GABARITO QUIZZES RESTAURA NATUREZA - PRIMEIRA FASE
QUIZ Legislação de proteção
1- O licenciamento ambiental é um dos instrumentos mais importantes que temos hoje no Brasil
para prevenir, reduzir ou compensar os danos causados por atividades que possam impactar o meio
ambiente.
O licenciamento ambiental nos assegura que:
Aquela atividade econômica não causa nenhum impacto no meio ambiente e na sociedade.
O processo de licenciamento ambiental será demorado e complicado, atrapalhando o desenvolvimento.
Obras de grande porte ou que utilizem recursos naturais não precisam apresentar nenhum estudo de
impacto ambiental.
Cada empreendedor pode utilizar quantos recursos forem necessários.
O empreendimento ou atividade econômica realizou estudos sobre os impactos socioambientais e
realiza ações para reduzir, compensar ou prevenir possíveis impactos.

2- O Brasil possui muitas leis de proteção ambiental, tem uma legislação bem robusta e exemplar.
Por que então, mesmo assim, existem crimes ambientais como desmatamento ilegal, queimadas
criminosas, poluição das águas e do ar e destinação incorreta de resíduos?
Porque os crimes ambientais não são considerados crimes importantes.
Porque a população não se importa com o meio ambiente.
Porque ainda temos muitas florestas, corpos d’água e vai demorar muitos anos até acabar.
Porque falta fiscalização de áreas extensas e de difícil acesso, há pouco monitoramento e aplicação
de multas, além de poucas ações de conscientização e educação ambiental para a sociedade.
Porque os órgãos públicos desconhecem esta legislação.

3- O Código Florestal é uma lei que estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, Áreas
de Preservação Permanente (APP) e as áreas de Reserva Legal (RL). São exemplos de APPs as
formações florestais que ficam às margens de rios, igarapés, lagos, olhos d'água e represas,
chamadas de Matas Ciliares, sendo comparadas com os cílios de nossos olhos. Qual a principal
função dessas matas?
Embelezar estas margens
Proteger os corpos hídricos, corredores de passagem para a fauna
Esconder os corpos hídricos
Fazer com que os proprietários de terras percam áreas produtivas
Assim como nossos cílios, estas matas não têm função

4- No ano de 2000, foi decretada a Lei Nº 9.985, criando o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza (Snuc). Ele estabelece critérios e normas para a criação, implantação e
gestão das unidades de conservação no Brasil. Qual dessas NÃO É uma atividade permitida em
unidades de conservação:
Ecoturismo
Proteção de espécies em extinção
Pesquisa científica na área ambiental
Produção agrícola com espécies exóticas
Educação ambiental

5- Você já sabe que o descarte incorreto de resíduos sólidos é uma das principais fontes de poluição
do meio ambiente. Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a responsabilidade pela
destinação correta destes resíduos é compartilhada por todos, desde os fabricantes, importadores,
distribuidores, cidadãos, serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos.
Uma forma de sensibilização da população para esta questão é a adoção da política dos 5 Rs. Quais
são esses 5 Rs?
Reciclar, Reduzir, Refazer, Rechear, Reutilizar
Retirar, Rebolar, Reutilizar, Responsabilizar, Recomendar
Reciclar, Reutilizar, Repensar, Reclamar, Reprogramar
Repensar, Reembolsar, Reciclar, Refrigerar, Reutilizar
Repensar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Recusar

6- A proteção de florestas nativas está completamente conectada à questão hídrica. Veja o
quadrinho abaixo:
Levando-se em conta a relação entre florestas e recursos hídricos, assinale as opções corretas:
As leis de proteção das águas precisam considerar a integração entre recursos hídricos e meio
ambiente, para garantir o desenvolvimento sustentável e ecologicamente equilibrado.
Apesar da abundância de recursos hídricos no Brasil, existe escassez hídrica por estes recursos
serem esgotáveis e mal distribuídos. Portanto, se faz necessária uma gestão integrada de recursos
hídricos e florestais.
O desmatamento afeta os regimes de chuva em todo o país.
A degradação da floresta não causa impacto na qualidade dos recursos hídricos, mas a escassez de água
afeta diretamente as florestas.
Em casos de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos deve ser para irrigar cultivos agrícolas e, em
seguida, utilizados para consumo humano e saciar a sede de animais.

7- Se, por exemplo, existisse um projeto de construção de uma grande barragem em um rio de sua
cidade, que causaria um grande impacto na paisagem, alterando o caminho do rio, obrigando que
comunidades que vivem no entorno fossem retiradas e a mata ciliar fosse cortada, o que fazer?
Não se pode fazer nada. Estes assuntos são resolvidos entre as empresas e o poder público.
Participar das audiências públicas ou exigir a sua realização para consulta e esclarecimento da
comunidade afetada sobre os impactos, riscos do empreendimento e definições de contrapartidas
socioambientais, e até propor outras soluções energéticas.
Sugerir que a barragem seja construída em outra cidade.
Ser a favor da construção, afinal, o que importa é o desenvolvimento a qualquer custo.
Solicitar ao poder público que o empreendimento traga benefícios econômicos para a cidade.

8- No Brasil existem dois órgãos ligados ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) que são
responsáveis por toda a gestão ambiental do país. O Ibama, que tem como uma das principais
funções exercer papel de polícia ambiental e executar políticas ambientais, e o ICMBio, que é
responsável pelo gerenciamento das Unidades de Conservação (UCs) federais. O que significam as
siglas Ibama e ICMBio?
Instituto Brasileiro de Águas, Matas e Animais e Instituto de Conservação Marinha e Biodiversidade
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Instituto de Ciências e Meios Biológicos
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Energias Limpas e Instituto para Conservar Melhor a
Biodiversidade
Instituto Brasileiro da Mata Atlântica e Instituto Científico de Biologia

9- Sabemos que as populações de abelhas e outros insetos polinizadores estão diminuindo em todo
o planeta. A polinização feita por esses insetos é de extrema importância para a manutenção da
vida no planeta, sendo essencial para a agricultura e florestas nativas. Porém, não podemos sair
capturando colmeias de abelhas e as carregando por aí. Existem leis que regulamentam a criação
de abelhas no Brasil e no mundo. Por que estas leis são importantes?
Porque é preciso preservar as abelhas em seu ambiente natural, e o manejo artificial precisa
respeitar as áreas de ocorrência natural de cada espécie para evitar desequilíbrios ambientais
entre as espécies locais e as introduzidas.
Porque as abelhas podem não produzir a mesma quantia de mel em cativeiro.
Porque as abelhas não fazem parte da fauna e por isso precisam de leis de proteção exclusiva para elas.
Porque as picadas de abelha podem até matar, e as leis evitam que mais pessoas sejam picadas por
abelhas.
Porque estas leis não estão interessadas em salvar as abelhas e sim em produzir mel.

10- Na legislação brasileira, existe um mecanismo chamado “Projeto de Lei de Iniciativa Popular”,
que garante a possibilidade de o povo sugerir uma lei. Em âmbito municipal, ou seja, sugestão de lei
para uma cidade, é necessário um tema, uma justificativa e assinatura de 5% dos eleitores. Se você
fosse criar um projeto de lei para seu bairro, em que local você entregaria o projeto?
Prefeitura
Câmara Municipal de Vereadores
Em Brasília, para o presidente da República
Assembléia Legislativa do Estado
Câmara dos Deputados

QUIZ - Diferença entre Biomas
1- De acordo com o mapa abaixo, quais são os biomas predominantes na região Sudeste do país?
Amazônia e Cerrado
Cerrado e Caatinga
Pampa ou Campos Sulinos e Mata Atlântica
Caatinga e Mata Atlântica
Mata Atlântica e Cerrado

2- A Mata Atlântica possui uma das biodiversidades mais ricas e também ameaçadas do planeta. O
bioma, presente em 17 Estados brasileiros, abrange cerca de 15% do território do país. Sobre a
Mata Atlântica podemos afirmar: (Marque as opções corretas)
Chama-se “Mata Atlântica" porque grande parte de sua distribuição geográfica se encontra na
região costeira do Oceano Atlântico.
Mais de 70% da população brasileira vive neste bioma, inclusive em grandes cidades como Rio de
Janeiro e São Paulo.
O desmatamento da Mata Atlântica é um fenômeno recente na história do Brasil.
O bioma possui cerca de 20 mil espécies de flora e 2.040 espécies diferentes de fauna.
Restingas e manguezais são ecossistemas encontrados neste bioma.

