
Bioma 
 
  Um bioma é uma ampla região da Terra que contém um clima predominante e tipos 
específicos de plantas e animais. As florestas, as savanas, os desertos, as estepes, as 
pradarias e as tundras são exemplos de biomas terrestres. Lagos, rios e mares constituem 
biomas aquáticos. 
              Em um bioma, a flora e a fauna apresentam características e aspectos físicos 
determinantes para a sobrevivência naquele local. Por exemplo, nos biomas de clima 
semiárido, como a Caatinga brasileira, as plantas têm folhas duras, capazes de armazenar 
água. Dentro de um mesmo bioma, existem comunidades menores de seres vivos, que 
interagem entre si e com o meio. Essas comunidades são chamadas de ecossistemas. 
  Os Biomas Brasileiros são: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e 
Pantanal. 
 
Fonte: Bioma. Escola Britannica. Disponível em: 
https://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/bioma/480789. Acesso em 02/12/2018. 
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Ecossistema 
 

Um ecossistema é um conjunto de plantas, animais e outros seres vivos que 
habitam o mesmo ambiente. Um ecossistema também inclui matéria não viva — por 
exemplo: água, pedra, terra e areia. Um pântano, uma pradaria, um oceano e uma floresta 
são exemplos de ecossistema. 

Ecossistemas geralmente contêm uma grande variedade de espécies. Os campos ou 
pastagens, por exemplo, possuem muito mais que simplesmente grama. Nesses 
ecossistemas vivem outras plantas, mamíferos, insetos, minhocas e diversos pequenos 
seres vivos que habitam o solo. 
 
Fonte: Ecossistema. Escola Britannica. Disponível em: 
https://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/ecossistema/481197 Acesso em 02/12/2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bioma: Pantanal 
O Pantanal é a maior planície inundável do mundo. Também chamado de Pantanal 

Mato-Grossense, é um bioma formado por sete pantanais. O complexo está dividido em 
duas regiões, localizadas nos estados de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, na região 
Centro-Oeste do Brasil. O Pantanal do Sul ou Maior tem como pontos principais as cidades 
de Aquidauana, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho; o Pantanal do Norte ou Pantanal 
Amazônico abrange as cidades de Barão do Melgaço, Cáceres e Poconé. 
 
Fonte: Pantanal. Escola britannica. Disponível em: https://escola.britannica.com.br/levels/fundamental. 
Acesso em: 02/12/2018. 
 
Arara Azul  

A arara-azul-grande (Anodorhynchus hyacinthinus), também chamada arara-jacinto, 
araraúna, arara-preta, araruna, ou simplesmente arara-azul é uma ave da família 
Psittacidae que vive nos biomas da Floresta Amazônica e principalmente no Cerrado e 
Pantanal. 

Já foi considerada uma espécie ameaçada, mas em 2014 foi retirada da lista 
brasileira de animais em extinção. Apresenta plumagem azul com pele nua amarela em 
torno dos olhos e fita da mesma cor na base da mandíbula. Seu bico é desmesurado, 
parecendo ser maior que o próprio crânio. Sua alimentação, enquanto estiver vivendo 
livremente, consiste de sementes de palmeiras (cocos). 

"Arara" é oriundo do tupi, referência à flor homônima, também de coloração azul. 
"Araraúna" e "araruna" são oriundos do tupi a'rara una, que significa "arara preta", "arara 
escura". 

Esta espécie ainda é avistada em três áreas brasileiras e em pequenas partes do 
território boliviano. A Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e 
da Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção proíbe sua venda, mas a arara-azul-grande é 
popular no comércio ilegal de aves. 

É a maior espécie de arara, algumas chegam a 1,40 m de comprimento. 
Normalmente costuma comer nozes e frutas (o formato de seu bico contribui para a 
ruptura da casca de nozes 
 
Fonte: Arara Azul. Wikipédia. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Arara-azul-grande  Acesso em: 
02/12/2018. 
 
Agapés 

São plantas que boiam na água. Alguns têm flores brancas com miolo roxo que são 
chamadas de orelha-de-onça. porque as folhas são redondinhas. Outros têm flores 
cor-de-rosa e boias redondas, chamadas de bomba. Também podem ser lilases. As raízes 
dos aguapés se emaranham uma nas outras formando ilhas onde alguns animais 
passeiam e até moram. 
 
