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5.1. Florestas tropicais

“Não compreenderemos 
inteiramente a vida enquanto 

não compreendermos as 
florestas tropicais” 

Norman Myers

Igapó, rio Tapajós, Belterra, PA 



Biomassa pantropical global (seca)

5.1. Florestas tropicais



5.1. Florestas tropicais

5.1.1. Apresentação
A floresta tropical está presente em nosso dia-a-dia em 
milhares de formas, sem que notemos: nos remédios, nos 
alimentos, nos pneus dos carros, na madeira do telhado 
ou da janela, na camisinha, na goma de mascar, nos 
perfumes, no estofamento do banco do automóvel etc. 
Não deveríamos chamar as formações vegetais tropicais e 
as temperadas de “florestas”, pois elas têm pouco em 
comum 



5.1. Florestas tropicais

As florestas tropicais são 
consideradas entre os mais 
antigos biomas terrestres. Na 
África e na Amazônia, as 
florestas têm aparência 
semelhante às de milhões de 
anos atrás





5.1. Florestas tropicais

5.1.2. Megadiversidade e 
Extinção

“A nossa sobrevivência 
depende da diversidade. A 

continuação da vida no 
planeta necessitará de todo o 
material genético disponível” 

Ghillean T. Prance

Maracujá selvagem, mata de igapó, rio Negro, AM



5.1. Florestas tropicais

“Se caminharmos do 
Alasca ao Canadá, por 5 

mil km, encontraremos o 
mesmo tipo de floresta e 

um número 
reduzido de espécies; na 

Amazônia, bastam alguns 
quilômetros para tudo se 

alterar”  Norman Myers

Cacauí, Theobroma speciosum



5.1. Florestas tropicais

5.1.2. Megadiversidade e Extinção

Extinção – processo natural 
1 milhão de anos – período de vida natural de uma espécie
1 espécie vegetal a cada mil anos 
Aves: 1 espécie/século
Atual: 1/ano (Pimm e Jenkins) 



5.1. Florestas tropicais

Causas para a extinção:
Espécies exóticas (vírus, cães, 
ratos, camarão-da-malásia)
Caça e pesca excessivas
Poluição
Destruição do habitat natural 
Aquecimento global

Camarão-da-malásia, Mosqueiro, Belém, PA



5.1. Florestas tropicais

1908, Marajó

“Somos uma espécie 
direcionada para a 

destruição; só quando algo 
está próximo de ser 

destruído levantamo-nos 
em sinal de protesto” 

Donald Perry



5.1. Florestas tropicais

“Pouco mais de duas dúzias de cientistas” são competentes para 
estudar a dinâmica das florestas, Peter Raven

A complexidade exige maior número de cientistas
Muitas plantas descobertas há 100 anos não foram 
encontradas novamente
A aparente simples tarefa de classificar as espécies 
vegetais amazônicas é um trabalho que mal se iniciou 



5.1. Florestas tropicais

5.1.3. Endemismo
Na floresta tropical, com tantas espécies diferentes, há 
poucos indivíduos de cada espécie/hectare, a distribuição 
das espécies é bastante restrita em termos geográficos
Espécie endêmica – grau de endemismo – ecossistema
Microendemismo - se local for devastado, a espécie pode 
ser extinta sem que a ciência a conheça
Áreas de endemismo 



Áreas de 
endemismo na 

Amazônia

“diferenças entre estas 
áreas, em termos das 

espécies que abrigam, 
têm implicações 

importantes para o 
planejamento de 

conservação da região 
amazônica” 

Pereira & Vieira, 2019



Localização da Área 
de Endemismo Belém 
-mosaico de cobertura 
vegetal e usos da 
terra (Goeldi, 2013)