3- No bioma Mata Atlântica, entre as espécies endêmicas, ou seja, que só ocorrem neste bioma,
existem duas (uma de fauna e outra de flora) que são muito conhecidas, principalmente por
estarem na lista de espécies ameaçadas de extinção. São elas:
Lobo-guará e aguapé
Pirarucu e catingueira
Tatu-bola e açaizeiro
Mico-leão-dourado e pau-brasil
Tuiuiú e araucária

4- O Cerrado é considerado o berço das águas no Brasil. Várias características fazem com que este
bioma leve esta fama. Assinale as alternativas que descrevem características deste bioma.
Localizado na região central do país, onde o relevo é predominantemente Planalto
Vegetação composta de campos naturais, savanas, florestas e veredas
Abriga nascentes de importantes bacias hidrográficas
Por ter apenas duas estações (chuvosa e seca) possui uma pobre biodiversidade.
Cerrado ocupa uma pequena parcela do território brasileiro.

5- O bioma Amazônia tem cerca de ⅓ das espécies existentes no planeta. Entre elas há inúmeras
espécies ainda não descobertas pela humanidade. Além de sua floresta deslumbrante, o bioma tem
a maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia do Rio Amazonas, que possui mais de mil afluentes.
Sobre o Rio Amazonas, é correto afirmar:
É o segundo rio mais extenso do mundo, perdendo apenas para o Rio Nilo.
Está presente nos países: Peru, Bolívia, Colômbia e Brasil.
Percorre todo o bioma Amazônia e deságua no Oceano Pacifico Sul.
Apesar de muito extenso não é um rio navegável, sendo utilizado o transporte fluvial apenas em alguns de
seus afluentes.
O Rio Amazonas despeja no Oceano Atlântico cerca de 175 milhões de litros de água por segundo,
quantidade correspondente a 20% da vazão de todos os rios do planeta.

6- Venezuela, Equador, Colômbia, Bolívia, Peru e Guiana são países onde também se encontra esse
bioma, porém mais de 60% dele está em território Brasileiro. Que bioma é esse?
Pantanal
Mata Atlântica
Cerrado
Amazônia
Caatinga

7- Qual das imagens não é de um dos biomas brasileiros?

8- Em quais estados brasileiros está localizado o bioma Pantanal?
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
São Paulo e Mato Grosso do Sul
Goiás e Minas Gerais
Goiás e Mato Grosso do Sul
Rondônia e Mato Grosso

9- Bioma exclusivamente brasileiro, ocupa 11% do território nacional, com animais e espécies vegetais
que só existem nesta região. Tem apenas 20% de sua área intacta, sendo um bioma ameaçado
principalmente por uma demanda de produção de energia eólica e mineração. Que bioma é esse?
Pantanal
Amazônia
Mata Atlântica
Pampa ou Campos Sulinos
Caatinga

7- As pesquisas e catalogação de espécies são muito importantes para a criação de mecanismos
de conservação. No campo da Botânica (área de conhecimento dentro da Biologia que se dedica
ao estudo das plantas) é recorrente a criação de herbários, que são uma coleção de plantas
desidratadas e identificadas. Qual a função desta ferramenta?
Criação de um acervo de espécies vegetais de determinada região para uso científico,
medicinal, cultural, histórico e valorização da flora.
Guardar desidratadas flores que estão na lista de extinção para registros históricos.
Apresentar como a aparência das plantas mudam ao serem desidratadas.
Não ser necessário o cuidado de espécies vegetais e mantê-las vivas para estudá-las.
Na verdade, o herbário é uma técnica ultrapassada, não se colhem mais plantas para estudá-las, pois
uma fotografia é suficiente.

8- A conservação da Amazônia sempre é um tema muito discutido em conferências com líderes
de diversos países. Por que o mundo todo acredita ser importante essa conservação? (Assinale
as opções corretas)

10- Os ecótonos são zonas de transição entre biomas, ou seja, áreas de bordas em que biomas
diferentes se encontram, onde se pode observar mudanças gradientes ou bruscas na vegetação.
Sobre os ecótonos é correto afirmar:
São pouco estudados por serem apenas áreas de transição.
São áreas com muita biodiversidade por possuir características de ambos ambientes do entorno,
com muitas espécies adaptadas a este local de transição.
São regiões com pouca biodiversidade porque a fauna e flora de biomas diferentes não se misturam.
As interações como predação e competição são altas e fazem com que a biodiversidade local diminua.
São encontrados apenas em regiões terrestres, nunca em áreas costeiras.

QUIZ - Conservar
1- Muitas espécies da fauna brasileira hoje estão em grande ameaça de extinção, devido à destruição de
seus habitats naturais. Assinale as formas de se proteger e conservar estas espécies:
Criar Unidades de Conservação.
Restaurar a vegetação nativa em espaços degradados.
Já que a vegetação natural está sendo destruída, criar outros espaços de convivência social.
Colocar as espécies em espaços fechados e isolados de outras espécies, como um zoológico.
Proteger as nascentes hídricas.

2- Para se conservar a biodiversidade de um determinado local é importante conhecê-la. Uma forma de se
conhecer quais espécies de fauna podem ser encontradas em uma determinada região é através de
monitoramento deste local. Uma ferramenta utilizada, principalmente em áreas de florestas, é a câmera
armadilha ou câmera trap. Como é realizado esse tipo de monitoramento?
Geralmente colocada camuflada ou discreta em locais estratégicos, como perto de corpos hídricos, é
acionada por movimento ou temperatura, disparando “clicks” quando um animal passa em frente ao
sensor da câmera, capturando uma imagem ou vídeo.
As câmeras armadilhas são boas para monitorar alguns animais, porém os com hábitos noturnos ou que não
são vistos facilmente, como felinos selvagens, são mais difíceis de serem monitorados com esse tipo de câmera.
Com cores chamativas e avisos sonoros, chama a atenção dos animais que passaram pela floresta e registram
um retrato.
Como o próprio nome diz, monta-se uma armadilha que prende o animal e o fotografa.
As câmeras armadilhas são utilizadas apenas durante o período noturno.

3- A restauração de ecossistemas tem sido utilizada como medida para potencializar a conservação da
biodiversidade, gerando serviços ecossistêmicos e recursos naturais de modo a reverter a degradação
ambiental. Ela é uma aliada da conservação porque: (Assinale as opções corretas)
Fortalece a conexão entre o ser humano e a natureza, contribuindo para a conservação.
Introduz espécies em área degradadas, atraindo fauna e aumentando os níveis de biodiversidade local
Tem a capacidade de recuperar nascentes e proteger corpos hídricos. A restauração auxilia a manter o
suprimento de água em áreas de conservação.
Pode contribuir com a conservação da biodiversidade somente se for realizada próxima de Unidades de
Conservação, caso contrário esta restauração nunca terá sucesso.
Contribui com a conservação de apenas uma pequena parcela da biodiversidade visto que seus benefícios só
serão sentidos décadas depois de implementada a restauração

4- A Amazônia vem sofrendo muito com o desmatamento e degradação de seu bioma, o que traz grandes
preocupações para os demais ecossistemas brasileiros e também do mundo. As iniciativas de restauração
são muito importantes, mas é necessário conservar o que ainda temos de mata nativa. Atualmente, qual é
a maior fonte causadora de degradação no bioma Amazônia?
Mineração
Incêndios florestais criminosos
Áreas de pastagens e criação de gado
Áreas de reservas indígenas
Desmatamento para uso da madeira

5- A Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) é um tipo de Unidade de Conservação de uso
sustentável localizada em uma propriedade privada. No Brasil este tipo de unidade de conservação vem
aumentando de número. As vantagens de se ter uma RPPN são: (Marque as opções corretas)
Possibilidades de cooperação com entidades privadas e públicas na proteção, gestão e manejo da
Unidade.
Possibilidade de cultivar espécies exóticas e ornamentais na RPPN para comercialização e geração de renda.
Permissão para atividades de pesquisa científica e atividade econômica relacionada a turismo recreativo
e educacional.
Isenção de impostos e utilização da reserva para marketing na área da sustentabilidade.
Possibilidade de explorar recursos madeireiros e não madeireiros dentro da RPPN, assim como atividade de caça
e pesca.