Fonte: EDUAR, Gilles. Brasil 100 palavras. São Paulo: Companhia das letrinhas, 2016.p.30. 
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Bioma:  Pampas 
Os Pampas são uma região da América do Sul caracterizada por extensas planícies e 

suaves colinas (conhecidas como coxilhas) cobertas por ricas pastagens naturais. Os 
Pampas ocupam mais da metade do território do Rio Grande do Sul e toda a superfície do 
Uruguai, além de se espalhar pelas províncias argentinas de Buenos Aires, La Pampa, 
Santa Fé, Entre Rios e Corrientes. 
 
Cedro 

O cedro é uma árvore perenifólia ou sempre-verde — isto é, que preserva sua 
folhagem o ano inteiro. Ele pertencente à família dos pinheiros. Sua madeira é altamente 
valorizada porque não se deteriora facilmente, tem uma bela cor avermelhada e perfume 
agradável. 

Existem quatro espécies de cedro. Três delas cresciam originalmente apenas nas 
montanhas que circundam o mar Mediterrâneo. Depois, espalharam-se para outras 
regiões. A outra espécie de cedro cresce na cordilheira do Himalaia, no sul da Ásia. 

Os cedros são árvores altas, com galhos extensos. Podem chegar a mais de 30 
metros de altura. Suas folhas lembram agulhas e crescem em grupos ao longo dos galhos. 
Os cedros produzem grandes cones que contêm suas sementes. 

Muitas outras árvores de madeira aromática e avermelhada também são chamadas 
de cedros, mas são, na maioria, ciprestes ou zimbros. Sua madeira é usada para fabricar 
cômodas, armários e lápis. O óleo extraído do zimbro (ou junípero) é usado na fabricação 
de perfumes. 
 
Fonte: Pampas, Cedro. Escola britannica. Disponível em: https://escola.britannica.com.br/levels/fundamental. 
Acesso em: 02/12/2018. 
 
Gato-palheiro 

O gato-palheiro é conhecido também como gato-dos-pampas. Tem o tamanho 
parecido com o gato doméstico. Sua cor é amarronzada, as patas são pretas e as orelhas 
são pontudas. 

Tem uma faixa de pelos mais compridos da cabeça até a cauda. Quando se sente 
ameaçado, esses pelos ficam eriçados. 

A gestação da mamãe gato-palheiro dura dois meses e meio e a cada cria nascem 
entre um e três filhotinhos. 
Está ameaçado de extinção devido à destruição do ambiente e à caça, já que existem 
muitos boatos de que o gato-palheiro ataca galinhas em sítios e fazendas 
 
Fonte: SGROI, Guilherme. Criaturas noturnas: os animais que vivem na escuridão dos biomas brasileiros. São 
Paulo: E-books, 2018. p.10. 
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Bioma brasileiro: Caatinga 
Caatinga é o nome de uma região árida da região Nordeste do Brasil. Também é o 

nome da vegetação típica dessa região, que tem plantas com pouca folhagem e caule 
espinhento. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, que se estende pela 
totalidade do estado do Ceará (100%) e mais da metade da Bahia (54%), da Paraíba (92%), 
de Pernambuco (83%), do Piauí (63%) e do Rio Grande do Norte(95%), quase metade de 
Alagoas (48%) e de Sergipe (49%), além de pequenas porções de Minas Gerais (2%) e do 
Maranhão (1%). Ao todo, são 800 mil quilômetros quadrados de extensão. 

A temperatura da região oscila entre 25°C e 29°C, o clima é semiárido e o solo é 
raso e pedregoso. Contudo, o tempo não permanece seco o ano inteiro. Há períodos de 
curta estação chuvosa, tempo suficiente para transformar a cor parda acinzentada da 
Caatinga em verde. As árvores e os arbustos ficam cobertos de flores e folhas. As espécies 
mais comuns dessa região são o xique-xique, a macambira, a catingueira, a jurema, o 
marmeleiro, o umbu, o pereiro, a javeleira, a umburana, o facheiro e várias outras. 

Apesar de seca, a região não é inóspita. A Caatinga abriga diferentes espécies de 
lagartos, serpentes e outros animais, como o sapo-cururu, a asa-branca, o gambá, a cutia, 
o preá, o veado-catingueiro e o tatupeba. 
 
