

Unidades da Federação que a compõem

Unidades da Federação
Áreas

territoriais
oficiais

Mesoarqueano Neoarqueano

Absoluta

(km2)
Relativa

(%)
Absoluta

(km2)
Relativa

(%)
Absoluta

(km2)
Relativa

(%)

          Total  757 152,0 15,1  61 270,5 1,2  154 211,3 3,1

Rondônia  40 430,4 17,0  29 022,1 12,2  2 667,7 1,1

Acre   1,9 0,0 - - - -

Amazonas  78 835,6 5,1  17 574,7 1,1 - -

Roraima  96 660,1 43,1 - - - -

Pará  320 876,6 25,7 - -  26 268,8 2,1

Amapá  91 303,2 63,9 - - - -

Tocantins  28 083,4 10,3 - -  55 350,7 20,4

Maranhão  2 331,6 0,9 - - - -

Mato Grosso  98 625,1 10,9  14 673,7 1,6  69 074,2 7,6

Goiás   4,1 0,1 - -   849,9 30,4

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

NeoproterozoicoMesoproterozoicoPaleoproterozoicoUnidades da Federação

Área dos terrenos remanescentes de crátons e cinturões móveis da
Amazônia Legal, por era geológica de atividade orogênica
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As coberturas de plataforma arqueanas e proterozoicas totalizam 769 534,7km², 
representando 15,3% do total exposto das unidades geotectônicas da Amazônia Legal 
(Tabela 78). A cobertura do Arqueano hoje representa apenas 0,05%, sendo exclusiva 
do Estado do Pará, ou por grande parte já ter sido removida ou por ser pequena a área 
formada. As coberturas de plataforma do Paleoproterozoico ocupam 487 712,4km², 
que representam 9,7% do total. Os Estados do Pará, do Amazonas, de Mato Grosso e 
de Roraima contêm as maiores áreas de ocorrência. No Mesoproterozoico, o processo 
de formação destas coberturas sofre uma redução signifi cativa, ocupando uma área 
de 243 143,6km², correspondente a apenas 4,8% do total das unidades. A quase 
totalidade de sua área ocorre nos Estados do Pará, de Rondônia, de Mato Grosso e do 

%

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.
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          Total  886,3 100,0  47 958,0 100,0  757 152,0 100,0  61 270,5 100,0  154 211,3 100,0

Rondônia - - - -  40 430,4 5,3  29 022,1 47,4  2 667,7 1,7

Acre - - - -   1,9 0,0 - - - -

Amazonas - - - -  78 835,6 10,4  17 574,7 28,7 - -

Roraima - - - -  96 660,1 12,8 - - - -

Pará  836,7 94,4  47 956,4 99,9  320 876,6 42,4 - -  26 268,8 17,0

Amapá  49,5 5,6 - -  91 303,2 12,1 - - - -

Tocantins - -   1,6 0,0  28 083,4 3,7 - -  55 350,7 35,9

Maranhão - - - -  2 331,6 0,3 - - - -

Mato Grosso - - - -  98 625,1 13,0  14 673,7 23,9  69 074,2 44,8

Goiás - - - -   4,1 0,0 - -   849,9 0,6

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Amazônia Legal, segundo as Unidades da Federação que a compõem

Tabela 77 - Área dos terrenos remanescentes de crátons e cinturões móveis,

Unidades da 
Federação

Área dos terrenos remanescentes de crátons e cinturões móveis,
por era geológica de atividade orogênica, em relação à sua área total na Amazônia Legal

Mesoarqueano Neoarqueano Paleoproterozoico Mesoproterozoico Neoproterozoico

por era geológica de atividade orogênica, em relação à sua área total na 
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Abso-
luta

(km2)

Rela-
tiva
(%)

Abso-
luta

(km2)

Rela-
tiva
(%)

Abso-
luta

(km2)

Rela-
tiva
(%)

Abso-
luta

(km2)

Rela-
tiva
(%)

          Total 5 016 136,3  2 572,3 0,1  487 712,4 9,7  243 143,6 4,8  36 106,4 0,7

Rondônia  237 576,2 - -  3 402,5 1,4  49 908,0 21,0  2 969,2 1,2

Acre  164 331,4 - - - - - -   4,8 0,0

Amazonas 1 558 995,7 - -  74 121,2 4,8  47 132,4 3,0  21 997,6 1,4

Roraima  224 299,0 - -  50 458,7 22,5  10 208,0 4,6 - -

Pará 1 247 689,5  2 572,3 0,2  275 578,7 22,1  58 661,2 4,7  4 082,9 0,3

Amapá  142 814,6 - -  3 505,1 2,5 - - - -

Tocantins  271 537,6 - -  12 639,7 4,7   145,3 0,1  6 626,5 2,4

Maranhão  262 735,7 - -  2 405,9 0,9   294,0 0,1 - -

Mato Grosso  903 357,9 - -  64 381,2 7,1  76 794,8 8,5   367,9 0,0

Goiás  2 798,8 - -  1 219,5 43,6 - -   57,5 2,1

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Tabela 78 - Área das coberturas de plataforma arqueana e proterozóica 

Unidades da 
Federação

Áreas
abrangida

(km2)

Área das coberturas de plataforma arqueana e proterozóica da Amazônia Legal, 
por era geológica de evolução tectônico-sedimentar

Arqueano Paleoproterozoico Mesoproterozoico Neoproterozoico

da Amazônia Legal, por era geológica de evolução tectônico-sedimentar, 

em relação à área das Unidades da Federação que a compõem

Absoluta

(km2)
Relativa

(%)
Absoluta

(km2)
Relativa

(%)
Absoluta

(km2)
Relativa

(%)
Absoluta

(km2)
Relativa

(%)

          Total  2 572,3 100,0  487 712,4 100,0  243 143,6 100,0  36 106,4 100,0

2,82,969 2 5,020,809 94 7,05,204 3 --ainôdnoR

0,08,4  ------ercA

9,066,799 12 4,914,231 74 2,512,121 47 --sanozamA

--2,40,802 01 3,017,854 05 --amiaroR

3,119,280 4 1,422,166 85 5,657,875 572 0,0013,275 2 áraP

----7,01,505 3 --ápamA

4,815,626 6 1,03,541  6,27,936 21 --snitnacoT

--1,00,492  5,09,504 2 --oãhnaraM

0,19,763  6,138,497 67 2,312,183 46 --ossorG otaM

2,05,75  --3,05,912 1 --sáioG

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Tabela 79 - Área das coberturas de plataforma arqueana e proterozóica da 