6- Com a Lei No 9.985 de 2000 foi criado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Snuc),
constituído por Unidades de Conservação municipais, estaduais e federais e de categorias diferentes. O
Snuc tem como um de seus objetivos:
Proteger paisagens apenas de notável beleza cênica.
Restaurar os ecossistemas para seu estado original, desacelerando o processo de desenvolvimento.
Contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e
nas águas jurisdicionais.
Trazer diversidade biológica para o país introduzindo espécies exóticas.
Conservar estas áreas totalmente protegidas sem a presença do ser humano.

.

A Amazônia e sua biodiversidade servem de base para a fabricação de muitos medicamentos,
possuindo milhares de espécies de uso medicinal.
A Amazônia possui uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, que equivale a 20% de
toda a água doce do planeta.
A Amazônia é o bioma mais bonito e biodiverso do mundo, sendo o local mais procurado para
turismo no planeta.
A Amazônia tem um papel importantíssimo na regulação climática global, sendo essencial no
combate a mudanças climáticas e desertificação da região dos trópicos.
A Amazônia é importante devido ser a floresta com árvores mais altas do mundo.

9- No bioma Mata Atlântica, apesar de existirem Unidades de Conservação, a fragmentação da
vegetação tem um impacto tão ruim quanto o próprio desmatamento. Para garantir a
conservação deste bioma é necessário que se aumentem as áreas de vegetação nativa e as
Unidades de Conservação. Quais ações são possíveis de serem realizadas para combater a
fragmentação e aumentar a área de Mata Atlântica? (Assinale as opções corretas)
A criação de corredores ecológicos que conectam fragmentos de Mata Atlântica com unidades
de conservação, possibilitando a movimentação da fauna, facilitando a dispersão de sementes
e contribuindo para a recuperação de áreas degradadas.
Desapropriar grandes latifúndios e deixar que a Mata Atlântica se recupere de forma natural.
Articulação entre órgãos públicos, empresas, ONGs, proprietários de terras, escolas, de forma a
mobilizar a sociedade para esta questão e restaurar áreas estratégicas.
Através de Termos de Ajustes de Conduta (TACs) garantir que grandes proprietários de terra
que geram muitos impactos ambientais sejam obrigados a restaurar áreas de Mata Atlântica
em suas propriedades.
Terminar de desmatar fragmentos menores e compensar esta área realizando plantio em um local
mais próximo a uma Unidade de Conservação.

10- Parnam Abrolhos foi o primeiro Parque Nacional Marinho criado no Brasil, em 1983, no
arquipélago no estado da Bahia. É considerado essencial para a conservação da biodiversidade
dos ecossistemas marinhos, recebendo inclusive selos internacionais de conservação. Quais são
as principais funções de uma Unidade de Conservação marinha? (Assinale as opções corretas)
Conservar ecossistemas sensíveis como recife de corais, além de servir de refúgio para baleiasjubarte, aves e tartarugas marinhas.
Garantir que ninguém resida em arquipélagos no meio do oceano, o que causaria prejuízos para o
poder público, que teria que atender esta população muito afastada da costa brasileira.
Garantir a ausência de pesca, combatendo-a através de ações de fiscalização, o que resguarda
as populações de peixes locais.
Ser um local de pesquisa científica para compreensão do oceano e sua importância e também
de educação ambiental e sensibilização da população.
Ser um local paradisíaco e deserto para filmagens de filmes e propagandas e, assim, gerar renda para
o país.

QUIZ - Povos originários e Tradicionais
1- A formação do território brasileiro e suas recentes transformações desencadeou conflitos
entre povos nativos que habitavam a América do Sul antes do "descobrimento" e os
colonizadores europeus. Dois modos de vida distintos, dois modos de se relacionar com a
natureza e seus recursos. Sobre esse assunto e as características que distinguem esses dois
grupos, assinale as alternativas corretas:
Transformações nos territórios indígenas e seus ecossistemas não alteram seu modo de vida, pelo
contrário, levam desenvolvimento e progresso para as florestas.
Devido às pressões socioeconômicas decorrente das pobreza, as sociedades indígenas têm
mudado radicalmente seus modos de vida.
Para as sociedades indígenas, a qualidade de vida, a saúde e a ordem das coisas depende da
harmonia entre todos os seres vivos e não vivos que compõem seus territórios, não apenas os
seres humanos.
Devido às diferenças culturais, os povos indígenas não podem se apropriar das tecnologias de
comunicação e de produção para não negarem sua identidade.
Entre as sociedades urbanas no Brasil, o preconceito e o racismo criaram a imagem de um
indígena incapaz, doente, símbolo de atraso, o que dificulta o reconhecimento de seus direitos
e o combate à violência que os ameaça.

2- Historicamente massacrados pelo avanço dos colonizadores e suas atividades econômicas em
diferentes momentos da história brasileira, os povos indígenas resistem como podem às
transformações de seus territórios e modos de vida, comprometendo seus meios de
subsistência. Quais são os fatores que atualmente mais ameaçam o conjunto dessas
populações?
O avanço do agronegócio, da agropecuária, da mineração e do garimpo tem fortalecido a luta dos
indígenas contra o desmatamento, gerando renda para as comunidades indígenas.
Os povos indígenas têm sido protagonistas na implementação de projetos agropecuários e
mineradores, distanciando-se das práticas tradicionais que definiam seu modo de vida.
O avanço do agronegócio, da pecuária, da mineração e do garimpo causam conflitos por terra e
recursos (água, solo, minérios, por exemplo), o que tem acirrado a violência no campo e em
terras indígenas.
Os indígenas estão competindo com outros produtores que chegam, e acabam perdendo mercado.
Os órgãos do governo, em acordo com a cosmologia e modo de vida dos povos indígenas, estão
usando as terras indígenas para outras finalidades econômicas.

3- Segundo o Mapbiomas, o garimpo e a pecuária são os responsáveis pela perda de florestas na
Amazônia. O primeiro tem avançado rapidamente sobre as terras indígenas e o segundo, sobre terras
devolutas para a formação de pastagens.
Isso significa que:
O desmatamento previne a expansão das atividades econômicas como o turismo e as transformações culturais
que este causa.
A mineração tem adotado práticas modernas e sustentáveis que dispensam o desmatamento e a remoção de
grandes volumes de solo.
Os dados de desmatamento são manipulados por organizações capitalistas interessadas na exploração dos
recursos naturais.
O desmatamento antecede a apropriação ilegal de terras públicas (grilagem), servindo para demonstrar
que a terra é produtiva.
Os indígenas controlam os órgãos de monitoramento das queimadas e do desmatamento, manipulando os
dados.

4- Sobre povos tradicionais e a agricultura comercial, julgue se as alternativas são verdadeiras ou falsas.
I - Populações tradicionais como ribeirinhos e quilombolas desenvolveram estratégias de uso sustentável
dos recursos e, geralmente, são comunidades pequenas que causam pouco impacto graças à sua
agricultura diversificada. Priorizam o autoconsumo e vendem seus excedentes em mercados locais.

9- Atualmente celebramos o dia dos índios, contudo pouco compreendemos sua importância
para nossa cultura e seus direitos. Para que o 19 de Abril nunca seja uma data vazia, avalie
as afirmações abaixo e escolha a alternativa correta:
I - formam populações mestiças oriundas do encontro entre europeus e outros povos
trazidos para as Américas, vivendo em regiões mais remotas onde puderam desenvolver
modos de vida específicos adaptados aos seus ambientes e recursos disponíveis. Também
são conhecidos como populações tradicionais tais como os quilombolas, caipiras, caiçaras,
ribeirinhos e outros.
II - São os povos nativos das Américas, que apresentam grande diversidade cultural e
linguística. São profundos conhecedores dos ecossistemas onde vivem e, graças ao seu
modo de vida, a eles se atribui hoje parte da enorme diversidade biológica e das paisagens
brasileiras.
III - Estima-se que em 1500 havia entre 6 a 10 milhões de indígenas ocupando o atual
território brasileiro. A formação do território brasileiro e expansão econômica fez esse
número cair para 250 mil indígenas em meados da década de 1980.
IV - O Marco Temporal, atualmente em debate, prevê a demarcação apenas das terras
ocupadas por indígenas em 1988, quando a Constituição Federal reconheceu o direito
indígena à posse e uso de seus territórios. No entanto, muitas comunidades não ocupavam
suas terras originais devido a conflitos pela posse da terra.

