
 

 

 

Geografia (5o ano) 
 

“Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido” 
(Lucas 19:10) 

 

A GRANDE FLORESTA 
UMA FLORESTA FORMADA DE VÁRIAS MATAS 

 

A maior floresta tropical do mundo é a floresta Amazônia. As 
florestas tropicais se desenvolvem em regiões Úmidas, com chuvas 
abundantes, e de temperaturas elevadas, como é a Região Norte do 
Brasil.  

A floresta Amazônica não se localiza apenas no território 
brasileiro. Ela se estende por outros países da América do Sul.  

Na floresta amazônica há três tipos de mata: mata de terra 
firme, mata de várzea e mata de igapó.  
 
 Mata de terra firme: Corresponde a maior parte da vegetação da 
floresta amazônica e situa-se nos terrenos mais elevados, onde não 
ocorrem inundações nos períodos de cheia dos rios. Nela aparecem 
arvores altas, como a castanheira.  
 
 Mata de várzea: Localiza-se em áreas que são alagadas apenas 
nos períodos de cheia dos rios. Nesse tipo de mata são encontradas 
arvores altas, como as seringueiras. A mata de várzea situa-se entre 
a mata de terra firme e a mata de igapó.  
 
 Mata de igapó: Situa-se próximo aos rios, em terrenos baixos, 
sempre alagados. Nesse tipo de mata são comuns espécies como a 
vitória-régia e os cipós.  
 

Além da floresta tropical, na Região Norte, são encontrados 
manguezais, cerrado e campos. Os manguezais estão presentes 
principalmente no Iitoral dos estados do Pará e do Amapá. O cerrado 
aparece no estado do Tocantins e os campos aparecem 
principalmente no estado do Roraima.  
 
A riqueza da floresta amazônica está em sua grande diversidade 

 

Na floresta amazônica existem inúmeras espécies vegetais e 
animais, muitas delas ainda desconhecidas. Essa floresta é 
considerada uma das maiores reservas de biodiversidade do mundo. 
 
Responda em seu Caderno. 
 
Atividades 
1. Por que a floresta amazônica é considerada uma das maiores 
reservas de biodiversidade do planeta? 
2. A floresta amazônica se estende por quais países da América do 
Sul? Em qual país ela ocupa uma área maior? 