Mandacaru 

O mandacaru (Cereus jamacaru) é uma planta da família das cactáceas. Ele é um 
cacto típico de regiões de clima semiárido, encontrado principalmente no sertão do 
Nordeste do Brasil.. 
 
Escorpião 

Os escorpiões são pequenos animais de cauda curva que podem dar picadas 
venenosas. Das 1.400 espécies de escorpião, cerca de 25 podem matar uma pessoa com 
seu veneno. Em geral, os escorpiões só atacam quando são incomodados. Eles são 
membros de um grupo de animais chamados aracnídeos, pois são parentes das aranhas. 

Os escorpiões são encontrados no mundo todo, exceto na Antártica. Muitos vivem 
no deserto, mas há também os que habitam campos, cavernas e florestas. Seu 
comprimento varia de 1,3 centímetro a 21 centímetros. Em geral, as espécies do deserto 
são de cor amarelada ou marrom-clara. Outras espécies variam do marrom-escuro ao 
preto. 

Como as aranhas, os escorpiões possuem quatro pares de patas. Eles também têm 
garras, que os ajudam a segurar a presa. A cauda do escorpião é curvada sobre o corpo. 
Na ponta dela, há um ferrão afiado e oco. O veneno é liberado através do ferrão para 
paralisar presas maiores. Para os seres humanos, existe o soro que bloqueia os efeitos do 
veneno, desde que seja aplicado rapidamente. 

Os escorpiões escondem-se durante a maior parte do dia e saem à noite para se 
alimentar. Eles comem insetos e aranhas, mas os maiores conseguem comer lagartos, 
cobras, camundongos e até outros escorpiões. 
 
Fonte: Caatinga, Escorpião, Mandacaru. Escola britannica. Disponível em: 
https://escola.britannica.com.br/levels/fundamental. Acesso em: 02/12/2018. 
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Bioma Brasileiro: Mata Atlântica 
A mata Atlântica é uma formação florestal presente na maior parte no território 

brasileiro, que se estende até o Paraguai e a Argentina. Seu clima vai do tropical ao 
subtropical e estão em seu território algumas das regiões mais chuvosas do Brasil. 

Contínua como a floresta Amazônica na época do descobrimento, a mata Atlântica 
era a segunda maior floresta tropical do Brasil. Era encontrada, ao longo do litoral, de 
Santa Catarina ao Rio Grande do Norte. Nas regiões Sul e Sudeste entrava pelo interior, 
chegando até a Argentina e o Paraguai. Cobria total ou parcialmente dezessete estados 
brasileiros e era habitada por uma população numerosa de povos indígenas. Sua 
devastação se iniciou já na época da colonização, no século XV. Primeiro pela exploração 
do pau-brasil, depois pela abertura de áreas para o plantio da cana-de-açúcar, no 
Nordeste, e do café, no Sudeste. No Paraná, a devastação se deu pela exploração da 
madeira das araucárias. 

Hoje, mais de 90 por cento da floresta original está totalmente destruída e 75 por 
cento do que restou corre risco de extinção total. É considerada a segunda floresta mais 
ameaçada de extinção do mundo. Seu ritmo de desmatamento é 2,5 vezes superior ao da 
Amazônia. 

Apesar de reduzida a poucos trechos, a biodiversidade de seu ecossistema continua 
a ser uma dos maiores do planeta. Segundo os botânicos, a mata Atlântica possui mais de 
25 mil espécies, sendo que boa parte delas só existe na região. Para se ter uma ideia do 
que isso significa, em toda a Europa existem pouco mais de 12 mil espécies e na América 
do Norte, 17 mil. Na mata Atlântica vivem cerca de 160 espécies de aves e 183 de anfíbios. 
Entre os mamíferos, dos quais muitos estão ameaçados de extinção, estão o 
mico-leão-dourado, a jaguatirica, a onça-pintada, o mono-carvoeiro e o tamanduá. 

No Parque Estadual da Serra do Mar, no estado de São Paulo, que tem 315 mil 
hectares e abrange 23 municípios do litoral e do vale do Paraíba, está concentrada a maior 
parte da mata Atlântica ainda existente no Brasil em remanescentes contínuos. 