II - Agricultura comercial em larga escala apresenta alto grau de interferência nos ciclos e processos
naturais. Baseia-se na monocultura ou em cultivos pouco diversificados. Sua produção é voltada
principalmente para o mercado internacional.
I - O avanço no uso de agrotóxicos e sementes transgênicas em áreas próximas às comunidades
ribeirinhas e quilombolas causa intenso prejuízo para estas últimas, ocasionando a migração de pragas
para as roças tradicionais, contaminação do solo, da água e intoxicações na população devido à dispersão
aérea de defensivos químicos por aviões.

São verdadeiras as afirmações:

São verdadeiras as afirmações:

10- Qual definição de quilombo?

I e III
II e III
apenas a III
nenhuma delas é verdadeira
todas estão corretas

5- Há muitas formas de conservar e restaurar ecossistemas com medidas que envolvam as comunidades
locais, garantam seu bem-estar e atendam os seus anseios. Assinale as afirmações corretas:
Projetos de restauração devem ser concebidos e executados por empresas e corporações com capacidade
gerencial validadas pelo mercado, já que as comunidades locais são as principais responsáveis pelos
desequilíbrios ambientais.
O envolvimento de toda a sociedade com metas de preservação e restauração é fundamental, sobretudo
aquelas cuja ação é mais impactante, como os setores minerador, agropecuário, de geração de energia,
transporte e a indústria.
As comunidades locais empobrecidas pelo avanço do agronegócio e afetadas pelos impactos das
atividades mineradoras necessitam de renda para poderem manter seus modos de vida e permanecerem
em seus territórios.
Ao invés de desmatar para vender a madeira, é possível gerar renda com recursos florestais não madeireiros,
como frutos, resinas, óleos e outros produtos da floresta, mas as comunidades locais não têm interesse nessas
alternativas
A geração de renda sustentável como a Rede de Sementes do Xingu, tem sido a estratégia mais adotada
por comunidades que sofrem a pressões econômicas e impactos de atividades degradantes em seus
territórios

6- Desde 2007, a Rede de Sementes do Xingu atua na geração de renda para as comunidades tradicionais
e indígenas na região dos rios Xingu, Araguaia e Teles Pires, área de transição entre o Cerrado e a Floresta
Amazônica. O foco da ação é remunerar as comunidades locais pelo trabalho de coleta de sementes
nativas. Em 13 anos de projeto, cerca de 250 toneladas de sementes foram processadas, gerando uma
renda de aproximadamente R$ 4 milhões para comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.
Indique a alternativa INCORRETA sobre projetos como este:
Comunidades tradicionais geralmente não têm documentos que comprovem a posse ou propriedade das terras
onde habitam, não tendo acesso a crédito ou condições de competir em produtividade com grandes
empreendimentos agropecuários que avançam sobre seus territórios.
Combater a pobreza é uma medida importante para reduzir atividades predatórias ilegais como caça e coleta de
espécimes vegetais e animais ameaçados.

Nas comunidades tradicionais e indígenas a solidariedade e o vínculo comunitário são valores que ainda
prevalecem diante dos interesses materiais e individuais.
Atividades como coleta de sementes, seu beneficiamento e produção de mudas de espécies nativas valorizam
o conhecimento tradicional e podem gerar renda por meio de uma atividade sustentável.
Sem acesso à educação formal, as comunidades pouco podem fazer para preservar os recursos naturais
de seus territórios.

7- Como as práticas de manejo florestal dos povos indígenas e populações tradicionais podem combater
as mudanças climáticas? Escolha a alternativa correta:
Elas têm como princípio o uso intensivo de todos os recursos até seu completo esgotamento.
Elas usam o fogo de forma descontrolada, desmatam e depredam os recursos baseados em crenças religiosas.
Elas privilegiam a manutenção da floresta em pé e da biodiversidade dos ecossistema naturais.
Produzem mercadorias em larga escala com o objetivo de alcançar os grandes mercados consumidores e
centros urbanos.
Exploram intensamente os recursos para garantir a sobrevivência e segurança alimentar de suas comunidades.

8- Atividade extrativista é aquela que retira da natureza algum recurso natural. Os recursos podem ser
minerais, florestais (madeira, resinas, folhas, frutos etc.) e a pesca. De acordo com as finalidade de quem
explora um determinado recurso, ela pode ser predatória ou sustentável. O resultado da exploração
intensa ou excessiva acarreta danos como poluição, desmatamento, desequilíbrios na cadeia alimentar,
impactos sociais entre outros. Para garantir a sustentabilidade dessa atividade, os gestores ambientais
deveriam levar em consideração os conhecimentos dos povos locais, como os ribeirinhos. Por quê?
Os povos locais têm conhecimentos sobre seus territórios, podendo ajudar a definir regras e limites
para a exploração sustentável de seus recursos e devem ser informados e consultados sobre possíveis
impactos sociais.
Suas ações buscam a sustentabilidade econômica, ou seja, geração de lucro, uma vez que os recursos naturais
são inesgotáveis e o interesse econômico é dominante na sociedade.
Apenas os ribeirinhos, através de seus rituais religiosos, conhecem os impactos imprevisíveis e irreversíveis da
exploração de um recurso natural, mesmo quando a exploração de um recurso é prática tradicional da
comunidade.
Conhecem as leis e suas ações locais são baseadas na legislação ambientalista, mas não protegem
integralmente todos os recursos naturais e contam com uma fiscalização rígida.
Os povos locais são proprietários legais dos recursos do subsolo cabendo a eles definir o que é ou não um
recurso, quanto pode ser explorado e por quem.

I, II e IV
I, III e IV
I, II e III
todas estão corretas
II, III e IV

Quilombo é uma comunidade remanescente de africanos escravizados, que desenvolveu
estratégias para sobrevivência em função das suas condições ambientais e que se organiza
social e politicamente para garantir o reconhecimento de seus territórios.
Quilombo é uma forma de organização social típico dos séculos XVI ao XIX, que existiu apenas no
contexto da escravidão, servindo de abrigo para os escravizados que fugiam do trabalho escravo.
Designação dada aos aldeamentos jesuítas onde eram agrupados os indígenas de uma
determinada área para liberar a ocupação colonial pelos colonos europeus.
Palavra africana que designa o grupo étnico que predomina entre os africanos trazidos ao Brasil
como escravizados entre os séculos XVI e XIX.
Gênero musical afrolatino que tem se destacado no Brasil e nas paradas de sucesso em todo o
mundo.

QUIZ - Mudanças Climáticas
1- Você já sabe que a redução das emissões de gases como o dióxido de carbono (CO₂) na
atmosfera é uma forma de combater as mudanças climáticas. São ações possíveis para
atingir as metas anunciadas por países na Cúpula do Clima em 2021 para redução das
emissões: (Marque as opções corretas)
Investir em fontes renováveis de energia e parar de utilizar combustíveis fósseis.
Incentivar que governos, ONGs e empresas neutralizem suas emissões com o plantio de árvores
nativas.
Incentivar que cada país crie seu plano de resiliência e adaptação a riscos relacionados aos
eventos extremos climáticos.
Acabar com o desmatamento ilegal e incêndios florestais criminosos.
Incentivar que cada indivíduo no planeta recicle seu lixo e compre carros elétricos para se
locomover.

