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Biomas brasileiros e ameaças 

 

Resumo 

 

Vamos estudar os principais biomas brasileiros e o uso de cada um deles, demonstrando o impacto 

e a utilidade, além das principais características naturais de cada um. 

 

Floresta Amazônica 

Possuindo clima equatorial, é classificada como uma formação florestal latifoliada ocupando também 

outros países da América do Sul. Possui alta heterogeneidade, ou seja, variedade de espécies e no geral tem 

folhas largas e árvores de grandes alturas. Vegetação perene, pois as árvores não perdem folhas em um 

determinado período do ano. Sua vegetação pode ser dividida em três extratos: 

• Igapós, áreas permanentemente alagadas ao longo dos rios que porta plantas de pequeno porte. 

• Várzeas, áreas de inundação periódica com vegetação de porte médio, indo até 20 metros de altura 

• Terra firme, área que ocorre a vegetação de grande porte, chegando a mais de 60 metros de altura.  

 

Os principais impactos são: Queimadas para a retirada de madeira, contaminação de rios com o 

mercúrio (mineração), alagamentos para a construção de hidroelétricas e o desmatamento associado ao 

avanço do agronegócio, principalmente, pecuária e soja. 

 

 
Fonte: http://natucoaching.com.br/wp-content/uploads/2018/02/amazonia.jpg 

 

Caatinga 

A vegetação deste domínio é xerófila, adaptadas ao clima semiárido, armazenando água nas 

estações secas para se manter. Como exemplo podemos citar cactáceas e arbustos caducifólios e 

espinhosos. No verão, com a ocorrência de chuvas, brotam folhas e flores e no inverno fica seco. É o único 

bioma que está só e totalmente no território brasileiro, ocupando 10% do país. Apesar de ser do semiárido, a 

caatinga possui riqueza de fauna e flora. Nos períodos de estiagem, perde suas folhas. O principal impacto 

associado a essa vegetação é o processo de desertificação, devido à agricultura e à pecuária manejadas de 

forma inadequada. 
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Fonte: https://static.todamateria.com.br/upload/ve/ge/vegetacaocaatinga.jpg 

 

Mata atlântica 

A mata atlântica ou Floresta Latifoliada tropical ocupa 13% do território brasileiro, sendo a terceira 

maior, depois do cerrado e da floresta amazônica. Fazendo parte do domínio morfoclimático dos mares de 

morros. É presente no litoral do país, desde o estado do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Foi 

um dos domínios mais degradados pelo homem desde o período colonial. Assim, possui muitas espécies 

endêmicas, ou seja, espécies que só são encontradas e adaptadas a este domínio. O principal impacto está 

associado a exploração pelo homem (colonização e urbanização) o que levou à existência de apenas 7% da 

vegetação original. 

 

 
Fonte: https://s5.static.brasilescola.uol.com.br/img/2019/04/mata-atlantica.jpg 

 

Cerrado 

A “savana brasileira” é caracterizada por ser caducifólia, adaptada às duas estações bem definidas, 

além de ser em sua maioria arbustiva, possui raízes profundas e cascas grossas que dificultam a perda de 

água, visto que não é um recurso tão abundante na região. Com clima tropical típico, ou seja, estações bem 

definidas, a vegetação reflete que passa períodos com umidade muito baixa na maior parte do ano, assim as 

árvores são esparsas, não muito altas e com o tronco torcido. Existe também o cerradão onde a formação 

vegetal se dá de forma mais densa. O solo é pobre em nutrientes e muito ácido. É uma vegetação 

profundamente relacionada às queimadas e ao fogo. O principal impacto está associado ao avanço da 
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fronteira agropecuária. Hoje, 40% da vegetação original não existe mais, devido às a expansão do cultivo de 

soja e áreas de pastagem. 

 

 
Fonte: https://www.matanativa.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/07/Design-sem-nome-2.png 

 

Araucárias e Pradarias 

Esse tipo de vegetação pertence a dois domínios que se localizam na região sul do Brasil, o primeiro 

mais ao norte da região e o segundo no extremo sul. A Floresta de Araucárias (figura abaixo) é uma floresta 

de pinheiros, em que a vegetação é adaptada às condições climáticas de temperaturas que variam entre 

moderadas a baixas no inverno, além de contar com solos férteis. Já os Pampas ou Pradarias apresentam 

uma vegetação rasteira, em que há o predomínio de gramíneas e herbáceas. Ocupando 2% do território na 

região sul, ambas foram impactadas pela retirada de madeira oriunda de árvores, como o pinheiro-do-paraná, 

para a construção de moradias. Nas pradarias observa-se a ocorrência de arenização, devido à compactação 

do solo pelo gado, e à perda de fertilidade, devido às práticas agrícolas extensivas. 

