


Conteúdos:
- BIOMAS BRASILEIRO

Objetivo da aula:
Utilizar o conhecimento sobre BIOMAS BRASILEIRO 
na vida cotidiana.
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BIOMAS

CONCEITO:

São regiões que compreendem grandes ecossistemas 
constituídos por uma comunidade biológica com características 
semelhantes.

Todos os biomas têm fatores básicos que determinam sua 
paisagem, e entre eles estão a intensidade da luz e o regime de 
chuvas, condições obrigatórias para a fotossíntese.
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Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil 
possui seis biomas:

1- Cerrado
2- Amazônia
3- Caatinga
4- Mata Atlântica
5- Pantanal
6- Pampa
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https://brasilescola.uol.com.br/brasil/biomas-brasileiros.htm


TIPOS DE BIOMAS NO BRASIL

1. BIOMA AMAZÔNIA

O bioma Amazônia compreende uma área na qual se encontra a maior 
floresta tropical do mundo. A Floresta Amazônica estende-se por nove países 
da América do Sul, sendo sua maior porção localizada no Brasil, ocupando 
cerca de 40% do território. 

►É o maior de todos os biomas brasileiros. 
Caracteriza-se pela presença de diversos ecossistemas e por deter 
grande biodiversidade na fauna e na flora. 
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https://brasilescola.uol.com.br/brasil/amazonia.htm


1. BIOMA AMAZÔNIA

FAUNA E FLORA
Os principais representantes da fauna são onça-pintada, boto-cor-de-rosa,
capivara e cobras, como a cascavel e a jararaca.
A flora é constituída por aproximadamente 30 mil espécies das quase 100 mil
existentes na América Latina. Entre as espécies de plantas mais conhecidas,
destaca-se a vitória-régia, característica dos igapós.
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1. BIOMA AMAZÔNIA

HIDROGRAFIA
O bioma Amazônia compreende uma região que abrange a maior
bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica, que detém 20% da
água doce do planeta.
O Rio Amazonas é o principal e o maior em volume de água do
mundo, recebendo vários afluentes.
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CLIMA: Compreende uma região de clima quente e úmido, apresentando
umidade do ar elevada durante todo o ano. O índice pluviométrico também é
elevado, sendo mais de 2000 mm de chuvas provenientes da própria floresta.

VEGETAÇÃO: A vegetação do bioma Amazônia divide-se em: mata de terra
firme, mata de várzea e mata de igapó.
►matas de terra firme: compreendem as partes mais altas, portanto, não são
inundadas.
► As matas de várzea: representam áreas inundadas durante alguns períodos
do ano.
► matas de igapó: constituem os estratos mais baixos da vegetação e
apresentam-se inundadas praticamente durante todo o ano.
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Entre os principais fatores para a redução do desmatamento na Amazônia 
estão:

- Intensificação nas operações de fiscalização;
- Repressão às madeireiras, aos grileiros de terra e aos pecuaristas;
- Restrição de créditos para infratores das leis ambientais;
- Proibição dos garimpos clandestinos.

REDUÇÃO DO DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA
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É hora, também, para refletirmos sobre a importância de conservá-las, pois elas são
fundamentais para enfrentar as mudanças climáticas e conter a rápida perda de
biodiversidade – e este momento crítico e prioritário de enfrentamento ao Covid-19 deixa
isso ainda mais claro.

Qual a função das florestas e por que elas são tão importantes?

Além de estocar carbono, as florestas regulam o clima. No caso da Amazônia,
esta leva a umidade gerada na floresta para outras regiões.

Manter as florestas conservadas pode evitar a proliferação de doenças: um
estudo mostrou que ao passo que a floresta é derrubada, também aumenta a
incidência de doenças, como a malária.

A Amazônia encontra-se fortemente ameaçada pela exploração madeireira e
pelo avanço das monoculturas e criação de gado.
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https://www.greenpeace.org/brasil/blog/por-um-mundo-verde-e-pacifico-sem-coronavirus/


1- A Amazônia engloba mais da metade de todas as florestas tropicais do 
planeta e cobre uma área de 5,5 milhões de quilômetros quadrados

2 – Cerca de 400 bilhões de árvores de 16 mil espécies diferentes crescem na 
floresta;

3 - Estima-se que 20% do oxigênio do mundo seja produzido pela Floresta 
Amazônica

4- Nos últimos 40 anos, cerca de 20% da floresta foi desmatada

CURIOSIDADES
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Temos que agir para conservar a biodiversidade que conhecemos e também
aquela que desconhecemos – neste sentido, investimentos em ciência e
pesquisa são fundamentais.

Precisamos, como sociedade, repensar nossa relação com a natureza e
buscar soluções para lidar com a rápida perda da biodiversidade e com as
mudanças climáticas. Um passo importante nesse caminho é parar
imediatamente o desmatamento e manter as florestas saudáveis.