2- A chamada pegada ecológica é uma metodologia de contabilidade ambiental que avalia a
pressão do consumo das populações humanas sobre os recursos naturais. Ela contabiliza o
quanto de recursos naturais são utilizados para manter o estilo de vida e atender às
necessidades de uma pessoa ou população, e verifica se este consumo está dentro da
biocapacidade do planeta de produzir os recursos e absorver os resíduos gerados pelo ser
humano. Por que o cálculo da pegada ecológica é importante?
O cálculo da pegada ecológica é importante para classificar as pessoas em mais sustentáveis ou
menos sustentáveis, já que ser sustentável está na moda.
A pegada ecológica é calculada para expor os países que mais poluem e utilizam recursos no
mundo, causando um grande constrangimento nas Conferências do Clima.
O cálculo da pegada ecológica oferece informações importantes e atualizadas para a criação
de políticas públicas de desenvolvimento sustentável para determinada comunidade,
cidade e país e levar a mudanças de hábitos pessoais e coletivos.
Para que cada cidadão receba a conta de quanto consumiu de recursos do planeta por ano.
O cálculo da pegada ecológica é importante para que países com uma pegada ecológica menor
possam utilizar mais recursos no próximo ano.

3- Através do cálculo da nossa pegada ecológica conseguimos identificar quais hábitos de
nosso estilo de vida mais contribuem com a degradação ambiental e o aquecimento global.
A pegada ecológica nos faz refletir quantos planetas Terra seriam necessários se todas as
pessoas do mundo vivessem como nós vivemos. Depois de calcular a pegada ecológica:
Descobrimos que os hábitos de consumo e a forma que consumimos não impactam diretamente
na natureza.
Descobrimos que é muito difícil adquirir novos hábitos mais sustentáveis e diminuir a sua pegada
ecológica.
Descobrimos que nada adianta fazer sua parte se os outros não fizerem.
Descobrimos que os recursos estão cada vez mais escassos e que não há nada que se possa fazer.
Descobrimos em quais áreas de sua vida é possível fazer mudanças de hábitos para
impactar menos o meio ambiente.

4- Como a restauração de ecossistemas contribui na luta contra as mudanças climáticas?
A restauração de ecossistemas tem como objetivo restaurar e proteger os habitats da
biodiversidade do planeta, não contribuindo diretamente com nenhuma questão climática.

A restauração de ecossistemas florestais como a Mata Atlântica e a Amazônia contribuem
sequestrando CO₂ da atmosfera e armazenando-o em forma de biomassa. Também geram nuvens
que refletem o calor do sol e carregam água para outras regiões, sendo extremamente importantes
para a regulação do clima e esfriamento do planeta.
A restauração de ecossistemas, além de contribuir com a neutralização de carbono na atmosfera, também
contribui com o agravamento do efeito estufa.
A restauração de ecossistemas busca restaurar todos os ecossistemas do planeta, devolvendo-os para seu
estado original, sendo necessária a paralisação das atividades econômicas em todo o mundo.
A restauração de ecossistemas terrestres com o plantio de árvores nativas contribui para o combate às
mudanças climáticas. Porém, o ser humano já transformou 50% da superfície terrestre em áreas agrícolas
e urbanas, não sendo possível realizar restauração nestas áreas.

5- Em todo o mundo vemos os chamados “eventos extremos climáticos” acontecendo cada vez com
mais frequência. Estes eventos estão diretamente conectados com o aquecimento global. São
considerados eventos extremos climáticos: (Marque as opções corretas)
Temperaturas muito baixas em regiões tropicais causando muitas geadas e até neve em países
como o Brasil, impactando a produção agrícola.
Efeito estufa, que mantém parte do calor solar na atmosfera, contribuindo para o aquecimento e
manutenção da temperatura do planeta.
Tempestades e inundações recorrentes em diversas regiões do planeta, aumentando o número de
refugiados climáticos.
Degelo polar, que contribui com o aumento do nível do mar, ameaçando ilhas e cidades litorâneas
de desaparecerem.
Secas duradouras que impactam a produção agrícola e a produção de energia hidrelétrica.

6- O efeito estufa é um fenômeno natural fundamental para a vida no planeta Terra. Ele é causado
por uma camada de gases presente na atmosfera que cobrem toda a superfície do planeta. Essa
camada é composta principalmente pelos gases CO₂ (gás carbônico), CH4 (metano), N2O(óxido
nitroso) e vapor d'água. Muito se diz sobre a relação do efeito estufa e as mudanças climáticas.
Como se dá esta relação?
O efeito estufa é o grande causador das mudanças climáticas, sendo um fenômeno natural e que não tem
relação alguma com as atividades humanas no planeta.
O efeito estufa é um fenômeno natural que, com a grande queima de combustíveis fósseis
liberando mais CO₂ e CH4 na atmosfera, é intensificado, mantendo mais calor na atmosfera
terrestre e oceanos e assim, causando o aquecimento global.
O efeito estufa é um efeito causado pela humanidade e deve ser combatido para evitar o aquecimento
global.
As nuvens presentes na atmosfera contribuem para que a radiação solar que chega ao planeta seja
refletida de volta para o espaço. O efeito estufa faz com que estas nuvens deixem de refletir a radiação,
aquecendo ainda mais o planeta.
A comunidade científica ainda não sabe definir se o efeito estufa é bom ou ruim e se tem relações diretas
com as mudanças climáticas.

7- A Década da Restauração de Ecossistemas é uma iniciativa global da ONU (Organização das
Nações Unidas) que visa acelerar as ações de restauração na década (2021-2030). A iniciativa se
concentra em três caminhos: construir um movimento global de restauração; aumentar a vontade
política; construir a capacidade técnica e financeira necessária para a restauração em escala. Sobre
os benefícios causados pela restauração de ecossistemas marque as opções corretas:
A restauração de ecossistemas contribui para manter os ecossistemas saudáveis, fornecendo
recursos ambientais para agricultura, pesca, silvicultura e outras atividades que sustentam
milhares de pessoas em todo o mundo.
A restauração de ecossistemas busca restaurar não só os ecossistemas em si, mas o equilíbrio
ambiental, evitando conflitos por recursos e migrações causadas pela degradação ambiental.
A restauração de ecossistemas tem a capacidade de limitar o aquecimento do planeta, com
absorção de gases de efeito estufa que agravam o aquecimento global.
A restauração de ecossistemas é uma das maneiras de se combater as mudanças climáticas. Porém, seu
custo de implementação é alto, fazendo com que seja uma alternativa raramente utilizada para o combate
às mudanças climáticas.
A restauração de ecossistemas é uma ação urgente para combater as mudanças climáticas que
intensificam a degradação ambiental e impactam no fornecimento de recursos e serviços
ecossistêmicos, essenciais para a manutenção da vida no planeta.

8- As queimadas são uma técnica que utiliza fogo de maneira controlada para preparar áreas para
agricultura ou renovar pastagens. Sabemos que é uma técnica muito utilizada, porém quando feita
em épocas de pouca chuva, quando a vegetação está seca, o fogo pode se espalhar causando os
chamados “incêndios florestais”. O Brasil sofreu muitos incêndios florestais e queimadas nos
últimos anos, muitas delas tendo origens criminosas, com o objetivo de desmatar áreas de floresta
nativa para utilização para outros fins, como pastagens para gado. Como essas queimadas estão
conectadas com as mudanças climáticas?
As queimadas ocorrem de forma natural, principalmente no bioma Amazônia, sendo complicado
controlar possíveis incêndios nessas áreas por conta do difícil acesso.
As queimadas e incêndios florestais liberam grandes quantidades de CO₂ na atmosfera
aumentando as temperaturas médias do planeta. Paralelamente, a perda de vegetação altera o
clima, ocasionando períodos de seca mais severas ou aumentando a frequência de eventos
extremos como temporais, tornados, ondas de frio entre outros.
Ao queimar grandes áreas de floresta nativa é liberado CO₂ na atmosfera, mas a vegetação que renascer
no lugar irá absorver de volta este CO₂, então as queimadas não causam tanto impacto.

As queimadas não contribuem diretamente para o aquecimento global. O maior problema na realidade são
os gases liberados pelos animais de criação da pecuária.
Os incêndios florestais e queimadas contribuem para o aquecimento global apenas na hora que estão
acontecendo, depois de apagado o fogo, não aquece mais o planeta.