 

 

Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Webysther_20190413132108_-

_Arauc%C3%A1ria_%28Araucaria_angustifolia%29.jpg 
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Pantanal 

Ocupando cerca de 2% do território brasileiro, o complexo do pantanal se localiza na região centro-

oeste se estendendo também por Paraguai e Argentina. É considerado a maior planície inundável do mundo. 

Nas épocas de chuvas que são muito frequentes, há o extravasamento dos leitos dos rios, o que regula a 

dinâmica da fauna e quando os níveis do rio baixam, os solos ficam muito ricos em nutrientes. É uma zona 

de transição entre a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica e o Cerrado. Possui grande biodiversidade que 

vem sendo ameaçada cada vez mais pelo desgaste causado pelo cultivo agropecuário contaminando o lençol 

freático e aquíferos da região com agrotóxico. 

 

 
Fonte: https://static.todamateria.com.br/upload/bi/om/biomapantanal-0-cke.jpg 
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Exercícios 

 

1. A Mata Atlântica, que originalmente se estendia por todo o litoral brasileiro, do Ceará ao Rio Grande do 

Sul, ostenta hoje o triste título de uma das florestas mais devastadas do mundo. Com mais de 1 milhão 

de quilômetros quadrados, hoje restam apenas 5% da vegetação original, como mostram as figuras. 

 

 
Adaptado de "Atlas Nacional do Brasil", IBGE, 1992/http://www.sosmatatlantica.org.br 

 

Considerando as características histórico-geográficas do Brasil e a partir da análise das figuras é 

correto afirmar que: 

a) as transformações climáticas, especialmente na Região Nordeste, interferiram fortemente na 

diminuição dessa floresta úmida. 

b) nas três últimas décadas, o grau de desenvolvimento regional impediu que a devastação da Mata 

Atlântica fosse maior do que a registrada. 

c) as atividades agrícolas, aliadas ao extrativismo vegetal, têm se constituído, desde o período 

colonial, na principal causa da devastação da Mata Atlântica. 

d) a taxa de devastação dessa floresta tem seguido o sentido oposto ao do crescimento populacional 

de cada uma das Regiões afetadas. 

e) o crescimento industrial, na década de 1950, foi o principal fator de redução da cobertura vegetal 

na faixa litorânea do Brasil, especialmente da Região Nordeste. 
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2. No mês de fevereiro de 2015, foram detectados 42 quilômetros quadrados de desmatamento na 

Amazônia Legal. Isso representa um aumento de 282% em relação a fevereiro de 2014. O 

desmatamento acumulado no período de agosto de 2014 a fevereiro de 2015 atingiu 1 702 quilômetros 

quadrados. Houve aumento de 215% do desmatamento em relação ao período anterior (agosto de 

2013 a fevereiro de 2014). 

FONSECA, A.; SOUZA JR., C.; VERlSSIMO, A. Boletim do desmatamento da Amazônia Legal (fev. 2015). Belém: 

Imazon, 2015. 

O dano ambiental relatado deriva de ações que promovem o(a) 

a) instalação de projetos silvicultores. 

b) especialização da indústria regional. 

c) expansão de atividades exportadoras. 

d) fortalecimento da agricultura familiar. 

e) crescimento da integração lavoura-pecuária. 

 

 

3. O bioma Cerrado, no Brasil, foi bastante destruído devido às atividades agropastoris. 

Analise as proposições. 

I. Os Cerrados têm um aspecto característico, marcado por árvores, geralmente, tortuosas e 

espaçadas. 

II. Apesar do aspecto xeromórfico no cerrado, não há escassez de água, mesmo nas estações mais 

secas. Os cerrados brasileiros, em comparação com as savanas africanas, são úmidos, apesar da 

sazonalidade da umidade. 

III. O Cerrado está presente nos estados de minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Mato Grosso do Sul, 

Tocantins, Goiás, São Paulo e paraná. 