Unidades da Federação

Área das coberturas de plataforma arqueana e proterozóica da Amazônia Legal,
por era geológica de evolução tectônico-sedimentar

Arqueano Paleoproterozoico Mesoproterozoico Neoproterozoico

Amazônia Legal, por era geológica de evolução tectônico-sedimentar, em relação à 

sua área total nas Unidades da Federação que a compõem

Amazonas. A cobertura neoproterozoica é de apenas 36 106,4km², correspondentes a 
0,7%, com o Estado do Amazonas apresentando 60,9%, o Tocantins 18,4% e o Pará e 
Rondônia com o restante das parcelas (Tabela 79). As coberturas de plataforma fanero-
zoicas representam 61,3% de toda a área exposta das unidades geotectônicas, com 
3 076 454,2km², sendo as de idade cenozoica as mais expostas. Estas atingem 44,9% do 
total da Amazônia Legal, correspondentes a 2 249 746,2km² (Tabela 80 e Gráfi co 100)..
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

%

0,05

4,8

0,7

9,7

Arqueano Paleoproterozoico Mesoproterozoico Neoproterozoico

Gráfico 99 - Percentual das coberturas de plataforma arqueanas e proterozoicas, 

por era geológica de evolução tectônico-sedimentar, 

em relação à área da Amazônia Legal 

Absoluta

(km2)
Relativa

(%)
Absoluta

(km2)
Relativa

(%)
Absoluta

(km2)
Relativa

(%)

          Total 5 016 136,3  264 986,3 5,3  561 721,7 11,2 2 249 746,2 44,9

Rondônia  237 576,2  19 805,8 8,3  7 566,1 3,2  79 633,6 33,5

Acre  164 331,4 - -   836,8 0,5  163 248,9 99,3

Amazonas 1 558 995,7  21 904,1 1,4  100 586,4 6,5 1 153 622,9 74,0

Roraima  224 299,0 - -   419,1 0,2  58 815,6 26,2

Pará 1 247 689,5  47 127,4 3,8  159 028,3 12,7  227 415,8 18,2

Amapá  142 814,6  3 145,6 2,2  1 570,3 1,1  40 374,9 28,3

Tocantins  271 537,6  74 148,7 27,3  36 163,6 13,3  54 772,3 20,2

Maranhão  262 735,7  28 697,7 10,9  155 562,5 59,2   294,0 0,1

Mato Grosso  903 357,9 - -  64 381,2 7,1  68 711,2 7,6

Goiás  2 798,8 - - - -   644,6 23,0

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

Tabela 80 - Área das coberturas de plataforma fanerozoica da Amazônia Legal, 

Unidades da Federação
Áreas

abrangida

(km2)

Área das coberturas de plataforma fanerozoica da Amazônia Legal, 
por eras geológicas de evolução tectônico-sedimentar

Paleozoico Mesozoico Cenozoico

área das Unidades da Federação que a compõem

por eras geológicas de evolução tectônico-sedimentar, em relação à 
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%

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Banco de Dados e 
Informações Ambientais.

5,28

11,2

44,9

Paleozoico Mesozoico Cenozoico

Gráfico 100 - Percentual das coberturas de plataforma fanerozoicas da 

Amazônia Legal, por era geológica de evolução tectônico-sedimentar, 

em relação à área das Unidades da Federação que a compõem
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Glossário

afloramento GEOL Qualquer exposição natural ou artificial de 
rocha, permitindo o seu estudo direto. Afl oramentos naturais são as 
exposições de rocha devidas à ação de processos naturais, como erosão 
e deslizamentos de solos, em rios, cachoeiras, escarpas. Afl oramentos 
artifi ciais são devidos à ação do homem, como em cortes de estradas, 
escavações, túneis e poços. 

água subterrânea Água presente no subsolo, que ocupa a zona 
saturada dos aquíferos e se move sob o efeito da força gravitacional. 

altura comercial Altura de árvores medida da base da mesma até a 
primeira inserção signifi cativa de galhos.

anatexia Ver em metamorfi smo de alto grau

antropia Ver antropismo  

antropismo Mudança no uso e/ou na cobertura da terra devido à 
interferência humana. Antropia.

aquífero Unidade geológica capaz de armazenar e transmitir água em 
quantidade sufi ciente para ser utilizada como fonte de abastecimento.

aquífero fi ssurado Ver aquífero fraturado 

aquífero fraturado Aquífero que ocorre em rochas ígneas e 
metamórfi cas e cuja capacidade de acumular água está relacionada à 
quantidade de fraturas, a suas aberturas e a sua intercomunicação. No 
Brasil, a importância dos aquíferos fraturados está muito mais na sua 
localização geográfi ca, sendo tão mais importantes quanto mais árido 
for o clima, já que a carência de águas superfi ciais justifi ca a busca 
da água presente nestes sistemas, muitas vezes de difícil detecção. 
Aquífero fi ssurado. 
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aquífero poroso Aquífero que ocorre em rochas sedimentares, ou em solos arenosos, 
ou em sedimentos inconsolidados. Constitui o tipo mais importante de aquífero pelo 
grande volume de água que armazena e por sua ocorrência em grandes áreas.

arco do desmatamento Parte da região amazônica brasileira mais afetada pela ação 
antrópica (desmatamentos e queimadas), compreendendo o leste, o sudeste, o sul e 
o sudoeste da Amazônia Legal. Nestas áreas, a pressão antrópica sobre a vegetação 
natural é mais presente que no restante da região.

arco magmático Na morfologia de um cinturão orogênico, como nos Andes, representa 
a cadeia de montanhas propriamente dita, sendo formado por magmatismo na placa 
superior, originado da fusão da placa inferior, ou placa subductante.

área antrópica Área onde a vegetação original, seja fl orestal (densa, aberta ou 
estacional) ou não fl orestal (savana, campinarana ou formação pioneira), foi substituída 
por outro tipo de cobertura da terra devido à ação do homem. Entre as áreas antrópicas, 
estão as pastagens naturais ou plantadas para atividade pecuária, as áreas destinadas 
a agricultura ou silvicultura (refl orestamento) e também aquelas áreas que, utilizadas 
durante algum tempo, foram abandonadas e se encontram ocupadas por vegetação em 
regeneração, denominada secundária. Excluem-se da avaliação as áreas de vegetação 
natural utilizadas para atividades extrativistas (madeira, raízes, frutos, látex e outros). 
Área antropizada. Ver também antropismo.

