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Caatinga



caatinga



O fenômeno da seca



Cerrado



Cerrado



“ Cerradão “



O cerrado vem sendo substituído pelos cultivos de soja , arroz, 

cana-de-açúcar  e para a introdução da pecuária



Campos



Campanha Gaúcha



Mata dos Cocais





Floresta Amazônica



Mata de Terra Firme



Mata de Várzea 



Mata de Igapó



Extração do látex :  atividade que não agride os ecossistemas 

amazônicos e garante a sobrevivência de um dos povos da 

floresta : os seringueiros. Muitos hoje, vivem nas reservas 

extrativistas.



Dentre os povos da floresta, sem dúvida os que mais sofreram com a 

ocupação desordenada da Amazônia foram os índios. ( na foto,Caiapós)



Queimadas na Amazônia : a substituição da cobertura vegetal por 

duvidosos projetos agropastoris, que muitas vezes são improdutivos e que 

expulsam os povos da  floresta : índios, seringueiros, castanheiros.
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Garimpo de Serra Pelada : Hoje, é uma enorme cratera a céu aberto. O 

garimpo contaminou rios próximos com mercúrio , expulsou os índios da 

área e abriu uma grande “ferida” na floresta.



Carajás – Grandes projetos na amazônia, sem planejamento e preocupação 

com a preservação, vem destruindo intensamente a floresta equatorial.



Pecuária Tradicional – Atividade que destruiu boa parte da vegetação 

brasileira e que vem expulsando os povos da floresta.



População ribeirinha



pantanal



Lagoas formadas pelas cheias dos rios



Mineração e  pesca predatória : duas atividades que  colocam em 

risco  o ecossistema pantaneiro



Mata Atlântica



A mata  Atlântica possui uma grande biodiversidade



O relevo acidentado e  seu porte  elevado não impediram ...



De ser   a vegetação mais  devastada ....



Tanto  para a expansão  das concentrações  urbano-industriais 

das zonas litorâneas brasileiras .... 



Cortada por rodovias e ferrovias....



Como para expandir  as culturas de cana-de-açúcar , café ...



E das lavouras de subsistência.



Mata dos Pinhais 



Foi substituída por cultivos agrícolas ...



e excessivamente explorada pela indústria madeireira.



Vegetações litorâneas



Mangue



Cordão arenoso



Cordão arenoso ( ao fundo, mata atlântica de encosta )



Mata galeria ( ciliar )



A legislação ambiental brasileira é uma das das mais modernas e completas 

do mundo.  Por todo o país, há áreas de proteção ambiental, reservas 

extrativistas, reservas florestas, reservas biológicas , parques federais e 

estaduais e estações ecológicas. No entanto, há dificuldades de  

monitoramento e fiscalização.

Se não agirmos rápido e de maneira consciente, no sentido de se promover o 

desenvolvimento sustentável .....



Este será o futuro mapa  das  vegetações  do  Brasil