IV. Até os 1970 acreditava-se que o solo do cerrado era improdutivo, mas novas tecnologias e novos 

tratamentos de solo fizeram desta região uma das mais produtivas do Brasil. 

V. Os incêndios nos cerrados são a principal ameaça, atualmente. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas III e V são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas I, II, IV e V são verdadeiras. 

e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
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4. O bioma Cerrado foi considerado recentemente um dos 25 hotspots de biodiversidade do mundo, 

segundo uma análise em escala mundial das regiões biogeográficas sobre áreas globais prioritárias 

para conservação. O conceito de hotspot foi criado tendo em vista a escassez de recursos direcionados 

para conservação, como objetivo de apresentar os chamados “pontos quentes", ou seja, locais para os 

quais existe maior necessidade de direcionamento de esforços, buscando evitar a extinção de muitas 

espécies que estão altamente ameaçadas por ações antrópicas. 

PINTO, P.P.; DINIZ-FILHO, J. A. F. In: ALMEIDA, M. G. (Org.). Tantos cerrados: múltiplas abordagens sobre a 

biogeodiversidade e singularidade cultural. Goiânia: Vieira. 2005 (adaptado). 

 

A necessidade desse tipo de ação na área mencionada tem como causa a 

a) intensificação da atividade turística. 

b) implantação de parques ecológicos. 

c) exploração dos recursos minerais. 

d) elevação do extrativismo vegetal. 

e) expansão da fronteira agrícola. 

 

 

5.  

 
(www.pontobiologia.com.br. Adaptado.) 

 

O bioma esquematizado e a relevância das vegetações destacadas pelo número 1 correspondem 

a) ao Cerrado e à preservação dos fitoplanctons. 

b) ao Cerrado e à proteção ao assoreamento. 

c) ao Pampa e ao combate à arenização. 

d) ao Pantanal e à proteção às inundações. 

e) ao Pampa e ao combate à eutrofização. 
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6. Basta um peteleco para causar um efeito dominó em sua biodiversidade. E além do Brasil, a região 

cobre mais oito países. Esse bioma agora está sob ameaça de seis barragens que podem ser 

construídas nos Andes por nossos vizinhos, o que pode gerar consequências trágicas. A região andina 

abrange somente 11% desta bacia, mas fornece 93% dos sedimentos e a maior parte dos nutrientes 

levados por seus rios. 

(www.umagotanooceano.org. Adaptado) 

O excerto refere-se à biodiversidade 

a) do Cerrado. 

b) da Mata Atlântica. 

c) da Caatinga. 

d) da Amazônia. 

e) do Pantanal. 

 

 

7. O arqueólogo e antropólogo baiano Altair Sales Barbosa há quase 50 anos estuda o papel desse bioma 

na regulação de grandes rios da América do Sul. Ele diz que a sua rápida destruição está golpeando 

um dos pilares do sistema: a gigantesca rede de raízes que atua como uma esponja, ajudando a 

recarregar os aquíferos que levam água a torneiras de todas as regiões do Brasil. Barbosa conta que 

a água que alimenta o São Francisco e as represas de São Paulo e Brasília vem de três grandes 

depósitos subterrâneos localizados nesse bioma: os aquíferos Guarani, Urucuia e Bambuí. 

(www.bbc.com, 27.03.2017. Adaptado.) 

 

O bioma abordado no excerto, importante para o equilíbrio hídrico brasileiro, é 

a) a Mata Atlântica. 

b) a Caatinga. 

c) o Cerrado. 

d) a Amazônia. 

e) o Pampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.umagotanooceano.org/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
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8. A questão refere-se aos mapas abaixo. 

 

 

 

Nesse contexto, a causa do desmatamento da Mata Atlântica, no seu conjunto, está relacionado 

diretamente à 

a) desertificação. 

b) urbanização. 

c) arenização. 

d) poluição. 

 

 

9. De acordo com Indicadores do Desenvolvimento Sustentável 2012, do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística, o Pampa é o segundo bioma com maior índice de desmatamento do país, com cerca de 

54% de sua cobertura vegetal removida até 2009. 