área antropizada Ver área antrópica

áreas das formações pioneiras Áreas de vegetação de primeira ocupação que reveste 
terrenos instáveis ao longo do litoral, das planícies fl uviais e das depressões aluviais 
(pântanos, restingas, mangues, lagoas e lagunas).

áreas de tensão ecológica Contatos entre dois ou três tipos de vegetação. Estes 
contatos podem ocorrer de duas maneiras: encrave e ecótono. Em escalas mais 
detalhadas (até 1:100.000 ou maiores), é possível separar os tipos de vegetação sob 
a forma de encrave, mas no ecótono esta distinção não é possível, pois os tipos de 
vegetação aparecem completamente misturados.

Arqueano Ver Arqueozoico

Arqueozoico Unidade de tempo geológico, da categoria de um éon, que abrange o 
período compreendido entre o início da formação da Terra, cerca de 4,5 bilhões de 
anos antes do presente (AP), e 2,5 bilhões de anos AP. Arqueano.

árvore Ver indivíduo arbóreo

baixadas Conjunto de formas de relevo situadas em áreas deprimidas em relação às 
áreas contíguas. Geralmente, designam zonas próximas ao mar.

biosfera Região da Terra onde existe vida. Compreende a porção inferior da atmosfera, 
a hidrosfera e a porção superior da litosfera.

cabeceiras Conjunto de formas de relevo situadas na área das nascentes de um curso 
fl uvial.

Calimiano Unidade de tempo geológico, da categoria de período (pertencente à era 
mesoproterozoica do éon proterozoico), que abrange o intervalo compreendido entre 
1,6 bilhão de anos antes do presente (AP) e 1,4 bilhão de anos AP.
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campinarana Tipo de vegetação cuja área de maior ocorrência é a porção ocidental da 
Amazônia brasileira, região do alto rio Negro. Apresenta fi sionomias que vão desde a 
graminoide até a arbórea, formada por adensamentos de árvores fi nas com troncos 
retilíneos, sobre solos arenosos, pobres em nutrientes, quase sempre encharcados.

CAP Sigla para a expressão “circunferência à altura do peito”, utilizada no processo 
de quantifi cação do volume de madeira durante os inventários fl orestais ou censos 
fl orestais.

Cenozoico Unidade de tempo geológico, da categoria de era (pertencente ao éon 
fanerozoico), que abrange o período compreendido entre 65,5 milhões de anos antes 
do presente (AP) e o presente.

chapadas Conjunto de formas de relevo de topo plano elaboradas em rochas 
sedimentares. Em geral, as chapadas são limitadas por escarpas e apresentam altitudes 
elevadas.

cinturão de cisalhamento (ing. shear belt) Feixe de bandas e zonas de cisalhamento, 
isolando fatias e lentes menos deformadas, ou até mesmo indeformadas, situadas 
ao longo de faixas alongadas.

cisalhamento Deformação das rochas da litosfera terrestre, envolvendo um par 
de forças tangenciais originadas no interior da terra (origem tectônica), paralelas 
e de sentidos opostos, que em geral provocam rearranjo dos minerais e, às vezes, 
recristalizações importantes e metamorfi smo de intensidades variáveis.

colinas Conjunto de formas de relevo caracterizadas pela presença de pequenas elevações 
do terreno com declives suaves e, geralmente, com amplitudes inferiores a 50 m. 

contatos Ver áreas de tensão ecológica

Criogeniano Unidade de tempo geológico, da categoria de período (pertencente à era 
neoproterozoica do éon proterozoico), que abrange o intervalo compreendido entre 
850 milhões de anos antes do presente (AP) e 630 milhões de anos AP. Abrange um 
período de grandes glaciações ocorridas no planeta, quando a Terra seria comparável 
a uma bola de neve (snowball).

depósito mineral Ver em jazimento mineral

depressões Conjuntos de formas de relevo planas ou onduladas situadas abaixo do 
nível das regiões vizinhas, elaboradas em rochas de classes variadas.

desmatamento Antropismo em que, pela prática de corte, capina, queimada, ou pela 
utilização de produtos químicos, é feita a retirada da vegetação primária, remanescente 
ou secundária, caracterizada por fl orestas, savanas, savanas-estépicas, campinaranas 
etc.

divisão do tempo geológico Divisão cronológica da história geológica da Terra baseada 
na caracterização de eventos magmáticos, metamórfi cos e sedimentares, isolados ou 
em conjunto, defi nindo unidades cronoestratigráfi cas. 

duna Depósito eólico cuja forma varia em função do estoque de sedimentos fornecidos 
por um sistema fl uvial ou costeiro e do regime de ventos. Suas formas mais comuns 
são as barcanas, parabólicas, transversais, longitudinais e reversas. A duna ocorre 
nas regiões litorâneas, ou mesmo interiores, onde o regime de ventos é favorável e 
o suprimento sedimentar é relativamente constante.
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ecótono Ver em áreas de tensão ecológica

Ectasiano Unidade de tempo geológico da categoria de período (pertencente à era 
mesoproterozoica do éon proterozoico), que abrange o intervalo compreendido entre 
1,4 bilhão de anos antes do presente (AP) e 1,2 bilhão de anos AP.

Ediacarano Unidade de tempo geológico da categoria de período (pertencente à era 
neoproterozoica do éon proterozoico), que abrange o intervalo compreendido entre 
630 milhões de anos antes do presente (AP) e 542 milhões de anos AP.

encrave Ver em áreas de tensão ecológica

Eoarqueano Unidade de tempo geológico da categoria de era (pertencente ao éon 
arqueozoico), que abrange o período compreendido entre 4,5 bilhões de anos antes 
do presente (AP) e 3,6 bilhões de anos AP.

