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AJUSTE DE LIMITE DOS BIOMAS 
 

1. Os Biomas do Brasil 

Diversas divisões territoriais buscam classificar o Brasil por meio da categorização de 
variáveis bióticas e abióticas. Uma das mais abrangentes e completas pode ser sintetizada 
nos biomas. Neste quesito, nosso país pode ser dividido em seis biomas: Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal (Figura 1). A delimitação 
geográfica destes biomas é condicionada à fatores climáticos, como a temperatura, a 
pluviosidade e a umidade relativa, ao solo predominante, seja material de origem, 
profundidade, estágio de intemperismo, nível de acidez ou fertilidade. A integração destes 
fatores resulta não só vegetação, mas em toda biota presente neste ambiente, resultando 
em condições específicas para a seleção de espécies vegetais e animais que diferenciam 
os biomas. 

Os biomas servem como referência para o estabelecimento de políticas públicas 
diferenciadas, como no caso da legislação ambiental, e isso repercute sobre o mundo 
rural. Um bioma delimita um vasto território e não pode ser confundido com uma forma 
de vegetação ou formação vegetal, já que em seu interior os ecossistemas podem ser 
diversificados, com vários tipos de vegetação em função de solos, topografia, 
disponibilidade de recursos hídricos etc. A área ocupada por cada um, expressa em km² 
pode ser observada na Tabela 1. 

 

 
Figura 1. Biomas do Brasil 
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Tabela 1. Área dos biomas no território brasileiro 

 

* Valores calculados. Projeção Cônica de Albers – SIRGAS 2000 

 

Esses biomas representam uma das muitas divisões fitogeográficas propostas para o país. 
Ribeiro e Walter (1998) enumeram outras divisões propostas por diversos autores em 
trabalhos menos ou mais detalhados. De acordo com estes autores, elas são variantes do 
que se considera o primeiro mapa de vegetação do Brasil, organizado por Carl Friedrich 
von Martius em 1824. 

Os biomas do Brasil têm limites físicos definidos pelo IBGE e que não necessariamente 
seguem os limites políticos administrativos das divisões municipais, estaduais e regionais. 
Em bases territoriais, os quadros natural, agrário e de infraestrutura tem características 
que podem ser recortados pelos limites físicos dos biomas. Mas informações de produção, 
de economia e sociais são organizadas por divisões político-administrativas.  

 

2. O ajuste dos biomas por microrregião homogênea  

O Brasil possui uma divisão regional em agrupamentos de Estados e Municípios em 
regiões (IBGE, 2020). Entre as finalidades desses agrupamentos em regiões, está a 
maneira de levantar e divulgar dados estatísticos. Um desses agrupamentos é o de 
microrregiões. Elas foram definidas como agregados de municípios a partir de 
especificidades da estrutura produtiva (agropecuária, indústria etc.) e da estrutura 
socioeconômica. Em outras palavras, são conjuntos de municípios com características 
semelhantes. Segundo o IBGE (2014), o Brasil está organizado em 550 microrregiões. A 
escolha pela divisão político-administrativa de microrregião baseia-se em sua estrutura 
mais estável no passar do tempo. Muitos municípios modificam ou são criados ao longo 
do tempo, dificultando análises de evolução temporal.  

Os limites dos biomas, regiões geográficas, estados e microrregiões foram obtidos das 
divisões territoriais do IBGE em arquivo digital shapefile (IBGE, 2014) com ajustes no 
sistema de referência SIRGAS 2000 e a Projeção Cônica Equivalente de Albers1, adotada 
pelo IBGE nos cálculos de áreas.  

 
1 IBGE. Gerência de Bases Contínuas Base Cartográfica Contínua do Brasil, ao Milionésimo – BCIM. 
2014. Disponível em 

ID BIOMAS ÁREA (km²)* % ÁREA BRASIL 
1 Amazônia 4.198.273 49,30 
2 Cerrado 2.047.190 24,04 
3 Mata Atlântica 1.110.456 13,04 
4 Caatinga 829.436 9,74 
5 Pampa 178.831 2,10 
6 Pantanal 151.581 1,78 
 TOTAL 8.515.767 100,00 
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Partiu-se do método proposto por (GARAGORRY & PENTEADO FILHO, 2008) para 
ajustar as microrregiões homogêneas com os limites físicos do bioma Cerrado. De acordo 
com Garagorry e Penteado Filho (2008), a maioria das estatísticas publicadas pelo IBGE 
correspondem a agregados que seguem a Divisão Territorial do Brasil. Todavia, os limites 
físicos dos biomas não são compatíveis com essa divisão territorial político-
administrativa (Figura 2). Dessa forma, propõe-se uma aproximação aos limites dos 
biomas mediante microrregiões homogêneas. 

Esse tipo de aproximação por microrregiões vem sendo utilizado para tratar os dados de 
produção agrícola e de socioeconomia com relação aos biomas e se mostra interessante 
para estudar a evolução temporal dos dados de produção agrícola e de socioeconomia ao 
longo de vários anos, fundamental para compreensão da dinâmica destas variáveis no 
espaço-tempo. As microrregiões homogêneas têm menos alterações em seus limites 
político-administrativos no passar dos anos do que os limites municipais. 

