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 Sucessão Ecológica, Biociclos e Biomas 
 
1. (ENEM) Se a exploração descontrolada e predatória verificada atualmente continuar por mais 
alguns anos, pode-se antecipar a extinção do mogno. Essa madeira já desapareceu de extensas 
áreas do Pará, de Mato Grosso, de Rondônia, e há indícios de que a diversidade e o número de 
indivíduos existentes podem não ser suficientes para garantir a sobrevivência da espécie a longo 
prazo. 
A diversidade é um elemento fundamental na sobrevivência de qualquer ser vivo. Sem ela, perde-
se a capacidade de adaptação ao ambiente, que muda tanto por interferência humana como por 
causas naturais.  

Internet: <www.greenpeace.org.br> (com adaptações). 
 
Com relação ao problema descrito no texto, é correto afirmar que: 

a) a baixa adaptação do mogno ao ambiente amazônico é causa da extinção dessa madeira. 
b) a extração predatória do mogno pode reduzir o número de indivíduos dessa espécie e 

prejudicar sua diversidade genética. 
c) as causas naturais decorrentes das mudanças climáticas globais contribuem mais para a 

extinção do mogno que a interferência humana. 
d) a redução do número de árvores de mogno ocorre na mesma medida em que aumenta a 

diversidade biológica dessa madeira na região amazônica. 
e) o desinteresse do mercado madeireiro internacional pelo mogno contribuiu para a redução 

da exploração predatória dessa espécie. 
 
 
2. (ENEM) As florestas tropicais estão entre os maiores, mais diversos e complexos biomas do 
planeta. Novos estudos sugerem que elas sejam potentes reguladores do clima, ao provocarem 
um fluxo de umidade para o interior dos continentes, fazendo com que essas áreas de floresta 
não sofram variações extremas de temperatura e tenham umidade suficiente para promover a 
vida. Um fluxo puramente físico de umidade do oceano para o continente, em locais onde não há 
florestas, alcança poucas centenas de quilômetros. Verifica-se, porém, que as chuvas sobre 
florestas nativas não dependem da proximidade do oceano. Esta evidência aponta para a 
existência de uma poderosa “bomba biótica de umidade” em lugares como, por exemplo, a bacia 
amazônica. Devido à grande e densa área de folhas, as quais são evaporadores otimizados, essa 
“bomba” consegue devolver rapidamente a água para o ar, mantendo ciclos de evaporação e 
condensação que fazem a umidade chegar a milhares de quilômetros no interior do continente. 

 
A. D. Nobre. Almanaque Brasil Socioambiental. Instituto Socioambiental, 2008, p. 368-9 (com 

adaptações). 
 
As florestas crescem onde chove, ou chove onde crescem as florestas? De acordo com o texto, 

a) onde chove, há floresta. 
b) onde a floresta cresce, chove. 
c) onde há oceano, há floresta. 
d) apesar da chuva, a floresta cresce. 
e) no interior do continente, só chove onde há floresta. 
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3. (ENEM) Uma pesquisadora deseja reflorestar uma área de mata ciliar quase que totalmente 
desmatada. Essa formação vegetal é um tipo de floresta muito comum nas margens de rios dos 
cerrados no Brasil central e, em seu clímax, possui vegetação arbórea perene e apresenta dossel 
fechado, com pouca incidência luminosa no solo e nas plântulas. Sabe-se que a incidência de luz, 
a disponibilidade de nutrientes e a umidade do solo são os principais fatores do meio ambiente 
físico que influenciam no desenvolvimento da planta. Para testar unicamente os efeitos da 
variação de luz, a pesquisadora analisou, em casas de vegetação com condições controladas, o 
desenvolvimento de plantas de 10 espécies nativas da região desmatada sob quatro condições de 
luminosidade: Uma sob sol pleno e as demais em diferentes níveis de sombreamento. Para cada 
tratamento experimental, a pesquisadora relatou se o desenvolvimento da planta foi bom, 
razoável ou ruim, de acordo com critérios específicos. Os resultados obtidos foram os seguintes: 
 

 
 
Para o reflorestamento da região desmatada, 

a) a espécie 8 é mais indicada que a 1, uma vez que aquela possui melhor adaptação a 
regiões com maior incidência de luz. 

b) recomenda-se a utilização de espécies pioneiras, isto é, aquelas que suportam alta 
incidência de luz, como as espécies 2, 3 e 5. 

c) sugere-se o uso de espécies exóticas, pois somente essas podem suportar a alta 
incidência luminosa característica de regiões desmatadas. 

d) espécies de comunidade clímax, como as 4 e 7, são as mais indicadas, uma vez que 
possuem boa capacidade de aclimatação a diferentes ambientes. 

e) é recomendado o uso de espécies com melhor desenvolvimento à sombra, como as 
plantas das espécies 4, 6, 7, 9 e 10, pois essa floresta, mesmo no estágio de 
degradação referido, possui dossel fechado, o que impede a entrada de luz. 

 
 
4. (ENEM) O cultivo de camarões de água salgada vem se desenvolvendo muito nos últimos anos 
na região Nordeste do Brasil e, em algumas localidades, passou a ser a principal atividade 
econômica. Uma das grandes preocupações dos impactos negativos dessa atividade está 
relacionada à descarga, sem nenhum tipo de tratamento, dos efluentes dos viveiros diretamente 
no ambiente marinho, em estuários ou em manguezais. Esses efluentes possuem matéria 
orgânica particulada e dissolvida, amônia, nitrito, nitrato, fosfatos, partículas de sólidos em 
suspensão e outras substâncias que podem ser consideradas contaminantes potenciais.  

CASTRO, C. B.; ARAGÃO, J. S.; COSTA-LOTUFO, L. V. Monitoramento da toxicidade de 
efluentes de uma fazenda de cultivo de camarão marinho. Anais do IX Congresso Brasileiro de 

Ecotoxicologia, 2006 (adaptado). 
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Suponha que tenha sido construída uma fazenda de carcinicultura próximo a um manguezal. 
Entre as perturbações ambientais causadas pela fazenda, espera-se que: 

a) a atividade microbiana se torne responsável pela reciclagem do fósforo orgânico excedente 
no ambiente marinho. 

b) a relativa instabilidade das condições marinhas torne as alterações de fatores físico-
químicos pouco críticas à vida no mar. 

c) a amônia excedente seja convertida em nitrito, por meio do processo de nitrificação, e em 
nitrato, formado como produto intermediário desse processo.  

d) os efluentes promovam o crescimento excessivo de plantas aquáticas devido à alta 
diversidade de espécies vegetais permanentes no manguezal. 

e) o impedimento da penetração da luz pelas partículas em suspensão venha a comprometer 
a produtividade primária do ambiente marinho, que resulta da atividade metabólica do 
fitoplâncton. 
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 Gabarito 
 

1. B 
2. B 
3. B 
4. E 