éon Ver éon geológico

éon geológico Unidade cronoestratigráfi ca mais elevada na hierarquia do tempo 
geológico. Os éons são denominados, dos mais antigos para os mais novos, de 
Arqueano ou Arqueozoico, Proterozoico e Fanerozoico. 

era Ver era geológica

era geológica Unidade cronoestratigráfi ca inferior ao éon na hierarquia do tempo 
geológico, representando suas subdivisões. As eras que compõem o Arqueozoico 
são denominadas de Paleoarqueano, Eoarqueano, Mesoarqueano e Neoarqueano, 
sendo que, no Brasil, até o momento, não se tem registro de rochas mais antigas que 
o Mesoarqueano. As eras do Proterozoico são denominadas de Paleoproterozoico, 
Mesoproterozoico e Neoproterozoico. As eras do Fanerozoico são denominadas de 
Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico.

Estateriano Unidade de tempo geológico da categoria de período (pertencente à era 
paleoproterozoica do éon proterozoico), que abrange o intervalo compreendido entre 
1,8 bilhão de anos antes do presente (AP) e 1,6 bilhão de anos AP.

Esteniano Unidade de tempo geológico da categoria de período (pertencente à era 
mesoproterozoica do éon proterozoico), que abrange o intervalo compreendido entre 
1,2 bilhão de anos antes do presente (AP) e 1 bilhão de anos AP. 

fanerófi to Planta lenhosa com gemas e brotos de crescimento protegidos por catafi los, 
situados acima de 25 cm do solo.

Fanerozoico Unidade de tempo geológico, da categoria de um éon, que abrange o 
período compreendido entre 540 milhões de anos antes do presente (AP) e o presente. 
Durante o Fanerozoico, houve a evolução de grupos de organismos desenvolvidos, 
como artrópodes, moluscos, vertebrados, entre outros. É o tempo da vida visível (do 
grego phaneros - visível, zoico - vida).

fase de relevo PEDOL Qualifi ca condições de declividade, comprimento de encostas 
e confi guração superfi cial dos terrenos. As fases de relevo defi nem as formas dos 
modelados (formas topográfi cas), sendo reconhecidas as fases de relevo plano, suave 
ondulado, ondulado, forte ondulado, montanhoso e escarpado.

fase de relevo escarpado Fase de relevo em que os solos se encontram em áreas 
com predomínio de formas abruptas, compreendendo superfícies muito íngremes, 
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usualmente ultrapassando 75% de declividade, tais como: aparados, itaimbés, frentes 
de cuestas, falésias e Vertentes de declives muito fortes. 

fase de relevo forte ondulado Fase de relevo em que os solos se encontram em 
superfície de topografi a movimentada, com desníveis fortes, formada por conjuntos de 
outeiros ou morros, ou por superfície entrecortada por vales profundos, confi gurando 
encostas ou pendentes com declives maiores que 20% até 45%. 

fase de relevo montanhoso Fase de relevo em que os solos se encontram em 
superfície de topografi a vigorosa, com predomínio de formas acidentadas, usualmente 
constituídas por morros, montanhas, maciços montanhosos e alinhamentos 
montanhosos, apresentando desnivelamentos relativamente grandes e declives fortes 
ou muito fortes, predominantemente maiores que 45% até 75%. 

fase de relevo ondulado Fase de relevo em que os solos se encontram em superfície 
com topografia relativamente movimentada, aconstituída por um conjunto de 
medianas colinas e outeiros, ou por interfl úvios de pendentes curtas, formadas por 
vales encaixados, confi gurando em todos os casos pendentes ou encostas com declives 
maiores que 8% até 20%. 

fase de relevo plano Fase de relevo em que os solos se encontram em superfície com 
topografi a lisa ou horizontal, onde os desnivelamentos são muito pequenos, com 
declividades inferiores a 3%. 

fase de relevo suave ondulado Fase de relevo em que os solos se encontram em 
superfície com topografi a ligeiramente movimentada, constituída por conjunto de 
pequenas colinas ou outeiros, ou sucessão de pequenos vales pouco encaixados 
(rasos), confi gurando pendentes ou encostas com declives de 3% a 8%. 

fase de unidades de mapeamento de solos Recurso utilizado para evidenciar 
diferenças de importância prática entre as unidades de mapeamento de solos, em 
geral relacionadas ao seu uso e manejo, e que não necessariamente são decorrentes 
do seu processo pedogenético. As fases mais utilizadas são relevo, vegetação primária, 
drenagem, pedregosidade, rochosidade, substrato e fases erodida e assoreada.

fl oresta estacional decidual Tipo de vegetação que ocorre em área tropical, onde uma 
estação chuvosa é seguida de um período seco, com árvores de alto e médio portes 
predominantemente caducifólias, ou seja, com mais de 50% dos indivíduos do conjunto 
fl orestal despidos de folhagem no período desfavorável. Floresta tropical caducifólia.

fl oresta estacional semidecidual Tipo de vegetação que ocorre em área tropical 
marcada por acentuada seca hibernal e por intensas chuvas de verão. Apresenta 
árvores de médio porte, que, durante o período da estiagem, no conjunto fl orestal, 
perdem entre 20% e 50% das folhas. Floresta tropical subcaducifólia.

fl oresta ombrófi la aberta Tipo de vegetação que ocorre nas áreas de clima tropical de 
curto período seco, com fi sionomias caracterizadas pela presença de palmeiras, cipó, 
bambu e sororoca, que lhe imprimem clareiras, vindo daí sua designação.

fl oresta ombrófi la densa Tipo de vegetação que ocorre sob clima tropical de elevadas 
temperaturas e alta precipitação, bem distribuída durante o ano. Apresenta como 
principal característica árvores de grande e médio portes, com folhas sempre verdes, 
cujas copas se entrelaçam, além de cipós lenhosos e trepadeiras em abundância. 
Floresta pluvial tropical.
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fl oresta tropical caducifólia Ver fl oresta estacional decidual

fl oresta tropical subcaducifólia Ver fl oresta estacional semidecidual

fl oresta pluvial tropical Ver fl oresta ombrófi la densa

garimpo Ver em jazimento mineral

gênero BIOL Táxon utilizado na classifi cação científi ca de organismos vivos para 
agrupar um conjunto de espécies que compartilham características morfológicas e 
funcionais. 

Gondwana Paleocontinente que existiu entre o início do Paleozoico (aproximadamente 
540 milhões de anos antes do presente) e meados do Cretáceo (aproximadamente 100 
milhões de anos antes do presente), cuja fragmentação a partir do Jurássico viria a 
originar, entre outros, os atuais continentes da África e da América do Sul, bem como 
o oceano Atlântico. Ver também Pangeia.

grau metamórfi co Indicador da intensidade do metamorfi smo.