Área de endemismo Belém

“As florestas primárias 
remanescentes, que 

contabilizam cerca de 30%, 
nunca sofreram corte raso, 

porém estão degradadas, com 
perda de serviços ecológicos 

importantes, resultante de 
eventos como queimadas, 
exploração predatória de 
madeira e fragmentação 

florestal” 
Pereira e Vieira, PPA, 2019



Área de endemismo Belém

Área de Endemismo Belém:
Apenas 30% de suas florestas originais
1/3 remanescentes florestais em propriedades privadas
Grande potencial para conservação (Meirelles, 2016)
Superfície: 243 mil km2 (equiv. ao estado de São Paulo)
149 municípios 
5,3 milhões de habitantes



5.1. Florestas tropicais

“Área com cerca de duzentos anos de colonização dirigida, onde 
usos da terra intensivos têm provocado a fragmentação da 

paisagem e a expansão das atividades agropecuárias, aumentando, 
assim, o risco de perda da biodiversidade” Pereira & Vieira, 2019



5.2. Bioma Amazônia

“Nossa mata tropical é um mundo 
próprio, cuja composição e vida 

interna somente poderão ser 
esclarecidas pela pesquisa de 

muitas gerações. A vida de um 
indivíduo não é suficiente para dar 
uma boa visão da constituição de 

um único quilômetro quadrado de 
floresta. Esta afirmação é tanto 

mais verdadeira para uma região 
três milhões de vezes maiores”

Jacques Huber, 1912



Biomassa seca acima da terra, 
região inter-tropical 

da América do sul



Biomas brasileiros

Na Amazônia Brasileira o IBGE 
identificou 70 tipos de vegetação 
não alteradas pelo homem (não 
antropizadas) 
Há, ainda outros 6 tipos de 
paisagens antropizadas. Se 
considerados os subsistemas 
ecológicos haveria mais de 300 
tipos de paisagens



5.2. Bioma Amazônia

A diversidade biológica 
depende das bilhões de 
comunidades de 
bactérias e micro-
organismos
Quando visitamos uma 
floresta estamos sempre 
em busca das grandes 
árvores, dos grandes 
animais e dos pássaros 
mais exóticos 



5.2. Bioma Amazônia

É a vida 
microscópica que 
torna possível a 
complexidade da 
floresta tropical

Ilha da Caviana, Chaves, PA



5.3. Origem da biodiversidade

“nossa tendência é esquecer que os 
procariontes, uma simples bactéria, 

mantiveram uma biosfera bem-
sucedida e representaram a vida na 

Terra por cerca de duas eras (dois 
milhões de anos). Atualmente ainda são 

responsáveis por grande parte de 
condução do sistema existente” 

Lovejock, Gaia

Igarapé, Sta. Bárbara, PA



5.3. Origem da biodiversidade

É possível estabelecer uma correlação entre as grandes 
mudanças climáticas ocorridas entre 80 milhões de anos 
e 10 milhões de anos, com as variações de biodiversidade. 
A partir de amostras de grãos fósseis de pólen na 
Amazônia venezuela e colombiana, observou-se que nos 
períodos mais quentes haveria mais biodiversidade 
Jaramillo, Smithsonian Tropical Research Institute, 2006



5.3. Origem da biodiversidade

No Pleistoceno (de 1,8 milhão a 12 mil anos), a temperatura 
alterou-se diversas vezes

Com a estabilização do clima a temperatura média da 
Amazônia deve ter ficado de 2o a 5o C mais baixa há 
alguns milhares de anos

O prolongado período de seca teria levado à substituição 
de diversas áreas de florestas por savanas (Cerrado)



5.3. Origem da biodiversidade

“No cinturão de máxima diversidade 
biológica do planeta – que tornou 
possível o advento do homem – a 

Amazônia se destaca pela 
extraordinária continuidade de suas 
florestas, ordem de grandeza de sua 

principal rede hidrográfica, e pelas 
sutis variações de seus ecossistemas, 

a nível regional e de altitude.” 
Aziz Ab’ Saber

Rio Juruena, Juruena, MT



5.3. Origem da biodiversidade

A teoria dos refúgios, proposta por Jürgen Haffer (1969), 
respaldada por Vanzolini e Ab’Saber (1969/1970) 

