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Floresta Amazônica controla o clima das regiões mais 
povoados do Brasil 

 
 

  A Floresta Amazônica deve ser compreendida como controladora do regime 

climático das regiões mais densamente povoadas do Brasil. Sem a floresta, 

praticamente todo o país teria um clima seco, com chuvas escassas, raramente 

mais intensas, porém associadas à temporais. Tal cenário certamente seria 

prejudicial para um grande contingente populacional e para o meio ambiente como 

um todo, com graves problemas socioambientais e econômicos, principalmente. 

  Os pesquisadores da Embrapa Meio Ambiente (Jaguariúna, SP) Marco Gomes 

e Lauro Pereira destacam a importância dos Rios Voadores – expressão conhecida 

no Brasil a partir de 2006 e mais amplamente divulgada em 2007 por meio do 

“Projeto Rios Voadores”. Tal evento possui ação direta nas condições de clima, na 

vida humana e nos recursos hídricos. “Dada a sua alta relevância por abordar os 

deslocamentos de massas úmidas da região amazônica para a região centro-sul do 

país – daí a denominação de Rios Voadores, influencia no regime de chuvas de boa 

parte do território nacional”, explica Gomes. 

  A região amazônica é peculiar em relação à recepção das massas de ar 

provenientes do Oceano Atlântico. Uma vez sobre a floresta, estas massas se 

condensam e formam as chuvas torrenciais, típicas da região. Com a 

evapotranspiração intensa da floresta, incrementada pela temperatura elevada, são 

formadas massas úmidas em grandes quantidades que se deslocam na orientação 

norte-sul da Cordilheira dos Andes, que funciona como anteparo, até chegar aos 

Estados da região centro-sul. Parte destas massas também é exportada para o 

Caribe e o Oceano Pacífico, o que coloca a Floresta Amazônica em condição de 

grande importância mundial quanto a sua influência no regime de chuvas sobre 

uma grande extensão territorial da América Latina. 

  Periodicamente, os fenômenos El Niño e La Ninã têm interferido nesse 

regime, porém, como são cíclicos, não se pode responsabilizá-los exclusivamente 



pelos desequilíbrios climáticos no Brasil. “Devemos pois, olhar para a Floresta 

Amazônica e ver a sua cobertura vegetal densa e uniforme como um mecanismo 

que funciona, de fato, como uma bomba d’água, ou seja, absorve e também libera 

muita água”, continua Gomes. 

  Estudos recentes têm mostrado também que a floresta, dada a sua alta 

densidade de cobertura e grande extensão territorial, bloqueia a formação de 

ventos fortes, evitando surgimento de grandes tempestades em forma de furacões. 

Fonte Embrapa (#Envolverde) 

 

Exercícios 

 

1 - (Fuvest) Considere as afirmativas abaixo para responder à questão: 

I - A Amazônia é o pulmão do mundo, tendo em vista a intensa atividade biológica 

da floresta que recobre a região. 

II - A Amazônia concentra grande quantidade de calor, contribuindo para ativar a 

circulação atmosférica. 

III - A crescente poluição das águas fluviais da Amazônia, sobretudo nas áreas de 

garimpo de ouro, contribui para a diminuição de piscosidade dos rios. Sobre a 

questão ambiental da Amazônia somente: 

a) I está correta. 

b) I e II estão corretas. 

c) II está correta. 

d) III está correta. 

e) II e III estão corretas. 

 

2 - (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. 

 

3 - Leia com atenção os fragmentos de texto sobre os perfis florestais da Amazônia 

brasileira: 

Texto I: 

“Ocorrem em solo permanentemente alagado, em terrenos baixos próximos aos 

rios. Aparecem muitos arbustos e cipós. São incontáveis as epífitas. As árvores 

mais típicas são o taxi, o arapati e a mamorana.” 

Texto II: 

“Localizam-se sobre terrenos periodicamente alagados e sua composição florística 

varia de acordo com a duração do período em que ela é alagada. As árvores mais 

típicas são o cumaru-de-cheiro, a seringueira e o pau-mulato.” 

Texto III: 

“Ocupam terras mais altas numa área que abrange 90% da área total da bacia 

amazônica. As árvores são altas, carregadas de epífitas e cipós lenhosos. As 



florestas são compactas, perenifólias e higrófilas. Entre as espécies mais comuns 

aparecem o caucho, a castanha-do-pará e o acapu.” 

Fonte: Ross. Jurandyr L. Sanches (org). Geografia do Brasil. Edusp. p.163.1998 

Os dados fornecidos nos fragmentos de texto I, II e III destacam, respectivamente, 

os perfis das florestas amazônicas identificados como matas 

a) caducifólias, de planaltos e de várzeas. 

b) ciliares, de terra firme e de igapó. 

c) de igapó, de várzea e de terra firme. 

d) de terraços, de terra firme e de várzea. 

e) de inundação, de floração e de igapó. 

 

4 - Observe o mapa a seguir e julgue os itens: 

 
I – O domínio amazônico compreende todos os estados da região Norte do Brasil, 

com exceção de Rondônia, onde predomina a vegetação do tipo equatorial; 

II – O domínio amazônico compreende toda a região Norte do Brasil, limitando-se a 

leste com o Meio-norte nordestino e, ao sul e sudoeste, com o Cerrado; 

III – Os estados do Amazonas, Acre, Amapá estão totalmente inseridos no bioma 

de Mata Atlântica; 

IV – O domínio amazônico possui, entre suas características de floresta tropical, 

elevadas temperaturas, altas taxas de precipitação e evapotranspiração; 

V – O único domínio morfoclimático que separa a Floresta Amazônica da Mata 

Atlântica é o cerrado. 

Estão corretas as alternativas: 

a) I, IV, V 

b) II, IV, V 

c) I, II, V 

d) III, IV, V 

e) II, III, IV 

 

Gabarito 

1 – E  

2 – B  

3 – C  

4 – E  