O Parque Nacional da Tijuca, no estado do Rio de Janeiro, tem 3.953 hectares e 
ocupa um fragmento da mata Atlântica. Em 1861, dom Pedro II ordenou a desapropriação 
territorial na área em uma iniciativa pioneira de conservação e reflorestamento. A floresta 
do parque é rica em espécies da fauna e da flora, algumas nativas e outras raras em 
perigo de extinção. Sendo um parque urbano, o da Tijuca é importante para a conservação 
mas também por servir como uma área de lazer orientada ao ecoturismo. 

Para lutar pela preservação do que resta da floresta e da fauna, foi criada, em 1986, 
a Fundação SOS Mata Atlântica. 
 
Manacá 

Manacá é o nome dado a diversos arbustos brasileiros da família das solanáceas, 
nativos desde o estado do Pará até o de São Paulo, mas cultivados em todo o país como 
plantas ornamentais. 
O arbusto mede de 2 a 3 metros de altura e é cheio de ramos, com folhas ovais, lisas e 
verde-escuras. As flores nascem cada uma na ponta de um ramo e, com o passar do 
tempo, mudam de cor. Assim, podem ser vistas ao mesmo tempo flores azul-arroxeadas, 
lilases e brancas. A mistura das cores das flores novas com as das mais antigas e o 
verde-escuro das folhas deixa a planta multicolorida. 



O manacá é conhecido por diversos nomes: manacá-de-cheiro, jeratataca e 
romeu-e-julieta, entre vários outros. 
 
Cobra coral 

As cobras-coral, ou corais, são cobras muito venenosas, com desenhos de um 
colorido vivo. Anéis vermelhos, pretos e amarelos ou brancos circundam completamente o 
seu corpo. Essas características previnem os outros animais de que a coral é perigosa. 

As corais pertencem à família das najas. Existem cerca de noventa espécies na 
América, do sul dos Estados Unidos à Argentina; a maioria, porém, é encontrada nas 
regiões tropicais do continente. Cobras semelhantes vivem na África e na Ásia. Muitas 
cobras inofensivas têm anéis como os da coral. Isso leva outros animais a pensarem que 
elas são perigosas. 

As cobras-coral têm corpo delgado com escamas lisas. A maioria delas mede menos 
de 90 centímetros de comprimento, mas existem algumas variedades sul-americanas que 
podem chegar a mais de 1,20 metro. 

As cobras-coral têm dentes caninos curtos e ocos que soltam uma poderosa 
peçonha, ou veneno. A peçonha ataca o sistema nervoso e pode ser mortal para o ser 
humano. As corais são rápidas na mordida quando perturbadas. 

As cobras-coral ficam escondidas em moradas subterrâneas chamadas tocas 
durante o dia. À noite, saem para comer outras cobras e pequenos lagartos. 
 
Fonte: Mata Atlântica, Manacá, Cobra Coral. Escola britannica. Disponível em: 
https://escola.britannica.com.br/levels/fundamental. Acesso em: 02/12/2018. 
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Bioma: Cerrado 

O Cerrado é o segundo maior bioma (conjunto de ecossistemas) do Brasil e se 
estende do litoral do Maranhão ao Centro-Oeste e ao sertão nordestino. O Cerrado ocupa 
todo o Distrito Federal (onde fica Brasília, a capital do Brasil), quase inteiramente os 
estados de Goiás e Tocantins e mais da metade de Mato Grosso do Sul, Maranhão e Minas 
Gerais. Além disso, está presente em mais seis estados. 

O Cerrado é conhecido como a savana brasileira. Suas características são similares à 
paisagem seca da savana africana. Nesse tipo de bioma há poucas árvores e predomina a 
vegetação rasteira. De modo geral, a vegetação cresce sobre um solo raso, entre 
formações rochosas. São grandes extensões de terra cobertas por capim, árvores e 
arbustos retorcidos. As árvores conseguem sobreviver ao clima seco graças a suas 
enormes raízes que crescem abaixo do solo em busca de água 

Algumas chegam a atingir 20 metros de profundidade. Além dessas plantas típicas, 
o Cerrado possui vegetação de campo e de mata. Nos vales dos rios há florestas com 
árvores que podem chegar a 15 metros de altura. 
 
