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Vegetação brasileira e seus desafios 

 

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. 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

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 fronteira agropecuária. Hoje, 40% da vegetação original não 

existe mais, devido às a expansão do cultivo de soja e áreas de pastagem. 

 

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 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. 

 

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. 
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Exercícios 

 

1. A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas com raízes que 
se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento; raízes que se 
expandem verticalmente, por causa da baixa oxigenação do substrato; folhas que têm glândulas para 
eliminar o excesso de sais; folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água 
por evaporação. 

 

As características descritas referem-se a plantas adaptadas ao bioma: 

a) Cerrado. 

b) Pampas. 

c) Pantanal. 

d) Manguezal. 

e) Mata de Cocais. 

 
 

2. Ao destruir uma paisagem de árvores de troncos retorcidos, folhas e arbustos ásperos sobre os solos 

ácidos, não raro laterizados ou tomados pelas formas bizarras dos cupinzeiros, essa modernização 

lineariza e aparentemente não permite que se questione a pretensão modernista de que a forma deve 

seguir a função. 
HAESBAERT, R. "Gaúchos" e baianos no "novo" Nordeste: entre a globalização econômica e a reinvenção das 

identidades territoriais. In: CASTRO, I. E.; GOMES, P. C. C.; CORRÊA, R. L. (Org.). Brasil: questões atuais da 
reorganização do território. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. 

 
O processo descrito ocorre em uma área biogeográfica com predomínio de vegetação 

a) tropófila e clima tropical. 

b) xerófila e clima sem iá ri do. 

c) hidrófila e clima equatorial. 

d) aciculifoliada e clima subtropical. 

e) semidecídua e clima tropical úmido. 
 
 

3. 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. 
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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. Determinado bioma brasileiro apresenta vegetação conhecida por perder as folhas e ficar apenas com 
galhos esbranquiçados, ao passar por até nove meses de seca. As plantas podem acumular água no 
caule e na raiz, além de apresentarem folhas pequenas, que em algumas espécies assumem a forma 
de espinhos. 
 
Qual região fitogeográfica brasileira apresenta plantas com essas características? 

a) Cerrado. 

b) Pantanal. 

c) Caatinga. 

d) Mata Atlântica. 

e) Floresta Amazônica. 
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6.  

 
Disponível em: http://www.ra-bugio.org.br. Acesso em: 28 jul. 2010. 

 
A imagem retrata a araucária, árvore que faz parte de um importante bioma brasileiro que, no entanto, 
já foi bastante degradado pela ocupação humana. Uma das formas de intervenção humana relacionada 
à degradação desse bioma foi 

a) o avanço do extrativismo de minerais metálicos voltados para a exportação na região Sudeste. 

b) a contínua ocupação agrícola intensiva de grãos na região Centro-Oeste do Brasil. 

c) o processo de desmatamento motivado pela expansão da atividade canavieira no Nordeste 
brasileiro. 

d) o avanço da indústria de papel e celulose a partir da exploração da madeira, extraída principalmente 
no Sul do Brasil. 

e) o adensamento do processo de favelização sobre áreas da Serra do Mar na região Sudeste. 

 

7. 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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8. 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. 

 
 
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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9. Estas fotos retratam alguns dos tipos de formação vegetal nativa encontrados no território nacional.

 
Correlacione as formações vegetais retratadas nas fotos às áreas de ocorrência indicadas nos mapas 
abaixo.  
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10. Assinale a alternativa que apresenta a paisagem do Brasil com várias espécies vegetais também 
encontradas em outros locais como Amazônia, Caatinga e Cerrado, dependendo da estação, e que com 
altitudes pouco elevadas, tende a acumular as águas drenadas pelo rio Paraguai. 

a) Pantanal sul-mato-grossense. 

b) Coxilhas e colinas do Pampa. 

c) Bacia Platina. 

d) Mata Atlântica. 

e) Cerrado. 
 
 

Questão Contxeto 

 

Atualmente, o Brasil é o sétimo país emissor de gases estufa do mundo. Ao contrário do que acontece 
nos Estados Unidos ou na maior parte das economias europeias ocidentais, o principal fator 
responsável pelas emissões no país não é a queima de combustíveis fósseis, como o petróleo ou o 
carvão mineral. Em 2016, mais da metade dessas emissões partiram de atividades ligadas à 
“modificação do uso da terra”, como a queima de cobertura vegetal na Amazônia ou no Cerrado 

Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/07/11/Este-estudo-afirma-que-a-crise-pol%C3%ADtica-no-
pa%C3%ADs-acelerou-o-desmatamento 

 
Qual atividade econômica pode ser associada à modificação do uso da terra na Amazônia e no Cerrado 
e qual sua relação com as queimadas? 
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Gabarito 

 

1. D 

De acordo com as características citadas da vegetação (raízes de ancoragem em solo lamacento e folhas 

com glândulas que eliminam excesso de sais), tipifica o bioma Manguezal, um ecótono formado por 

ambiente marinho, terrestre e dulcícola. 

 

2. A 

A descrição feita pelo texto resume as características do Cerrado: clima tropical semiúmido, com verões 

e invernos quentes e chuvas concentradas no verão. É caracterizado pela vegetação tropófila, que se 

adapta à intermitência da pluviosidade. 

 

3. C 

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

exportação. 

 

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. C 

A descrição corresponde à Caatinga, que possui vegetação decídua e xerófita. Tais características são 

influenciadas pelo clima semiárido. 

 

6. D 

A Mata de Araucária foi devastada principalmente para a produção de celulose, móveis e construção civil 

(casas). 

 

7. B 

O avanço da produção de soja e pecuária no sentido da Amazônia tem sido, atualmente, a principal 

pressão sobre o bioma. 

 

8. 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. 

 

9. C 

Para acertar a questão é preciso conhecer as características e localização de cada bioma brasileiro. A 

caatinga é o mais seco, com presença de cactos e o cerrado tem estações bem definidas, não portando 

floresta tao densa mas também não tão seca. O pantanal é muito úmido, e a mata atlântica é uma floresta 

mais densa mas não tão antiga quanto a Amazônia. São algumas características que ajudam a acertar a 

questão.  
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10. A 

O Pantanal apresenta uma vegetação bem complexa. É uma zona de transição entre o Cerrado e a 

Amazônia. Nas áreas mais secas, apresenta vegetação xerófita, similar à encontrada na Caatinga. 

 

Questão Contexto 

O avanço do agronegócio, principalmente a pecuária e o cultivo de soja, é a atividade responsável pelas 

mudanças no uso do solo na Amazônia e no Cerrado. A queimada é uma técnica de limpeza do terreno 

de baixo custo utilizada por essas atividades. 

 