Para Vanzolini e Ab’Saber estas “ilhas” teriam sobrevivido 
isoladamente, tornando-se refúgios de biodiversidade 

“sabíamos que entre 23 mil e 12 mil anos a.C houve num certo 
momento a penetração de caatingas em muitas depressões 

interplanáuticas do centro-sul do território brasileiro” Ab’Saber



5.3. Origem da biodiversidade

5.3.1. Megafauna
No Acre, Peru e Bolívia havia megafauna de savanas (23 
gêneros) preguiças, tatus, mastodontes e outros 
mamíferos 
Em 2004, a UFRJ descobriu em Itapecuru-Mirim, no 
Maranhão, o primeiro representante do grupo de 
saurópodes, da família de dinossauro que até então só se 
encontrara na América do Norte, o primeiro dinossauro da 
Amazônia, o Amazonsaurus maranhensis





5.3. Origem da biodiversidade

“Purussauro”, extinto a 12 mil 
anos no Pleistoceno. Mandíbula –
6 m, comprimento – 25 m, 
pesando 4 ton

“a dentição desses bichos é típica dos 
que se alimentavam de plantas de casca 
grossa, como as do Cerrado brasileiro 
(savana). A celulose provoca grande 
desgaste nos dentes” Alceu Ranzi, UFAC



5.4. Diversidade na flora

“A vegetação, favorecida pelos 
próprios elementos da vida, 
calor, umidade, eleva-se em 

plena majestade e cobre a 
terra toda desde a margem 

das águas com a abundância 
máxima de folhas sempre 
verdes” Spix e Martius, 1819



5.4. Diversidade na flora

A Amazônia continental é a região de maior diversidade 
biológica do planeta. 
Em 5% da superfície terrestre acredita-se que esteja mais 
de 30% de todas as espécies vivas
Comparadas às espécies das zonas temperadas, as 
tropicais são raras. 
A maioria das espécies de árvores, por exemplo, apresenta 
pouco mais de 1 a 2 exemplares/ha



5.4. Diversidade na flora

A diversidade de árvores na Amazônia varia entre 40 a 300 
espécies/ha (na América do Norte há 4 a 25/ha)
Em outro estudo, segundo Herbert Shubart, “revelou-se 
em 1/5 de hectare (2 mil m2) a presença de 505 espécies 
de árvores e palmeiras mais altas que 1,5 m”
Numa área de 100 hectares próxima a Manaus, botânicos 
descobriram 1.652 espécies vegetais, incluindo 100 
totalmente novas para a ciência, 20 das quais não 
possuíam denominação nem da população local 



5.4. Diversidade na flora

Próxima a Manaus, num sítio de 1 hectare (10 mil km2), 
distante 15 km de outro sítio de iguais proporções, 
identificou-se apenas 50% das mesmas espécies vegetais

Há mais espécies vegetais num hectare de floresta no 
médio Amazonas do que em todo o território europeu



5.5. A vegetação

Tipo de vegetação % s/Amazônia Sinônimos

Campinaranas 4,10

Florestas estacionais deciduais ou semideciduais 4,67 Mata seca

Florestas ombrófilas abertas 25,48

Florestas ombrófilas densas 53,63

Formações pioneiras com influência fluvial e/ou

marinha

1,87

Refúgios montanos 0,029 Tepui

Savanas amazônicas 6,07 Cerrado

Outras formas de vegetação 4,15



A diversidade de ambientes 
é tamanha na Amazônia que, 
recentemente, o Museu 
Goeldi em parceria com o 
Instituto Peabiru, 
descobriram um novo tipo 
de ecossistema – a “Mata 
Amazônica Atlântica”





5.5. Vegetação

5.5.1. Filosfera
Se considerado o universo de 40 mil espécies de plantas, é 
possível estimar o número astronômico de 28 milhões de 
espécies de micro-organismos na Amazônia. 
97% das espécies da filosfera são novas para a ciência. 
A este número deve-se acrescer a biodiversidade dos 
micro-organismos do solo. A pesquisadora da EMBRAPA, 
Mariângela Hungria lembra que a alteração de habitats 
naturais está acarretando perda sem precedentes