Ipê 

O ipê é uma árvore diferente da maioria das outras: quando suas flores nascem, as 
folhas caem dos galhos. Quando se vê um ipê florido, sabemos que a primavera está 
próxima — a maioria dos ipês floresce no final do inverno ou no começo da primavera. A 
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imagem do ipê é bastante representativa do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil. 
Sua madeira é de lei — quer dizer, é madeira de qualidade. Por ser dura e 

resistente, é empregada na construção civil e naval, em assoalhos, vigas, eixos de rodas e 
peças de marcenaria. Por ser muito procurada, tem de ser plantada em grande 
quantidade — para reflorestamento —, a fim de que não seja extinta. Suas flores são 
lindas e embelezam as ruas em que se encontram. 

O ipê cresce devagar e pode chegar a 30 metros de altura, mas a maioria tem de 7 a 
15 metros de altura. É do gênero Tabebuia, palavra tupi que significa “árvore de casca 
grossa”. As espécies mais conhecidas são o ipê-amarelo, também chamado de pau-d’arco, 
frequente em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná; o ipê-roxo, 
de flores cor-de-rosa, comum nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul; e o ipê-branco, que 
se encontra muito no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. 

As árvores florescem no inverno e na primavera. O ipê-roxo é o primeiro a florir: de 
junho a agosto nas regiões quentes, um pouco antes nos locais mais frios. O ipê-amarelo 
floresce entre agosto e setembro e o ipê-branco, de setembro a outubro. No Brasil, 
existem doze tipos de ipês com flor em tons de amarelo. 

O ipê é a árvore-símbolo do Brasil. (A árvore nacional é o pau-brasil, que deu nome 
ao país.) 
 
Lobo- guará 

Nativo da América do Sul, o lobo-guará é o maior parente do cão. Extinto no 
Uruguai e talvez também na Argentina, ele é uma espécie ameaçada de extinção no 
Paraguai, no Peru, na Bolívia e no sul do Brasil. Os principais inimigos do lobo-guará são o 
avanço da agricultura nas regiões em que ele vive, o atropelamento em estradas e sua 
suscetibilidade a doenças de cães domésticos. 

Vivem no Brasil 22 mil dos 25 mil lobos-guará que ainda restam na natureza. Podem 
ser encontrados em reservas espalhadas pela parte central do Brasil: na chapada dos 
Veadeiros, na serra da Canastra, no Parque das Emas, na serra do Cipó, na chapada dos 
Guimarães, na ilha Grande, na Reserva Ecológica do Roncador e na serra da Bocaina. São a 
principal atração do santuário do Caraça, em Minas Gerais, onde aparecem todo fim de 
tarde para receber comida dos padres. 

O lobo-guará mede cerca de 1,30 metro e pesa entre 20 e 25 quilos. Seu pelo é 
avermelhado, com o pescoço, as costas, as patas e a ponta da cauda pretos. Pode ter 
alguns pontos brancos na ponta da cauda e nas orelhas. Suas pernas são longas e finas, o 
que faz dele um animal veloz e ágil. 

Caça preferencialmente de noite e ataca pequenos mamíferos roedores e aves, mas 
não sobrevive sem os frutos da lobeira (uma árvore de pequeno porte), que serve como 
vermífugo natural contra parasitas que atacam seu rim. 

De hábitos solitários, os lobos-guará juntam-se em casais durante a época de 
reprodução. A fêmea dá à luz de quatro a seis filhotes, após uma gestação que dura em 
média 65 dias. Quando os filhotes nascem, a fêmea não sai da toca, sendo alimentada 
pelo macho. 
 
Fonte: Cerrado, Ipê, Lobo-Guará. Escola britannica. Disponível em: 
https://escola.britannica.com.br/levels/fundamental. Acesso em: 02/12/2018. 
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Bioma: Amazônia 

Amazônia é o maior bioma do Brasil: ocupa quase metade de seu território. 
Abrange os estados do Pará, Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia, Roraima, partes do 
maranhão, Mato Grosso. 

A região amazônica, onde as chuvas são constantes, abriga a maior bacia 
hidrográfica do mundo. As regiões mais altas ficam constantemente com terra firme, mas 
nas áreas mais baixas, como as matas e as várzeas, ficam inundadas em algumas épocas 
do ano, e outras, chamadas de igapós, permanecem quase sempre embaixo da água. As 
plantas e os animais estão bem adaptados a esse bioma. 