índice antrópico Índice empregado para representar as relações percentuais 
existentes entre as áreas antrópicas e qualquer outro valor que defi na uma dimensão 
espacial de referência, como, por exemplo, região, estados, área total de cada tipo 
de rocha etc. 

índivíduo arbóreo Planta lenhosa com altura superior a 5 m. Árvore.

inventário fl orestal Descrição, qualitativa e quantitativa, de um povoamento fl orestal 
natural ou plantado. No presente trabalho, defi ne-se como a identifi cação das espécies, 
além da medida da circunferência à altura do peito (CAP) e da altura comercial das 
árvores com CAP igual ou superior a 1m, em uma área previamente defi nida.

jazida Concentração mineral de importância econômica comprovada mas ainda 
inexplorada. Ver também jazimento mineral.

jazimento mineral Qualquer concentração de minérios, isto é, de bens minerais 
de valor econômico, com ou sem importância econômica. Incluem-se no conceito, 
portanto, as ocorrências e os depósitos minerais, que são jazimentos cuja importância 
econômica ainda é incerta ou desconhecida, e os garimpos, as jazidas e as minas de 
minérios, que representam jazimentos de importância econômica comprovada. Neste 
conceito, todo depósito mineral é um jazimento mineral, mas nem todo jazimento é 
um depósito ou jazida, podendo representar simplesmente a presença de um cristal 
de minério em uma rocha, sem qualquer signifi cado econômico, embora seja um 
indicador da possibilidade de concentrações de signifi cado econômico.

leques Conjunto de formas de relevo que compreendem depósitos de sedimentos 
acumulados após o canal de escoamento de uma torrente.

litorais Conjunto de formas de relevo compreendido por planícies marinhas e 
fl uviomarinhas, com mangues e rias.

magma Massa rochosa do interior da terra (crosta ou manto) que, em estado de fusão 
parcial ou total, em geral com alto conteúdo de gases, extravasa para a superfície 
através dos vulcões e de falhas geológicas, ou se consolida em espaços abertos na 
rocha fundida, chamados de câmaras magmáticas.
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Mesoarqueano Unidade de tempo geológico da categoria de era (pertencente ao éon 
arqueozoico), que abrange o período compreendido entre 3,2 bilhões de anos antes 
do presente (AP) e 2,8 bilhões de anos AP.

Mesoproterozoico Unidade de tempo geológico da categoria de era (pertencente ao 
éon proterozoico), que abrange o período compreendido entre 1,6 bilhão de anos 
antes do presente (AP) e 1 bilhão de anos AP.

Mesozoico Unidade de tempo geológico da categoria de era (pertencente ao éon 
fanerozoico), que abrange o período compreendido entre 251 milhões de anos antes 
do presente (AP) e 65,5 milhões de anos AP.

metamorfi smo de alto grau Tipo de metamorfi smo em que, no conjunto de processos 
ao qual se atribui modifi cação ou alteração na natureza de uma rocha após a sua 
consolidação, a variação nas condições de pressão e temperatura é muito maior, com 
o desaparecimento das estruturas originais e fósseis, e a transformação de minerais 
em novos minerais adaptados. No metamorfi smo de alto grau, as temperaturas 
situam-se entre 500oC e 800oC e as pressões variam de 12 kilobars a 15 kilobars. Valores 
intermediários também podem ocorrer, formando rochas com grau intermediário, ou 
de grau médio. Escalas de variação são comumente usadas, como metamorfi smo de 
graus baixo a médio, ou de médio a alto graus. Maiores temperaturas levam à anatexia 
(fusão parcial) in situ, formando rochas híbridas, como os migmatitos.

metamorfi smo de baixo grau Tipo de metamorfi smo durante o qual, no conjunto de 
processos ao qual se atribui modifi cação ou alteração na natureza de uma rocha após 
a sua consolidação, a variação nas condições de pressão e temperatura é de tal ordem 
que a rocha a ele submetida retém grande parte de suas características originais, como 
a estruturação primária em rochas sedimentares – tais como acamamento e outras 
estruturas – fósseis e muitos minerais originais. Ocorre em temperaturas de 200oC a 
400oC e pressões de 1 kilobars a 6 kilobars.

mina Concentração mineral sob exploração econômica (mina em atividade) ou que já 
foi explorada economicamente (mina abandonada). Ver também jazimento mineral.

minerais Compostos químicos naturais (raramente elementos nativos), formados 
a partir de diversos processos físico-químicos que operaram na crosta terrestre. A 
maioria esmagadora desses compostos ocorre no estado sólido e compõe as rochas.

minério Mineral que pode ser explorado economicamente. A atividade referente a 
sua extração chama-se de mineração. Assim, um mineral pode, durante uma certa 
época e em função de determinadas circunstâncias, tornar-se um minério, podendo 
em seguida, desde que substituído por outros produtos naturais ou sintéticos, perder 
a sua importância econômica e voltar a ser um simples mineral.

Neoarqueano Unidade de tempo geológico da categoria de era (pertencente ao éon 
arqueozoico), que abrange o período compreendido entre 2,8 bilhões de anos antes 
do presente (AP) e 2,5 bilhões de anos AP.

Neoproterozoico Unidade de tempo geológico da categoria de era (pertencente ao 
éon proterozoico), que abrange o período compreendido entre 1 bilhão de anos antes 
do presente (AP) e 542 milhões de anos AP.

ocorrência mineral Ver em jazimento mineral
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Orosiriano Unidade de tempo geológico da categoria de período (pertencente à era 
paleoproterozoica do éon proterozoico), que abrange o intervalo compreendido entre 
2,05 bilhões de anos antes do presente (AP) e 1,8 bilhão de anos AP.

Paleoarqueano Unidade de tempo geológico da categoria de era (pertencente ao éon 
arqueozoico), que abrange o período compreendido entre 3,6 bilhões de anos antes 
do presente (AP) e 3,2 bilhões de anos AP.

Paleoproterozoico Unidade de tempo geológico da categoria de era (pertencente ao 
éon proterozoico), que abrange o período compreendido entre 2,5 bilhões de anos 
antes do presente (AP) e 1,6 bilhão de anos AP.