9- Leia o texto abaixo e responda a questão:
“Vocês estão falhando conosco. Mas os jovens já começaram a entender sua traição. Os olhos de uma
geração futura inteira estão sobre vocês. E se vocês escolherem fracassar, eu lhes digo: nós jamais
perdoaremos vocês. Nós não vamos deixar vocês fazerem isso. É aqui e agora que nós colocamos um
limite. O mundo está despertando. E a mudança está chegando, quer vocês queiram ou não.”
Este é um trecho do discurso da jovem ativista climática Greta Thumberg na abertura do Encontro de
Cúpula de Ação Climática das Nações Unidas em 2019. Seu discurso impressionou os líderes dos
países presentes no Encontro e ganhou notoriedade em todo o mundo. O que é e quais são os
objetivos do movimento ativista climático ambiental? (Assinale as opções corretas)
Este movimento, presente no mundo todo, é um movimento de pessoas que se identificam com a luta
contra as mudanças climáticas e a favor da proteção do meio ambiente.
O ativismo climático ambiental está presente apenas em países desenvolvidos e seu principal objetivo é
realizar protestos.
É um movimento de pessoas que acreditam que as mudanças climáticas já estão acontecendo e nada mais
se pode fazer para evitá-las.
É um movimento global que tem como principal objetivo sensibilizar as pessoas para a questão das
mudanças climáticas e suas consequências e a favor da justiça climática.
É um movimento legítimo e necessário para pressionar governos, empresas e a própria sociedade por
mudanças no modelo de consumo e exploração de recursos naturais.

10- Estudos científicos apontam que estamos vivendo uma nova era geológica chamada
Antropoceno. Nesta era, a ação dos seres humanos é o principal fator de mudança na paisagem
do planeta. De todas as atividades humanas que impactam o meio ambiente, existe uma que os
cientistas destacam como a mais impactante. Que atividade é essa?
A agricultura, que desmatou muitas áreas de florestas nativas em todo o mundo para a produção
agrícola.
Uso de concreto na construção de cidades e rodovias.
Uso generalizado de combustíveis fósseis como petróleo, gás e carvão mineral para a utilização
em indústrias, transporte e geração de energia, emitindo enormes quantidades de gases na
atmosfera.
A destruição dos habitats, que levou à extinção de muitos animais, causando um desequilíbrio
ambiental.
A poluição hídrica em rios e oceanos, que altera o pH da água e impacta a vida dos seres aquáticos.

QUIZ - Serviços Ecossistêmicos
1- São chamados rios voadores ou rios aéreos massas de vapor d'água que são carregadas
pelas correntes de ar e viajam pelo céu. Na América do Sul, um dos principais rios voadores é a
junção de massas de vapor d'água vindos do Oceano Atlântico, que se misturam com a
evaporação da Floresta Amazônica. Ao chegarem na Cordilheira dos Andes, que é um grande
paredão, ele se desvia e desce em direção a região Sudeste do Brasil e sul do continente. Qual o
principal serviço ecossistêmico que este rio voador oferece?
Embeleza os céus com uma grande quantidade de nuvens.
É responsável por grande parte das chuvas das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
É utilizado por pilotos de avião para voarem com mais velocidade.
É responsável pela regulação do clima na região Centro-Oeste e Sudeste, deixando o clima mais seco
e frio.
Criam neve no topo da Cordilheira dos Andes para dificultar o acesso e a permanência de pessoas no
local.

2- Tudo que é essencial para nossas vidas é oferecido pelo meio ambiente: ar puro, água limpa
e potável, alimentos, energia, matérias-primas, solo onde plantamos e vivemos e muitos outros.
Este tipo de serviço ecossistêmico é chamado de:
Suporte
Cultura
Regulação
Provisão
Criação

3- Habitat para diversos organismos, ciclagem de nutrientes, produção de alimentos e
combustíveis, purificação da água e degradação de contaminantes, base da infraestrutura
humana, regulação de enchentes e muitos outros são serviços ecossistêmicos:
Da vegetação nativa
Do solo
Do oceano
Da biodiversidade
Da água doce

4- As abelhas são responsáveis pela polinização de 70% das culturas agrícolas do mundo. A
expressão “sem abelhas, sem vida” se refere aos muitos serviços ecossistêmicos prestados
direta e indiretamente por estes insetos. Sobre as abelhas e o serviço de polinização, assinale as
opções corretas:
São mais eficientes do que a polinização realizada pelo vento.
Podem ser substituídas sem prejuízo por polinização manual em todas as produções agrícolas, porém
deixando-a um pouco mais cara.
São responsáveis pelo aumento da produção de sementes e qualidade dos frutos.
Estão sendo afetados pelo uso massivo de pesticidas que causam a morte destes polinizadores.

Além da produção agrícola, também são responsáveis pela perpetuação de espécies
florestais e de áreas verdes.
5- Dentro dos muitos serviços prestados pela natureza, existem alguns que são considerados
culturais. Estes bens culturais são os benefícios que as pessoas obtêm ao contato com a
natureza. Dentre as opções abaixo, qual delas NÃO É considerada um serviço ecossistêmico
cultural?
Paz de espírito e identidade religiosa
Beleza cênica e inspiração para a cultura
Valores educacionais e científicos
Recreação e ecoturismo
Sombra e água fresca

6- O processo chamado “sequestro de carbono” nada mais é que a absorção e armazenamento
a longo prazo de gases presentes na atmosfera como o CO2 por organismos que realizam
fotossíntese como plantas, algas e bactérias. Este é considerado um serviço ecossistêmico
essencial para a regulação do clima do planeta. Como o “sequestro de carbono” contribui para a
regulação climática?
Organismos fotossintetizantes utilizam o CO2 atmosférico para produzir seu próprio alimento, porém
quando morrem, devolvem o dobro de CO2 na atmosfera, desregulando o clima.
O sequestro de carbono diminui a quantidade de carbono disponível na atmosfera, contribuindo para
o efeito estufa e o aquecimento global.
Ao absorverem o CO2 atmosférico para a realização da fotossíntese, estes organismos
diminuem a quantidade de gases de efeito estufa presentes na atmosfera.
Através da fotossíntese estes organismos absorvem o CO2 e liberam o O2 que, ao retornar a
atmosfera, contribui para o aquecimento global.
As algas e fitoplâncton presentes nos oceanos também sequestram carbono, mas em quantidades
que não contribuem com a regulação climática.

7- A natureza está retratada em muitas obras de arte, sendo uma fonte de inspiração para
artistas no mundo inteiro. Esta inspiração é categorizada como um serviço ecossistêmico:
De regulação
De provisão
De suporte
De cultura
De estrutura

8- Assinale as opções correspondentes a serviços ecossistêmicos oferecido pelas árvores:
Conforto térmico, sombra e bem estar
Controle biológico de pragas
Madeira, lenha e papel
Produção de oxigênio e sequestro de carbono
Quebra de calçadas e estrago em fiações

9- Dentre os serviços ecossistêmicos, existem os que chamamos serviços de suporte, ou seja, que
oferecem condições para que outros serviços aconteçam.
Três exemplos de serviços de suporte são:
Polinização, produção de alimentos, sequestro de carbono
Fotossíntese, ciclo da água, produção de oxigênio
Controle biológico, biodiversidade e polinização
Regulação do clima, polinização e controle biológico
Fotossíntese, controle biológico e produção de alimentos

10- Restaurar ecossistemas é uma das maneiras de se valorizar e contribuir com o fortalecimento dos
serviços ecossistêmicos, que mantém a vida no planeta. A restauração da vegetação nativa, por
exemplo, fortalece alguns serviços ecossistêmicos. Assinale as alternativas que indicam exemplos de
tais serviços que possam ser fortalecidos por meio da restauração:
Beleza cênica e conservação da paisagem
Fornecimento de oxigênio e purificação do ar
Ressurgimento de nascentes e aumento da disponibilidade hídrica
Regulação térmica local e do clima
Geração de energia através da força dos ventos

QUIZ - Comunidades
1- Todos nós fazemos parte de alguma comunidade. Nossa família, grupo de amigos, escola, bairro,
organização religiosa, time de futebol, grupo escoteiro e outras. Muitas vezes fazemos parte de
várias comunidades ao mesmo tempo, o que nos propicia mais troca de conhecimento e
experiências em diversas áreas. De que formas podemos engajar nossas comunidades no tema da
restauração de ecossistemas? (Assinale as opções corretas)
Criando algum tipo de competição entre as comunidades que fazemos parte e que vença a melhor.
Propondo ações coletivas concretas como a criação de viveiros de mudas de espécies nativas de
nossa região para a realização de mutirões de plantio.
Criando campanhas online para captar recursos para produtores locais conseguirem restaurar
áreas em suas propriedades.
Convidando nossas comunidades a debater sobre as questões socioambientais locais e, juntos,
buscar soluções.
Realizando sorteio de brindes em redes sociais para engajar pessoas.