A camada superficial do solo da Amazônia é rica em nutrientes, pois as folhas, os 
frutos e os animais mortos que se decompõem servem de alimentos para as plantas. Já a 
camada mais profunda é extremamente pobre, não apresentando condições ideais para 
plantio e pastagens. 
Incêndios e grandes derrubadas de florestas ameaçam a riqueza e a biodiversidade da 
Amazônia. 
 
Fonte: SGROI, Guilherme. Criaturas noturnas: os animais que vivem na escuridão dos biomas brasileiros. São 
Paulo: E-books, 2018. p.9. 
 
Macaco-da-noite 

É também conhecido pelo nome de macaco-coruja. Mede 45 centímetros e altura e 
tem uma cauda de quarenta centímetros. 
Os macacos-da noite vivem em grupos de aproximadamente cinco animais . Passam o dia 
dormindo escondidos em tocas e nos troncos das árvores e acordam quando começa a 
escurecer. 

Eles têm olhos enormes, típicos dos animais noturnos. Adoram comer insetos, 
frutas, sementes e ovos de pássaros. 

Durante a noite os macacos-da-noite emitem muitos sons para se comunicar, como 
assovios e gritos variados. Esses avisos servem para alertar s companheiros sobre algum 
perigo, para expressar alegria e também para avisar a todos que encontraram uma árvore 
cheia de frutos. 
 
Fonte: SGROI, Guilherme. Criaturas noturnas: os animais que vivem na escuridão dos biomas brasileiros. São 
Paulo: E-books, 2018. p.10. 
 
Vitória - régia 

A vitória-régia (Victoria amazonica) é uma planta aquática. Tem uma grande folha 
circular, verde-escura, com uma dobra em toda a borda, o que a faz lembrar a forma de 
uma bandeja rasa. Típica da região Norte do Brasil, é encontrada na bacia amazônica. 
Tornou-se símbolo da Amazônia. 

A planta chega a medir 2 metros de diâmetro e suporta o peso de até 40 quilos, se 
bem equilibrados em sua superfície. Ou seja, diz-se que uma criança com esse peso pode 
até se deitar em uma vitória-régia sem que ela se afunde. 

Tem uma flor que floresce branca e, depois de um período, torna-se rosada. A flor 



se abre à noite e libera um delicioso e adocicado perfume. Por sua beleza, é bastante 
usada para decorar lagos e jardins 

 
Açaí 

O açaí é uma fruta pequena e redonda, de cor bem escura, parecida com a 
jabuticaba. Nasce em cachos, numa palmeira típica da Amazônia e do Nordeste, com a 
qual se faz um suco gostoso e nutritivo. O açaí é consumido diariamente na região Norte, 
como o arroz com feijão em outras partes do Brasil. Lá, no dia a dia, o hábito é comer 
peixe com farinha de mandioca e suco de açaí por cima. Ou, como sobremesa, misturado 
com açúcar e farinha de tapioca. Para as outras regiões do Brasil, a polpa do açaí é 
transportada congelada. É com ela que se faz o chamado “açaí na tigela”, com xarope de 
guaraná e banana ou granola. 

Para obter a polpa, as frutas escuras são passadas num moedor, que extrai um suco 
grosso e arroxeado. Com a polpa são feitos sorvetes, doces, geleias e licores. Da palmeira 
também se extrai um saboroso palmito, que é industrializado. 

Popularmente, atribuem-se várias propriedades medicinais ao açaí: ele é 
considerado energético e, por isso, muito consumido por esportistas. Também são 
produzidos, com ele, cremes, sabonetes e xampus. 
As palmeiras do açaí, chamadas açaizeiros, dão frutas o ano todo, mas a quantidade é 
maior entre julho e dezembro. A coleta é trabalhosa: é preciso subir na palmeira e cortar o 
cacho lá em cima. Um coletor experiente chega a cortar duzentos cachos por dia. Boa 
parte do sustento de muitos ribeirinhos — as pessoas que vivem na beira dos rios — vem 
do açaí. 
 
Fonte: Vitória-Régia, Açaí,. Escola britannica. Disponível em: 
https://escola.britannica.com.br/levels/fundamental. Acesso em: 02/12/2018. 
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