Paleozoico Unidade de tempo geológico da categoria de era (pertencente ao éon 
fanerozoico), que abrange o período compreendido entre 542 milhões de anos antes 
do presente (AP) e 251 milhões de anos AP.

palingênese Fusão total da rocha, que produz um novo magma quando pressão e 
temperatura atingem valores muito elevados (acima de 800o C e de 15 kilobars).

Pangeia Supercontinente único que teria existido na Terra até o período permiano, 
cuja fragmentação teria originado três paleocontinentes.

pantanais Conjunto de formas de relevo que compreende extensas planícies fl uviais 
e fl uviolacustres.

parcela Ver unidade amostral

patamares Relevos planos ou ondulados, elaborados em diferentes classes de rochas, 
constituindo superfícies intermediárias ou degraus entre áreas de relevos mais 
elevados e áreas topografi camente mais baixas.

pediplanos Conjunto de formas de relevo que compreende amplas superfícies planas 
com a presença de relevos residuais.

período Ver período geológico

período geológico Unidade cronoestratigráfica de hierarquia inferior a era, 
representando suas subdivisões. Os períodos da era paleoproterozoica são 
denominados de Sideriano, Riaciano, Orosiriano e Estateriano; os do Mesoproterozoico, 
de Calimiano, Ectasiano e Esteniano; os do Neoproterozoico, de Toniano, Criogeniano 
e Ediacarano; os do Paleozoico, de Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, 
Carbonífero e Permiano; os do Mesozoico, de Triássico, Jurássico e Cretáceo; e os 
do Cenozoico, de Paleógeno e Neógeno. Às eras do Arqueozoico ainda não foram 
atribuídas divisões em períodos. Todos os períodos do Paleozoico, do Mesozoico e 
do Cenozoico se subdividem em épocas geológicas.

planaltos Conjunto de formas de relevo planas ou dissecadas, de altitudes elevadas, 
limitadas, pelo menos de um lado, por superfícies mais baixas, onde os processos de 
erosão superam os de sedimentação.

planície eólica Área aplanada entre dunas constituídas de sedimentos eólicos em 
laminações lisas, bem como de estratifi cações cruzadas truncadas entre as dunas 
ativas. A extensão das interdunas varia em função do suprimento sedimentar e da 
presença de água no sistema (lençol freático). Ocorre nas regiões litorâneas, ou mesmo 
interiores, entre os campos de dunas.
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planície e terraço Área plana resultante de acumulação fl uvial, lacustre e marinha 
sujeita ou não a inundações periódicas.

planície fl uvial Área plana resultante de acumulação fl uvial, sujeita a inundações 
periódicas. 

planície fluviolacustre Área plana resultante da combinação de processos de 
acumulação fluvial e lacustre, podendo comportar canais anastomosados, 
paleomeandros (oxbow lakes) e diques marginais. Ocorre em setores sob o efeito 
de processos combinados de acumulação fl uvial e lacustre, sujeitos a inundações 
periódicas com barramentos, formando os lagos.

planície fluviomarinha Área plana resultante da combinação de processos de 
acumulação fl uvial e marinha, sujeita a inundações periódicas, podendo comportar 
canais fl uviais, manguezais, cordões arenosos e deltas. Ocorre em baixadas litorâneas, 
próximo às embocaduras fl uviais.

planície lacustre Área plana resultante de processos de acumulação lacustre, 
comportando lagos, cordões arenosos e diques marginais. Ocorre associada aos 
grandes sistemas fl uviais e aos vales de origem neotectônica.

planície lagunar Área plana resultante da combinação de vários processos formadores 
dos corpos lagunares associados às barreiras costeiras. A natureza dos sedimentos 
é bastante variada, podendo as planícies ser constituídas por sedimentos eólicos, 
fl uviais, praiais ou mesmo conter camadas de lama orgânica ou turfa. Ocorre nas 
faixas costeiras conectadas às planícies marinhas, planícies eólicas e/ou planícies 
fl uviomarinhas.

planície marinha Área plana resultante de acumulação marinha, podendo comportar 
praias, canais de maré, cristas de praia, restingas e ilhas barreiras. Ocorre nas baixadas 
litorâneas sob a infl uência dos processos de agradação marinhos.

planícies Conjunto de formas de relevo planas ou suavemente onduladas, em geral 
posicionadas a baixa altitude, e em que processos de sedimentação superam os de 
erosão. No presente trabalho, foi considerada planície a área plana resultante de 
acumulação fl uvial, lacustre e marinha, sujeita a inundações periódicas, podendo ser de 
vários tipos: fl uvial, marinha, fl uviomarinha, lacustre, lagunar, fl uviolacustre e eólica.

plano coluvial Forma de fundo de vale suavemente inclinada, associada à coalescência 
de depósitos coluviais provenientes das vertentes que se interdigitam e/ou recobrem os 
depósitos aluvionares. Ocorre em setores de baixa encosta, em segmentos côncavos 
que caracterizam as reentrâncias (hollows) ou depressões do relevo nos anfi teatros. 
Modelado de acumulação gravitacional, de enxurrada ou de inundação.

planos abaciados de inundação Áreas abaciadas resultantes de planos convergentes, 
arenosas e/ou argilosas, sujeitas ou não a inundações periódicas, podendo apresentar 
arreísmo e/ou comportar lagoas fechadas ou precariamente incorporadas à rede 
de drenagem (as condições de maior ou menor alagamento estão relacionadas às 
condições diferenciadas de drenagem do solo). Localizam-se nas áreas continentais 
interiores e nas áreas próximas ao litoral.

potencial mineral Qualidade de uma rocha, agrupamento de rochas ou unidade 
geológica, de conter acumulações de bens minerais de interesse econômico. Ver 
também potencial mineral, sem.
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potencial mineral provável Qualidade da rocha, da unidade geológica ou do 
agrupamento de rochas cujas características gerais indicam que tem potencial para 
a concentração de um ou mais bens minerais de importância econômica, mas, até 
o momento, sem comprovação por meio da presença de jazimentos sob a forma de 
indícios, ocorrências, jazidas ou minas, incluindo os garimpos.

potencial mineral real Qualidade da rocha, da unidade geológica ou do agrupamento 
de rochas cujas características gerais indicam que existe potencial para a 
concentração de um ou mais bens minerais de importância econômica, e a unidade 
é portadora de jazimentos sob a forma de indícios, ocorrências, jazidas e minas, 
incluindo os garimpos, de um ou mais bens minerais, tanto na área investigada 
quanto alhures.

potencial mineral, sem Rocha, unidade geológica ou agrupamento de rochas que 
não apresenta potencial para as substâncias minerais ou rochas de uma determinada 
classe de uso dentre aquelas analisadas. Ver também potencial mineral.