5.5. Vegetação

5.5.2. Grandes árvores
Tem altura maior que um edifício de 20 andares 
A idade média é de 110 anos, devido a ventos e térmitas
Pesam centenas de toneladas
Crescimento em espessura (1 mm/ano), datação de 
radiocarbono, CENA/USP e INPA. Revisão de manejo
Mesmo árvores de pequena espessura teriam avançada 
idade, em função da alta competição por luz e nutrientes



5.5. Vegetação

Para se proteger dos ventos, as árvores do dossel se 
apoiam entre si, e como um barco a vela, as lianas e cipós 
contribuem na sustentação 
Sistemas de troncos que se abrem próximos ao solo 
(asas laterais - raízes tabulares – sapopemas)
Há centenas de espécies vegetais e animais superiores e 
dezenas de milhares de seres inferiores associados 



5.5. Vegetação

5.5.3. A diversidade da canópia
Dossel – parte alta da copas é a zona “aérea”
O conjunto de copas pode reter até 95% dos raios solares
O interior da floresta pode ser escuro e úmido, com 
temperaturas com pequenas alterações 
Se a umidade ao nível do chão está entre 80% e 90%, na 
canópia estaria próxima de 60%
Douglas Perry: mais de 2/3 da comida produzida na 
floresta é fabricada nos andares superiores



5.5. Vegetação

Biodiversidade na canópia
Terry Erwin: cada espécie de árvore das florestas tropicais 
podem estar associadas a 1.700 espécies de invertebrados
Se previsão correta, teremos 30 milhões de espécies em 
florestas tropicais (e não as atuais 1,5 milhão ou previstas 5 
milhões)
As espécies da canópia representariam parte significativa, 
o que permite imaginar que 50% das espécies viveriam na 
canópia das florestas tropicais



5.6. Florestas de terra firme

Maioria das árvores não perde 
folhas na seca (perenifólias), 
algumas perdem parte das folhas 
(semi-caducifólias), poucas 
caducifólias
As espécies de árvores variam 
bastante. Poucas comuns a toda 
Amazônia. Razoável distribuição: 
castanha-da-amazônia (castanha-
do-brasil ou castanha-do-pará),  
sapucaia e a maçaranduba 



5.6. Florestas de terra firme

Pelo menos 4 andares (extratos) de vegetação: 
1º – sub-bosque, plantas rasteiras, samambaias e folhagens. Pouca luz
2º – arbóreo inferior, menos luz, 5-20 m, árvores adultas de troncos 
finos/jovens em busca de extratos superiores, jovens palmeiras
3º – abóbada foliar, 20-35 m, árvores disputam lugar ao sol. Árvores 
aguardam uma clareira para se desenvolver. Palmeiras altas e árvores 
que nunca formarão o dossel definitivo, como a embaúba
4º – canópia, árvores emergentes até 55 m, presença da castanheira-
da-amazônia, sumaumeira, o mogno,  angelim e ipê. Há árvores que 
perdem folhas (pau mulato)





5.6. Florestas de terra firme

Cipós e lianas estão presentes 
em todos os andares
Em todo os andares há 
diferentes colônias espécies de 
vegetais inferiores (algas, 
musgos, cogumelos, líquens, 
fungos)
Quanto mais para baixo, mais 
umidade, menos vento e 
menos luz, mais fungos

cipó



Várzea do Amazonas à altura de Oriximiná, PA



5.7. A várzea

“Na Amazônia tudo se confunde 
numa única fertilização, numa 

digestão imensa, numa excreção 
imensa” Cláudio Villas-Boas

As várzeas ocupam uma 
área duas vezes a de um país 
como Portugal, com cerca 
de 200 mil km2

