
Biomas brasileiros em risco

Se você não sabe, os biomas são essenciais para as nossas vidas
e você pode estar prejudicando-os sem nem saber. Entenda nos
próximos parágrafos, as ameaças e, ao final do texto, você descobrirá
como ajudar.

A Amazônia é o maior bioma do Brasil, localizado no norte do país
e está ameaçada por desmatamento, queimadas e garimpo ilegal. Os
caçadores destroem a floresta porque querem suprimentos, mas não
replantam o que retiram.

A Caatinga é caracterizada pelo clima seco da região. Com a
exploração dos vegetais presentes nesse bioma, a ação do vento e da
chuva sobre o solo aumenta os efeitos da erosão e acelera o processo
de desertificação, fazendo com que a quantidade de chuvas fique cada
vez menor.

Segundo o site da ONG SOS Mata Atlântica, essa floresta tropical
tem aproximadamente 992 espécies de aves, 200 de répteis e 298 de
mamíferos, entre outros, porém muitos desses animais estão em risco
de extinção, como por exemplo, jacaré-de-papo-amarelo,
tamanduá-bandeira, preguiça-de-coleira, cervo-do-Pantanal,
mico-leão-dourado, mico-leão-preto, macaco-aranha e tatu-canastra.

O clima tropical úmido vem sofrendo com a diminuição das
chuvas. O impacto ambiental é causado pelos mais de 145 milhões de
brasileiros que habitam essa área, pelos desmatamentos causados pela
extração de pau-brasil e pelos ciclos econômicos da cana-de-açúcar e
do café. A agropecuária e a exploração predatória da madeira também
prejudicam esse bioma.

O Pampa está entre os biomas menos protegidos do Brasil, porém
vem sofrendo diversas ameaças, especialmente porque as fazendas
usam muitos agrotóxicos nas plantações de soja, o que está levando
diversas espécies de abelhas (essenciais para a polinização) à extinção.
A limpeza de grandes terrenos, através de desmatamento e queimadas,
para a criação de gado também é uma ameaça, porque os extensos
campos de grama são consumidos pelos animais e a diversidade
vegetal é alterada, causando a arenização do solo.

O Pantanal, bioma que fica em MT e MS, é conhecido por sua
diversidade animal e vegetal, e abundância de água. No entanto, está



muito ameaçado pelas construções de usinas e represas, que
atrapalham o caminho das águas, fundamentais para a sobrevivência da
fauna e da flora. Outra ameaça ao Pantanal é o cultivo agropecuário,
que contamina os aquíferos desse bioma, principalmente com os
agrotóxicos usados nas plantações. Em 2020, houve uma queimada, a
maior já registrada no Pantanal (informações do Portal G1), que
prejudicou os animais e todo o funcionamento do bioma.

O Cerrado é de extrema importância para o Brasil, pois é o elo de
ligação entre os biomas Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Amazônia.
Responsável pela distribuição das águas entre essas regiões, o Cerrado
tem enfrentado os maiores períodos de seca de sua história. Os
humanos ameaçam os animais, por destruírem seu habitat natural.
Como há muito espaço para construir, grandes terrenos são
desmatados e queimados, para o uso da terra. O Cerrado é conhecido
também como a savana brasileira, porém hoje, 40% da vegetação
original não existe mais, de acordo com o site Brasil Escola.

Agora que você já sabe o que está acontecendo em cada um dos
biomas brasileiros, observe uma lista de atitudes que pode seguir para
salvá-los:

O que pode: O que não pode:

- Usar os recursos de forma
sustentável
- Reduzir a quantidade de lixo e
fazer a separação para
reciclagem
- Replantar as árvores cortadas
- Consumir alimentos orgânicos
(produzidos sem a adição de
agrotóxicos)
- Reutilizar ou doar sempre que
for possível
- Apoiar o trabalho de ONG’s que
protegem o meio ambiente
- Usar bicicletas, transporte
público ou carona para diminuir o
uso de combustíveis fósseis.

- Visualizar e divulgar vídeos de
ações que prejudicam os biomas
- Soltar balão de ar quente
- Desperdiçar água e energia
- Comprar animais silvestres
- Jogar lixo em qualquer lugar,
pois isso contamina a água e o
solo