Proterozoico Unidade de tempo geológico da categoria de um éon, que abrange o 
período compreendido entre 2,5 bilhões de anos antes do presente (AP) e 540 milhões 
de anos AP. Representa o intervalo de tempo geológico que antecede a existência 
de vida na Terra, quando se registrou a transição de uma atmosfera carregada de 
poeira e cinzas, e composta de amônia, hidrogênio, monóxido de carbono, metano e 
vapor de água, verifi cada no Arqueano, para uma atmosfera oxigenada, propícia ao 
desenvolvimento da vida, no Fanerozoico. É subdividido em eras com base em grandes 
eventos tectônicos de separação e aglutinação de placas litosféricas continentais 
(graníticas) e algumas vezes oceânicas (basálticas).

províncias Conjunto de formas de relevo relacionadas a rochas da mesma província 
petrográfi ca.

relevo cárstico Conjunto de formas de relevo elaboradas por processos de dissolução 
em rochas carbonáticas.

reserva legal Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, 
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos 
naturais, à conservação e à reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da 
biodiversidade e ao abrigo e proteção da fauna e da fl ora nativas (Art. 1o, parágrafo 
2o, inciso III, da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965).

refúgios vegetacionais Toda e qualquer vegetação fl oristicamente diferente do 
contexto geral da flora da região, assumindo uma conotação de flora (ou de 
comunidade) relíquia.

região fi toecológica Espaço geográfi co defi nido por uma fl orística de gêneros típicos 
e de formas biológicas características que se repetem dentro de um mesmo clima, 
podendo ocorrer em terrenos de litologia variada, mas com relevo bem marcado.

regra dos 6N METR Regra adotada para o Sistema Internacional de Pesos e Medidas 
desde 1949, segundo a qual se passa de milhão (1.000.000 ou 106) à casa do bilhão 
pelo acréscimo de seis zeros (1.000.000.000.000 ou 1012); a trilhão, pelo acréscimo de 
mais seis zeros (1018) e assim por diante. O Brasil, como os Estados Unidos e outros 
países, contudo, usa o bilhão como 109.
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Riaciano Unidade de tempo geológico da categoria de período (pertencente à era 
paleoproterozoica do éon proterozoico), que abrange o intervalo compreendido entre 
2,3 bilhões de anos antes do presente (AP) e 2,05 bilhões de anos AP.

rocha Agregado natural formado por um ou mais minerais (inclusive vidro vulcânico 
e matéria orgânica) e que constitui parte essencial da litosfera. De acordo com sua 
origem, distinguem-se três grandes grupos genéticos de rochas: (i) rochas magmáticas 
ou ígneas; (ii) rochas sedimentares; e (iii) rochas metamórfi cas.

rochas ígneas Tipos de rocha que provêm da consolidação do magma e são, por isto, 
de origem primária. Das rochas desse tipo derivam, por vários processos, as rochas 
sedimentares e metamórfi cas. Rochas magmáticas.

rochas ígneas efusivas Ver rochas ígneas vulcânicas

rochas ígneas hipabissais Ver rochas ígneas intrusivas

rochas ígneas intrusivas Tipos de rocha formados quando o magma consolida-se 
dentro da crosta terrestre, nas câmaras magmáticas, em geral a vários quilômetros 
de profundidade, como é o caso dos granitos, diabásios e gabros. As rochas ígneas 
podem ser plutônicas ou hipabissais.

rochas ígneas plutônicas Ver rochas ígneas intrusivas

rochas ígneas vulcânicas Tipos de rocha formados quando o magma ascende até a 
superfície e nela extravasa, como ocorre com os basaltos e riolitos. Rochas ígneas 
efusivas.

rochas magmáticas Ver rochas ígneas

rochas metamórfi cas Tipos de rocha formados quando rochas preexistentes de 
qualquer tipo genético ou natureza, em decorrência de algum processo geológico, 
são submetidas a condições físicas e químicas (mudanças na temperatura e pressão, 
por exemplo) diferentes daquelas nas quais elas se formaram e que determinam a 
instabilidade dos minerais preexistentes, induzindo-os a uma adaptação a estas novas 
condições. Ocorre uma mudança no arranjo e na disposição dos minerais na rocha em 
geral, mas não necessariamente sempre acompanhada de mudança na composição 
mineralógica, ou seja, com formação de novos minerais por recristalização. Desta 
forma, trata-se, em geral, de rochas orientadas, como os xistos, havendo, no entanto, 
aquelas que resultam tão somente de recristalização simples, devido à coalescência de 
minerais, como ocorre com o calcário, que se transforma em mármore, ou o arenito, 
em quartzito. As transformações metamórfi cas ocorrem com as rochas no estado 
sólido, mas fusões parciais podem ocorrer, ocasião em que se geram os migmatitos.

rochas sedimentares Tipos de rocha formados a partir do material originado da 
destruição erosiva de qualquer tipo de rocha, inclusive os provenientes de atividade 
biológica, o qual é transportado pela água, pelo gelo ou pelo vento e, posteriormente, é 
depositado ou precipitado nas bacias ou áreas de acumulação sedimentares (planícies 
de inundação, lagos, lagunas, mares, oceanos, entre outros).

rochas sedimentares clásticas Tipos de rocha formados de fragmentos de rochas 
preexistentes, como os arenitos, siltitos e argilitos.

rochas sedimentares orgânicas Tipos de rocha formados pelo acúmulo de restos de 
organismos (coquinas, recifes de corais etc.).
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rochas sedimentares químicas Tipos de rocha originadas da precipitação de solutos, 
seja devido à diminuição da solubilidade da água, como os carbonatos (calcários e 
dolomitos), seja devido à evaporação da mesma, caso dos evaporitos como o sal-
gema (halita) e o gipso.

savana Tipo de vegetação que ocorre com fi sionomias que vão desde a graminoide 
até a arbórea de pequeno porte, com troncos geralmente tortuosos, de casca grossa 
e rugosa, e folhas duras. Também conhecida como cerrado na literatura fi togeográfi ca 
brasileira, é o tipo de vegetação comum ao sul e a leste da Amazônia, nas áreas de 
transição para o Brasil Central.

savana-estépica Tipo de vegetação que ocorre com fi sionomias que vão desde a 
graminoide até a arbórea, em clima marcado por período seco prolongado. Esta 
fi tofi sionomia aproxima-se daquela das caatingas nordestinas no que se refere ao 
caráter xeromorfo: elementos lenhosos decíduos, embora geralmente sem espinhos, 
ausência de gramíneas no período desfavorável, e cactáceas, embora raras.

serras Relevos acidentados, elaborados em rochas diversas, formando cristas e 
cumeadas ou as bordas escarpadas de planaltos.

