Texto 1 - Características gerais
Este bioma chega ocupar uma área de 4.196.943 Km², que corresponde a
mais de 40% do território nacional e é constituída principalmente por uma
floresta tropical. A Amazônia passa pelos territórios do Acre, Amapá, Amazonas,
Pará e Roraima, e parte do território do Maranhão, Mato Grosso, Rondônia e
Tocantins. A Amazônia é formada por distintos ecossistemas como florestas
densas de terra firme, florestas estacionais, florestas de igapó, campos
alagados, várzeas, savanas, refúgios montanhosos e formações pioneiras.
Mesmo sendo o nosso bioma mais preservado, cerca de 16% de sua área
já foi devastada, o que equivale a duas vezes e meia a área do estado de São
Paulo.
O desmatamento, as queimadas, a garimpagem, o agropastoreio e a
biopirataria representam os principais problemas ambientais enfrentados pelo
bioma amazônico. O conjunto formado por essas ações devastadoras é
responsável por graves mudanças climáticas em todo o planeta, como o
aquecimento global.
Amazônia é considerada um grande “resfriador” atmosférico e como
maior abrigo da biodiversidade do mundo, algumas pesquisas indicam que na
Amazônia existem cerca de trinta milhões de espécies animais.

Texto 2 - Fauna
Pesquisas indicam que na Amazônia existem cerca de trinta milhões de
espécies animais. Dá para acreditar? E isso porque nem todas as espécies foram
encontradas e estudadas pelos cientistas. Lá existem alguns animais que ainda
são desconhecidos pelos homens.
Bom, mas uma coisa é certa: são muitos animais convivendo neste
grande ecossistema. Talvez os mais famosos deles sejam os macacos. Eles são
numerosos: coatás, guaribas, barrigudos... Uma infinidade de primatas pode ser
encontrada nos galhos das árvores amazônicas. Além deles existem outros
mamíferos característicos da região. São mamíferos terrestres, como onças,
tamanduás, esquilos, e mamíferos aquáticos, como peixes-boi e botos.
Os répteis também têm território garantido. Em um passeio pela região
podem ser vistos lagartos, jacarés, tartarugas e serpentes. Entre os anfíbios,
existem variados tipos de rãs, sapos e pererecas. Uma grande coleção de peixes
é outro fato digno de nota: nas águas amazônicas estão 85% das espécies de
peixes de toda a América do Sul. Todos os anos milhares deles migram tentando
encontrar locais adequados para reprodução e desova. É o que se chama
Piracema.
Outros seres ainda menores têm grande importância no equilíbrio deste
ecossistema: os insetos. Eles são encontrados na terra, na água e no ar.
Besouros, formigas, mariposas e vespas fazem parte do grupo que é maioria na
fauna amazônica. Há grande variedade também de aves na floresta. Araras,
papagaios, periquitos e numerosos tucanos colorem as copas das árvores. Mais
de mil espécies de aves já foram catalogadas

Texto 3 - Vegetação
A vegetação divide-se em três categorias: matas de terra firme, matas de
várzea e matas de igapó.
As matas de terra firme são aquelas que estão em regiões mais altas e
por este motivo não são inundadas pelos rios. Nelas estão árvores de grande
porte, como a castanheira-do-pará e a palmeira.
As matas de várzea são as que sofrem com inundações em determinados
períodos do ano. Na parte mais elevada desse tipo de mata, o tempo de
inundação é curto e a vegetação é parecida com a das matas de terra firme. Nas
regiões planas, que permanecem inundadas por mais tempo, a vegetação é
semelhante a das matas de igapó.
Ops, mas a gente ainda não falou das matas de igapó…
As matas de igapó são as que estão situadas em terrenos mais baixos.
Estão quase sempre inundadas. Nelas a vegetação é baixa: arbustos, cipós e
musgos são exemplos de plantas comuns nestas áreas. É nas matas de igapó
que encontramos a vitória-régia, um dos símbolos da Amazônia.
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