Lago Grande, Monte Alegre, PA, foto: Peabiru



5.7. A várzea

É a zona anfíbia da Amazônia. Parte ocupada por “prados 
flutuantes”. “Dá-se uma produção enorme de matéria 
orgânica, e entre suas raízes mergulhadas encontra-se a 
mais rica fauna aquática, tanto em espécies, quanto em 
número de indivíduos, dos corpos d’água da Amazônia” 
Harald Sioli
Espécies típicas – seringueira, abundância de palmeiras –
buriti, açaí. Várzea alta: samaumeira
Grande quantidade de cipós, epífitas e plantas 
apresentam raízes que as ajudam a respirar





5.8. O Igapó

Florestas de igapó
Planícies inundáveis 
em rios de água 
preta (Negro, Urubu 
e Uatumã, AM), verde 
(Tapajós, Xingu) 
Vegetação fica verde, 
com folhas largas, as 
árvores maiores 
atingem 20 m. 





5.9. Manguezais

Mangues são florestas, entre os ecossistemas mais 
importantes do planeta, por conterem as marés, como 
berçário da maioria das espécies de peixes, moluscos, 
crustáceos e aves e outros animais costeiros e marinhos 
Da costa venezuelana a São Luís, está um dos maiores 
conjuntos de manguezais do planeta 
Somente os estados do Maranhão, Pará e Amapá juntos 
possuem 1,12 milhões ha em mangues, 80% do total 
brasileiro (Icmbio, Atlas dos Manguezais do Brasil, 2018)





5.9. Manguezais

“Os manguezais são um dos ecossistemas mais produtivos do 
planeta, e sua importância para a manutenção de bens e serviços 

é enorme. Os manguezais são importantes sequestradores e 
estocadores de carbono na biomassa e no solo (...) Por outro lado, 

quando é considerado o estoque total de carbono no sistema, 
incluindo a biomassa subterrânea e estoque no solo, o estoque de 

carbono em manguezais tropicais por unidade de área é 
significativamente maior que o observado em quaisquer florestas 

terrestres, incluindo as florestas tropicais úmidas, como a 
Amazônia” (ICMBIO, Atlas dos Manguezais do Brasil, 2018)



Foto: Suane Melo, Curralinho, Marajó, PA



5.10. Paisagens culturais 

Florestas enriquecidas pelo homem
Grande presença de espécies de interesse humano 
(inclusive para atrair caça)
Rio Xingu, utilizam a trilha e semeiam frutas para atrair 
animais para a caça, plantam frutas para consumo, 
protegem as espécies de interesse para a produção de 
artefatos para seu dia a dia, para a medicina e, assim, 
enriquecem a mata como espécies úteis
(voltaremos ao tema)



5.11. Florestas secundárias

Mais de 70 milhões ha de áreas desmatadas na Amazônia 
brasileira, pelo menos 20% abandonados (15 milhões ha) 
Atenção especial nas regiões mais alteradas, como 
sudoeste do Pará e a Área de Endemismo Belém 
Se estas áreas tem seus solos prontamente recobertos a 
com espécies pioneiras (embaúba) não significa que haja 
uma completa reprodução da diversidade de espécies de 
plantas e animais dos ambientes naturais



5.11. Florestas secundárias

Cálculos do INPA indicam que as florestas secundárias 
teriam um papel relevante no que se refere à fixação de 
carbono, afinal árvores em crescimento sequestram o 
carbono da atmosfera, o que certamente diminuiria a 
contribuição da Amazônia em termos de CO2 para o 
aquecimento global



5.11. Florestas secundárias

Cálculos do INPA indicam que as florestas secundárias 
teriam um papel relevante no que se refere à fixação de 
carbono, afinal árvores em crescimento sequestram o 
carbono da atmosfera, o que certamente diminuiria a 
contribuição da Amazônia em termos de CO2 para o 
aquecimento global
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Obs.: mais referências na apostila de apoio
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Obrigado e até a aula 6 – fauna biodiversa!