Sideriano Unidade de tempo geológico da categoria de período (pertencente à era 
paleoproterozoica do éon proterozoico), que abrange o intervalo compreendido entre 
2,5 bilhões de anos antes do presente (AP) e 2,3 bilhões de anos AP.

superfícies de aplanamento Conjunto de formas de relevo planas ou levemente 
onduladas que abrangem superfícies de erosão que cortam estruturas diversas. 

superfícies pediplanadas Ver pediplanos

tabuleiros Conjunto de formas de relevo de topo plano elaboradas em rochas 
sedimentares, em geral limitadas por escarpas, e que apresentam altitudes 
relativamente baixas.

tafrogênese Processo de distensão da litosfera terrestre que ocorre no interior das 
placas tectônicas e que ocasiona o seu rompimento, formando-se sistemas de falhas e 
fraturas, em geral com movimentação vertical, às vezes acompanhado de magmatismo, 
que, neste caso, não é associado à orogênese.

tempo geológico Qualquer referência cronológica a acontecimentos relacionados à 
história geológica da Terra.

terraço fluviolacustre Acumulação fluviolacustre de forma plana, levemente 
inclinada, apresentando ruptura de declive em relação à bacia do lago e às planícies 
fl uviolacustres mais recentes situadas em nível inferior, entalhada devido às variações 
de nível da lâmina de água provocadas por mudanças de condições de escoamento 
ou perda por evaporação e consequente retomada de erosão.

terraço fl uviomarinho Acumulação fl uviomarinha de forma plana, levemente inclinada, 
apresentando ruptura de declive em relação ao canal fl uvial e à planície, entalhada 
em consequência de variação do nível marinho por processos erosivos ou, ainda, por 
neotectônica. Ocorre nas baixadas litorâneas pleistocênicas e holocênicas, em níveis 
diferentes do atual nível médio do mar.
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terraço lacustre Acumulação lacustre de forma plana, levemente inclinada, 
apresentando ruptura de declive em relação à bacia do lago e às planícies lacustres 
mais recentes situadas em nível inferior, entalhada devido às variações de nível da 
lâmina de água provocadas por mudanças de condições de escoamento ou perda por 
evaporação e consequente retomada de erosão.

terraço lagunar Acumulação lagunar de forma plana, suavemente inclinada, 
apresentando ressalto em relação à laguna e/ou à planície localizada em nível inferior, 
devido a variações eustáticas. Ocorre nas faixas costeiras que sofreram variações do 
nível do mar ou que foram submetidas à neotectônica.

terraço marinho Acumulação marinha de forma plana, levemente inclinada para o 
mar, apresentando ruptura de declive em relação à planície marinha recente, entalhada 
em consequência de variação do nível marinho, por processos erosivos ou, ainda, por 
neotectônica. Ocorre nas baixadas litorâneas pleistocênica e holocênica.

terraços Conjunto de formas de relevo planas ou levemente onduladas que 
apresentam ruptura de declive em relação à planície (de qualquer tipo), entalhadas 
devido às mudanças de condições de escoamento e consequente retomada de 
erosão. Os terraços apresentam diferentes níveis de posicionamentos altimétrico 
e geocronológico. Podem ser de vários tipos: fl uvial, marinho, lagunar, lacustre, 
fl uviolacustre e fl uviomarinho.

tipos genéticos (de rocha) Referência básica na sistemática de classifi cação das rochas 
em três grandes tipos: ígneas (ou magmáticas), sedimentares e metamórfi cas.

Toniano Unidade de tempo geológico da categoria de período (pertencente à era 
neoproterozoica do éon proterozoico), que abrange o intervalo compreendido entre 
1 bilhão de anos antes do presente (AP) e 850 milhões de anos AP.

unidade amostral Espaço físico sobre o qual são observadas e medidas as 
características qualitativa e quantitativa da vegetação. Fração mínima representativa 
do universo de estudo. Neste trabalho, o espaço físico variou de 0,25 ha a 1 ha. Parcela.

unidade cronoestratigráfi ca Agrupamento de rochas formadas num determinado 
intervalo de tempo geológico. Em função de sua magnitude relativa, da duração do 
intervalo de tempo e da espessura do conjunto de estratos que as formam, determina-
se uma escala hierárquica de unidades cronoestratigráfi cas denominadas de éon, era, 
período e época. Na escala desse tempo geológico, os éons se subdividem em eras 
ou erátemas; as eras, em períodos; e os períodos, em épocas geológicas. Unidade 
de tempo geológico.

unidade de mapeamento Polígono de interpretação do mapeamento temático no qual, 
em função da combinação de áreas elementares homogêneas, é possível individualizar 
ou associar classes temáticas claramente distinguíveis das unidades de seu entorno. 
A interpretação é realizada com o auxílio de informações de sensores remotos em 
associação com trabalhos de campo, considerando-se a escala do mapeamento. 
Unidade mapeada.

unidades de relevo Compartimentos defi nidos pelo arranjo de formas altimétrica e 
fi sionomicamente semelhantes em seus diversos tipos de modelados. Cada unidade 
geomorfológica evidencia seus processos originários, formações superfi ciais e tipos 
de modelados diferenciados dos demais.
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unidade de tempo geológico Ver unidade cronoestratigráfi ca

unidade mapeada Ver unidade de mapeamento

vãos Conjunto de formas de relevo que abrange vales profundamente escavados onde 
corre um rio.

vegetação primária Vegetação de máxima expressão local, com grande diversidade 
biológica, na qual os efeitos das ações antrópicas são mínimos, a ponto de não afetar 
signifi cativamente suas características originais de estrutura e de espécies.

vegetação secundária Ver área antrópica
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