 

 
Figura 2. A divisão do Brasil em Biomas (esquerda) e a divisão do Brasil em 
microrregiões (direita) 

 

Pela sobreposição dos mapas dos limites físicos dos biomas e da divisão político-
administrativa de microrregiões do Brasil, Garagorry e Penteado Filho (2008) 
determinaram a porcentagem da área de cada microrregião que corresponde a cada bioma. 
Na maior parte das microrregiões, a totalidade de suas áreas está inserida em um único 
bioma. A situação onde uma microrregião pode estar em mais de um bioma ocorre nos 
limites dos biomas. Quando uma microrregião está na interseção dos limites dos biomas, 
ela é associada ao bioma que tem comporta sua maior área.  

Por exemplo, se uma microrregião hipotética está entre 3 biomas com as seguintes 
proporções de área: Cerrado (40%), Caatinga (35%) e Mata Atlântica (25%), essa 
microrregião será associada ao bioma Cerrado (40%). Essa situação de interseção entre 3 
biomas é mais rara, ocorrendo apenas nas situações Cerrado-Caatinga-Mata Atlântica e 
Cerrado-Amazônia-Pantanal. A maioria dessas situações de interseção envolvem apenas 

 
ftp://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/bases_cartograficas_continuas/bcim/versao2014/informacoes_tec
nicas/bcim_v4_doc_tecnica_vol_ii_anexos.pdf Acesso em 02/07/2020. 

ftp://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/bases_cartograficas_continuas/bcim/versao2014/informacoes_tecnicas/bcim_v4_doc_tecnica_vol_ii_anexos.pdf
ftp://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/bases_cartograficas_continuas/bcim/versao2014/informacoes_tecnicas/bcim_v4_doc_tecnica_vol_ii_anexos.pdf
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2 biomas. Essas sobreposições de áreas entre microrregiões (limites em branco) e biomas 
(polígonos coloridos) podem ser vistas na Figura 3.  

 

 

 

 

 

Com base nesses métodos propostos por Garagorry et. al. (2008), este trabalho de 
delimitação utilizou os limites físicos dos biomas e os limites político-administrativos das 
microrregiões do Brasil. Através de cálculos de geoprocessamento com o software 
ArcGIS (ESRI, 2020) para encontrar as proporções de áreas das microrregiões. 

Logicamente, há uma perda de precisão; no entanto, esse tipo de aproximação vem sendo 
utilizado para tratar os dados de produção agrícola e de socioeconomia com relação aos 
biomas. É possível alcançar uma precisão maior utilizando uma aproximação por 
municípios. Em situações de análise de contexto territorial em que a evolução histórica 
não for fundamental, essa opção de uma delimitação ajustada por município torna-se 
viável. 
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3. O ajuste dos biomas por municípios  

Para uma abordagem por município, o limite dos biomas foi obtido a partir do ajuste dos 
limites físicos dos Biomas (IBGE, 2004) ao limite de municípios, usando os métodos 
propostos por (Garagorry & Penteado Filho, 2008). Nessa abordagem, os municípios são 
associados ao bioma no qual a maior porção do município se encontra.  

A figura 4 apresenta uma comparação entre o limite físico dos biomas e o ajuste por 
município. 

 
Figura 4. Os seis biomas brasileiros. À esquerda, o limite físico dos biomas (IBGE, 

2004). À direita, o limite dos biomas ajustado por município (IBGE, 2016). 

 

Existem perdas e ganhos de área entre biomas, do ponto de vista do limite físico, mas um 
dos objetivos de realizar esse ajuste por município é para captar dados associados à 
divisão político-administrativa, socioeconômicos, em sua maioria.  

Esse tipo de ajuste tem a vantagem de facilitar o acesso a todos os dados socioeconômicos 
disponíveis em bases municipais. Conforme apresentado na Figura 4, o ajuste de biomas 
por município fica muito próximo do limite físico dos biomas. Como desvantagens desse 
ajuste, o uso dos limites de município tende a dificultar o estudo a evolução temporal dos 
dados de produção agrícola e de socioeconomia ao longo de vários anos. 

Como nesse trabalho a questão de evolução temporal não é significativa, a opção do limite 
de município é mais adequada. Na figura 5 podemos ver o limite do bioma ajustado por 
município (esquerda) e o limite do bioma ajustado por microrregião (direita). O ajuste de 
município é mais detalhado e mais próximo do limite físico. 
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Figura 5. Comparação entre o limite dos biomas ajustado por município (esquerda) e 
ajustado por microrregião (direita) 

 

Ao organizar por município, torna-se possível articular os dados e informações de 
maneira mais próxima de uma compatibilização de recortes, informações do quadro 
agrário, como unidades de conservação e terras indígenas (recorte físico do bioma) 
relacionadas com a produção agropecuária (dados do IBGE estão associados à divisão 
político-administrativa). 

 
4. Os municípios da Amazônia Legal 

A Amazônia Legal foi instituída com o objetivo de definir a delimitação geográfica da 
região política captadora de incentivos fiscais com vistas à promoção de seu 
desenvolvimento regional. A Amazônia Legal é um recorte territorial correspondente à 
área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM (Fig. 
6). 

A região é formada por 771 municípios distribuídos pelos estados de Rondônia, Acre, 
Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. No caso do 
Maranhão, alguns estão parcialmente integrados à Amazônia Legal. Possui uma 
superfície aproximada de 5 milhões de km (IBGE, 2020). 
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Figura 6. Limites da Amazônia Legal 

 

Utilizamos nesse estudo o recorte dos 771 municípios da Amazônia Legal propostos no 
IBGE e disponibilizados nas consultas de recorte municipal do SIDRA/IBGE (IBGE, 
2018) (Fig. 7). 

 

 
Figura 7. Seleção dos 771 municípios da Amazônia Legal no SIDRA/IBGE  
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