2- A restauração de ecossistemas traz benefícios diretos para a vida das pessoas porque:
Tem o objetivo de conservar o que ainda existe de biodiversidade nos ecossistemas e proteger os recursos
naturais que ainda restam para uso exclusivo das comunidades locais.
A restauração garante que os serviços ecossistêmicos oferecidos pela natureza se perpetuem para
esta e futuras gerações, além de gerar empregos e renda para comunidades antes, durante e depois
de sua implementação.
Ao restaurar ecossistemas, as pessoas terão acesso a mais recursos naturais que podem ser
transformados em mais produtos para serem consumidos e descartados.
A restauração de ecossistemas é demorada e os benefícios serão sentidos apenas daqui a muitos anos, por
outras gerações.
Com a restauração de ecossistemas podemos transformar nossas cidades em florestas novamente.

3- Uma forma de proteger a biodiversidade e recursos naturais de um determinado local é
transformá-lo em uma Unidade de Conservação (UC). Muitas vezes são criadas Unidades de
Conservação de uso integral, ou seja, com grandes restrições de uso em sua área. Alguns destes
locais são territórios tradicionalmente ocupados por comunidades como ribeirinhos, quilombolas,
indígenas e caiçaras há muitas gerações e acabam tendo seu estilo de vida e meio de sobrevivência
proibidos e até criminalizados por conta da criação da UC. Quais dessas opções são alternativas
possíveis para se resolver este conflito? (Marque as opções corretas)
Alterar o tipo de Unidade de Conservação para uma de uso sustentável, que proteja a biodiversidade
local e respeite o estilo de vida das comunidades que ali vivem.
Criar iniciativas de extrativismo sustentável junto às comunidades para que estas deixem de
explorar os recursos de maneira predatória e consigam retirar apenas o que necessitam, gerando
renda e protegendo a biodiversidade.
Retirar essas comunidades da UC para que suas atividades não causem mais impacto na biodiversidade
local. Esta é a melhor forma de se conservar, mantendo a natureza intocável.
Incluir as comunidades em ações da UC, seja como guias turísticos, guardas florestais, monitores
ambientais, profissionais técnicos e outras funções para que as comunidades participem ativamente
e a valorizem mais.
Não criar mais UCs em locais onde já existem pessoas vivendo.

4- A vegetação do bioma Cerrado é composta por árvores, arbustos, campos de gramíneas nativas,
uma riquíssima variedade de espécies, incluindo espécies medicinais e com frutos comestíveis. Uma
técnica de restauração muito utilizada neste bioma é a “muvuca de sementes” que é um mix de
sementes de várias espécies vegetais nativas que são plantadas diretamente no solo. Para esta
técnica é necessária a participação das comunidades locais, que atuam na coleta destas sementes.
Essa técnica traz muitos benefícios tanto para a restauração do Cerrado como para as comunidades
que ali vivem. A coleta de sementes beneficia as comunidades do Cerrado:
Possibilitando que tenham sementes para a produção de instrumentos como o “chocalho”.
Possibilitando que as comunidades locais continuem desmatando a mata nativa para conseguir mais
sementes.
Possibilitando a geração de renda para os agricultores familiares e comunidades tradicionais locais e
a valorização da floresta nativa e seus usos culturais diversos.
Atraindo grandes empresas interessadas em contratar moradores das comunidades para trabalharem
coletando sementes, porém pagando um preço baixíssimo pelo serviço.
Possibilitando a criação de biojoias como colares e pulseiras estilo hippie.

5- ______________ é um problema social frequente em todas as regiões do Brasil, principalmente nas
área mais afastadas dos grandes centros, de difícil acesso, onde as oportunidades de trabalho e
condições de vida são mais difíceis. Tal situação estimula muitas famílias a abandonarem suas
terras por falta de condições dignas para se viver e vão em busca de oportunidades nas grandes
cidades ou em regiões mais ricas, deixando a vida no campo. Contudo, a criação de alternativas de
renda a partir da exploração de inúmeros recursos tem reduzido o desmatamento mostrando que
manter a floresta em pé pode ser mais vantajoso. O extrativismo sustentável de frutos, sementes,
resinas vegetais, espécies medicinais possibilita a proteção e restauração da biodiversidade local e
ainda mantém as famílias em seus territórios de origem, diminuindo _______________.
Complete as lacunas com as opções corretas.
A imigração / o êxodo rural
A pobreza no campo / o êxodo rural
A migração de refúgio / o intercâmbio
O intercâmbio / o êxodo rural
O nomadismo / o sedentarismo

6- Em algumas regiões, as técnicas de restauração de ecossistemas mais convencionais como
plantio de mudas com a ajuda de máquinas agrícolas é um processo complexo e, às vezes, inviável.
Dificuldades logísticas, grandes distâncias, limitação de vias de acesso podem ser um grande
obstáculo na restauração. O envolvimento de comunidades locais:
Pode atrapalhar ainda mais o acesso às áreas que precisam ser restauradas.
Não acrescenta muito ao processo, visto que o conhecimento tradicional não é útil para a restauração
Pode contribuir com a restauração, como por exemplo as redes de coletores de sementes,
facilitando a logística, diminuindo o custo de implementação da restauração e ainda trazendo
benefícios econômicos para a comunidade
Não é muito comum porque as comunidades locais já estão ocupadas em suas funções e não poderiam
contribuir com a restauração da vegetação local.
É complicado e deve ser algo a ser evitado.

7- Você já deve ter visto essa frase em algum lugar: Pensar global, agir local.
O que ela significa?
Significa que ao pensar em todo o planeta, não conseguimos colocar em prática nenhuma ação.
Significa que para conseguirmos fazer uma mudança global, precisamos primeiro agir no local onde
estamos, ou seja, em nossas comunidades, escolas, bairros, cidades.
Significa que ao agir localmente estamos pensando mais em quem está à nossa volta do que no restante
do mundo.
Significa que nada adianta fazer ações pequenas em uma localidade, se elas não forem replicadas em
todo o mundo.
Significa que sempre que agirmos localmente esta mudança vai ocorrer em todos os locais do planeta.

8- As comunidades podem ser grandes ______________ da biodiversidade, utilizando recursos que a
natureza oferece de forma sustentável e ajudando a preservá-la, vivendo sempre em equilíbrio e
harmonia ou podem ser grandes _____________ da biodiversidade e da natureza, explorando-a de
forma predatória impossibilitando a sua resiliência e recuperação, causando um desequilíbrio que
irá afetar a todos.
Complete as lacunas com as opções corretas.
amigas / aliadas
inimigas / parceiras
aliadas / inimigas
parceiras / aliadas
rivais / amigas

9- Existem muitos exemplos de como a organização coletiva a favor de alguma causa é a principal
força que temos hoje em todo o mundo para fazer a mudança que queremos, seja ela local ou
global. A criação de redes, cooperativas, associações, movimentos sociais organizados, realização de
manifestações, todas essas possibilidades têm em comum um elemento principal:
O empreendedorismo
A criatividade
A internet
A participação social
O desinteresse

10- Você já ouviu falar sobre Comunidades que Sustentam a Agricultura (CSA)? Os CSAs são uma
rede de consumo local, uma parceria entre agricultores e consumidores (co-agricultores) na qual os
agricultores produzem uma quantidade de alimentos mensal, com variedades de alimentos de cada
estação, que é partilhada com os co-agricultores, estes pagam uma contribuição mensal para apoiar
a produção dos agricultores. Através do CSAs os agricultores garantem uma renda mais estável e os
co-agricultores se beneficiam com alimentos frescos, saudáveis e produzidos localmente. Os CSAs
são uma iniciativa importante porque: (Marque as opções corretas)
Os co-agricultores podem exigir que agricultores produzam todos os tipos de alimentos, em todas as
estações do ano.
Fortalecem a conexão entre campo e cidade.
Fornecem alimentos bem mais caros do que no supermercado.
Contribuem com a economia solidária local, segurança alimentar da comunidade e incentivam a
produção familiar e orgânica.
Apresentam novas variedades de alimentos que não se encontram no supermercado e que são
frescos, respeitando a sazonalidade de cada alimento.