Sobre as causas e as consequências da degradação desse bioma, é correto afirmar: 

a) Mais de metade da soja produzida no Brasil é cultivada dentro dos limites originais desse bioma, 

fato que ajuda a explicar o desmatamento. 

b) O desmatamento vem aumentando a frequência de deslizamentos de terra em suas encostas 

íngremes, com graves consequências sociais e materiais. 

c) O elevado índice de desmatamento resulta, principalmente, da exploração de madeiras de elevado 

valor comercial. 

d) A pecuária extensiva e a ampliação da área dedicada ao cultivo de arroz figuram entre as principais 

causas do desmatamento. 

e) Nos pampas de Santa Catarina, o desmatamento acelerado está associado à perda de fertilidade 

dos solos e à ocorrência de extensas manchas de arenização. 
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10. Considere os seguintes processos de degradação ambiental descritos abaixo: 

I. A desertificação resulta da expansão de práticas agropecuárias predatórias e do desmatamento das 

espécies nativas, usadas para a produção de lenha. 

II. A arenização é causada pela ação dos processos erosivos sobre depósitos arenosos pouco 

consolidados em ambiente de clima úmido, e agravada pelo manejo inadequado dos solos. 

 

Os biomas brasileiros em que esses processos ocorrem são, respectivamente, 

a) Caatinga e Campos Sulinos. 

b) Caatinga e Cerrado. 

c) Cerrado e Mata Atlântica. 

d) Pantanal e Mata de Araucária. 

e) Cerrado e Mata de Araucária. 
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Gabarito 

 

1. C 

A Mata Atlântica representou a primeira barreira natural de restrição ao desenvolvimento colonial. Desde 

então, vem sendo sistematicamente removida por ciclos econômicos e sociais. 

 

2. C 

O desmatamento na Amazônia tem sido causado pela expansão do agronegócio, que é voltado para a 

exportação. 

 

3. E 

Todas as proposições são verdadeiras porque o bioma Cerrado caracteriza-se por apresentar: solos 

ácidos que se tornam agricultáveis com a calagem; vegetação arbóreo-arbustiva; clima tropical 

semiúmido; avanço do agronegócio; localizar-se em grande parte do território brasileiro. 

 

4. E 

O Cerrado é um bioma complexo, com grande biodiversidade. É um bioma de Savana, com estratos 

herbáceo e arbustivo dominantes, além de árvores com troncos tortuosos. Esse bioma está sendo 

devastado pelo avanço da agropecuária nos últimos anos. 

 

5. B 

As árvores de caule retorcido e a gradação de tipos de vegetação em relação a água, retratam o bioma 

do Cerrado e, a importância da Mata Ciliar representada no esquema 1 se dá, dentre outros, pela proteção 

dos rios à sedimentação e ao assoreamento. 

 

6. D 

O bioma da Amazônia estende-se por 6,9 milhões de km2 da América do Sul e cobre 9 países. É 

ameaçado pelo agronegócio e obras relativas à questão energética, como a construção de barragens 

devido ao enorme potencial hidrelétrico da bacia hidrográfica do Rio Amazonas. 

 

7. C 

No solo oligotrófico do cerrado, o sistema radicular das plantas retém água além de vertê-la para os 

lençóis freáticos e, portanto, a depauperação da vegetação levaria à redução do nível freático das águas 

subterrâneas. 

 

8. B 

Ao longo da histórica, a devastação da Mata Atlântica teve como fatores: avanço de atividades 

agropecuárias desde o período colonial (ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do café etc.), mineração (ciclo do 

ouro), industrialização e urbanização (acentuada a partir do século 20). 

 

9. D 

O bioma Pampa, Campo ou Pradaria é formado por gramíneas, ervas, arbustos e árvores pontuais 

principalmente ao longo dos rios. O desmatamento de 54% decorre da pecuária bovina e ovina, agricultura 
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(arroz, soja e uva vinícola) e reflorestamento de eucaliptos para a produção de celulose e papel. Vários 

trechos da Campanha Gaúcha apresentam arenização dos solos. 

 

10. A 

As práticas inadequadas do solo como o cultivo excessivo e a sobrepastagem, o desmatamento, a 

utilização inadequada dos recursos hídricos e as secas periódicas, resultam no processo de 

desertificação no sertão nordestino cuja localização está associada ao bioma da caatinga; e a arenização, 

cuja ocorrência no Brasil se dá na área dos pampas gaúchos, resulta da combinação de clima úmido com 

chuvas constantes, solos arenosos e a retirada da cobertura vegetal que potencializa a deposição de 

sedimentos impedindo o crescimento de nova vegetação. 

 

 

 

 

 

 

 