VAMOS REFLETIR
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RESUMO
A Amazônia é considerada a região de maior biodiversidade do planeta.

O bioma Amazônia não é exclusivo do território brasileiro, abrangendo áreas de
outros países.

Compreende o conjunto de ecossistemas que correspondem à Floresta
Amazônica, maior floresta tropical do mundo, e também a Bacia Amazônica,
maior bacia hidrográfica do planeta.

A fauna é extremamente rica e conta com mais de 30 milhões de espécies.

A flora da Amazônia é bastante diversificada,

Cerca de 20% do bioma foi devastado nos últimos 50 anos
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(Enem 2011) A Floresta Amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para sempre.
Foi preciso alcançar toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros
quadrados ao ano, na última década do século XX, para que uma pequena parcela de
brasileiros se desse conta de que o maior patrimônio natural do país está sendo torrado.
AB’SABER, A. Amazônia: do discurso à práxis. São Paulo: EdUSP, 1996.

Um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema
ambiental descrito é:
a) Expansão do Projeto Grande Carajás, com incentivos à chegada de novas empresas
mineradoras.
b) Difusão do cultivo da soja com a implantação de monoculturas mecanizadas.
c) Construção da rodovia Transamazônica, com o objetivo de interligar a região Norte ao
restante do país.
d) Criação de áreas extrativistas do látex das seringueiras para os chamados povos da
floresta.
e) Ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, visando atrair empresas
nacionais e estrangeiras.
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LETRA: B
A expansão do desmatamento da Amazônia ocorre a partir
do avanço da fronteira agrícola rumo ao norte do país, o
que é operacionalizado pela prática da pecuária extensiva e
da agricultura. No caso da produção agrícola, destaca-se a
expansão no cultivo de soja em sistemas mecanizados.

15



02. A vegetação desse importante bioma (domínio) brasileiro pode ser
subdividida em: Igapó, Várzea e Mata de terra firma. Trata-se do:
a) Bioma Pantanal
b) Bioma Cerrado
c) Bioma Amazônico
d) Bioma Mata Atlântica

O Bioma Amazônico pode ser subdividido em: Igapó (vegetação
adaptada a regiões permanentemente alagadas), Várzeas (áreas
com alagamentos sazonais) e Mata de Terra Firme (não apresenta
alagamentos).
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03. Observe a tirinha a seguir de Maurício de Souza:

Na tirinha, apresenta-se uma crítica à noção de progresso vinculada:
a) à ideia de sustentabilidade e suas consequências.
b) ao conceito de expansão florestal desordenada.
c) à adoção continuada do reflorestamento progressivo.
d) à ausência de uma política de desenvolvimento sustentável.
e) ao ideário de que a vegetação resiste ao avanço das atividades humanas.
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LETRA: D
Na tirinha apresentada no texto, o efeito humorístico apresenta-se
mediante a quebra de expectativa sobre como o ser humano
denomina o processo de desmatamento: “progresso”. Nesse caso,
há uma crítica de como o ser humano ataca o meio ambiente sem a
preocupação de preservá-lo para as gerações futuras, ideário que se
associa ao conceito de desenvolvimento sustentável.
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04. O desmatamento é, sem dúvidas, uma das maiores preocupações atuais
da humanidade, pois o seu avanço poderá intensificar o processo de remoção
da cobertura vegetal do planeta. Podemos identificar como consequências do
desmatamento todas as alternativas a seguir, exceto:
a) o aumento do efeito estufa
b) a diminuição da biodiversidade
c) a elevação desproporcional da umidade
d) o maior desgaste do solo
e) o assoreamento de rios e lagos

LETRA C (não há aumento da umidade do ar, mas a sua diminuição).
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05. O desmatamento pode trazer diversas consequências para a
sociedade e ambiente, EXCETO:
a) Aumento do processo de erosão dos solos.
b) Modificações climáticas com elevação da temperatura.
c) Provocar a desertificação em extensas áreas.
d) Diminuição do processo de erosão dos solos.

O desmatamento não diminui o processo de erosão dos solos, ao contrário,
intensifica-os. A exposição dos solos aos agentes do intemperismo facilita o
processo de erosão.
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06. Mata de terra firme, mata de várzea e igapó são formações vegetais típicas
deste bioma. Em razão do processo de uso e ocupação do território brasileiro
e das ações dirigidas à preservação dos recursos naturais realizadas nas
últimas décadas, este bioma constitui-se também naquele que guarda as
maiores extensões de floresta nativa no Brasil, ainda que seu desmatamento
não tenha sido completamente cessado. O texto refere-se ao bioma:
a) Cerrado.
b) Mata Atlântica.
c) Pampa.
d) Caatinga.
e) Amazônico.
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07. A vegetação das matas de terra firme, de várzea e de
igapó ficam em qual região brasileira?
a) Nordeste.
b) Sudeste.
c) Norte.
d) Centro-oeste.
e) Sul.
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