QUIZ - Escassez Hídrica
1- A escassez de água vem frequentando o noticiário desde pelo menos 2001 e 2002, quando uma
estiagem prolongada fez baixar o nível dos reservatórios e prejudicou a produção de energia
hidroelétrica no país. Uma década depois, em 2014, novamente uma nova estiagem impôs
racionamento de água na maior cidade do país, afetando milhões de pessoas. Atualmente, para piorar,
os dois problemas se acumulam. Uma seca histórica ameaça tanto o fornecimento de energia elétrica
em todo o país como o de água nos grandes centros urbanos. É inegável o papel da conscientização da
população sobre a escassez de água, contudo o enfrentamento do problema exige de governos e
setores econômicos medidas efetivas, tais como:
Flexibilização das regras de licenciamento ambiental para novos empreendimentos de impacto ambiental e
gestão privada de reservas naturais e unidades de conservação.
Criação de grandes barragens na região amazônica para armazenagem da água, que é abundante nessa região
do país. Além de intensificar a pesquisa ambiental na área, já que seu potencial exploratório será altamente
lucrativo para todos nós.
Redução das áreas de preservação permanente como cursos d’água, brejos e nascentes e relaxamento das
restrições para supressão de vegetal em todos os biomas e tamanhos de propriedade.
Fortalecimento dos órgãos de fiscalização ambiental, aumento da eficiência energética de
equipamentos elétricos, amplos programas de restauração de mananciais, combate ao aquecimento
global, redução do consumo e do desperdício, reuso e combate à poluição de solo e das águas.
Aumento de impostos sobre uso dos recursos hídricos, transformação da água em um produto, permitir que
cada usuário perfure seu poço para não depender do fornecimento regular oferecido pelos órgãos e empresas
responsáveis pelo fornecimento.

2- A recorrência na mídia do problema da escassez hídrica com ameaças de racionamento de água e
energia elétrica não é uma questão meramente ambiental. As mudanças climáticas aumentam a
imprevisibilidade no volume e regularidade das chuvas em todas as regiões do país e do mundo.
Eventos extremos como chuvas mais concentradas e secas mais intensas e prolongadas têm se tornado
mais frequentes. Isso exige cuidado do poder público para minimizar esses problemas. Para não ficar
refém de tanta imprevisibilidade, é recomendável:
Conhecer as tendências de consumo por região, tipo de atividade econômica e racionalização dos
serviços e planejamento de novos investimentos a longo prazo.
Aumentar o faturamento das empresas fornecedoras atraindo novos consumidores e incentivando o aumento
do consumo.
Penalizar o desperdício dos consumidores domésticos, segmento que concentra o maior consumo de água e
energia.
Desregulamentar o sistema de uso da água e produção de energia liberando cada cidadão ou empresa a adotar
medidas particulares e individualizadas.
Combater o alarmismo climático promovido pela mídia e cientistas de todo o mundo, porque isso tem aumentado
a crise econômica global.

3- As mudanças climáticas alteram diretamente a disponibilidade hídrica no meio ambiente. Diante de um
cenário de alterações, sabe-se que regiões podem receber uma quantidade muito maior de chuvas do que
se é esperado normalmente, enquanto outras regiões terão períodos de estiagem mais prolongados. Para
minimizar o impactos que as alterações no clima acarretarão na oferta hídrica ações importantes são:
Melhorar a capacidade de infiltração em grandes centros urbanos e fortalecer os sistemas de
monitoramento de enchentes.
Buscar por outras fontes de água, independente do ecossistema que será explorado.
Ampliar os subsídios governamentais para que grandes empresas possam produzir cada vez mais água
engarrafada de alta qualidade.
Construir grandes represas para intensificar os reservatórios de água.
Evitar a reutilização da água, uma vez que ela pode estar contaminada e, consequentemente, gerar grandes danos
à saúde humana.

4- O crescimento dos centros urbanos é uma grande ameaça para a preservação dos recursos hídricos
porque:
Eles deixam de fornecer água para outras regiões em que a necessidade hídrica é mais importante, como a prática
agrícola.
Eles diminuem o espaço reservado para a construção de represas que possuem potencial de armazenamento e
distribuição de água.
Eles afetam diretamente a dinâmica natural de lagos, rios e lençóis freáticos.
As águas urbanas são encaminhadas para as estações de tratamento, impedindo a sua reutilização pela
população.
Contribui para o consumo humano de água, já que a população das cidades é a maior responsável pela demanda
hídrica atual.

5- Durante os períodos de poucas chuvas, a atenção para o consumo de água ganha um maior destaque no
cotidiano das pessoas, seja pelo aumento das tarifas na conta de luz ou até mesmo pelos problemas de
saúde que ambientes secos podem gerar. Fala-se mais sobre a importância de reduzir o consumo
individual no banho, na limpeza doméstica, entre outras tarefas parte do dia-a-dia. Entretanto, os maiores
responsáveis pelo consumo hídrico mundial, 70% em média, não são as residências. Assinale a opção que
informa corretamente o maior responsável pelo consumo de água em nosso país:
Pequenos agricultores
Órgãos públicos
Laboratórios de fármacos
Agropecuária
Indústria automobilística

6- Qual a relação entre a crise mundial de recursos hídricos e as desigualdades sociais?
As pessoas que vivem em locais com maiores desafios sociais e econômicos também são aquelas que
possuem maiores dificuldades em obter água de qualidade e em quantidade adequada para sua vida.
Em qualquer país considerado subdesenvolvido, toda a população sofre por não ter acesso à água de qualidade,
independente da classe econômica em que se encontra.
Não há desenvolvimento econômico em locais de baixa renda, portanto, as pessoas são impedidas de comprar
água, dado o elevado valor que esse produto apresenta.
A ausência de políticas públicas e incentivos fiscais para a indústria de água privada dificulta o seu crescimento
sendo, portanto, um grande obstáculo para que elas sejam capazes de suprir as demandas da população.
É inexistente a presença de leis que tratem dos direitos dos cidadãos em relação ao uso da água tornando-a um
bem de domínio público.

7- Áreas chamadas de “cabeceiras” são regiões essenciais de serem preservadas para proteger as águas do
meio ambiente. Sobre as cabeceiras podemos afirmar que:
Impedem que as águas poluídas sejam propagadas para outras áreas, desempenhando uma grande
responsabilidade na preservação dos ecossistemas.
São os locais em que nascem as águas de determinada região e as maiores responsáveis por abastecer
planícies e manter a riqueza biológica do ambiente.
Por serem o centro cênico de qualquer ambiente aquático, são consideradas patrimônio natural, segundo a
Unesco.
Não sofrem interferências humanas, pois são encontradas em regiões de difícil acesso, por isso são consideradas
o grande foco da restauração ambiental.
Áreas protegidas legalmente e isoladas de outros ecossistemas, atuando como grandes reservatórios de água para
as populações urbanas.

8- O ciclo da água nos ajuda a compreender que cada gota desse recurso essencial é a mesma
desde a formação do nosso planeta. No percurso hidrológico, a água se transforma, se
movimenta, vai pra lá e volta pra cá. Entretanto, as práticas humanas têm causado interferências
negativas nessa dinâmica natural. Uma delas afeta o regime de chuvas, interfere na umidade do ar
e diminui os grandes reservatórios de água para abastecimento humano, por exemplo. Qual?
Incêndio nas florestas
Uso de agrotóxicos
Desmatamento
Agricultura familiar
Poluição atmosférica

9- Para minimizar os impactos ambientais em relação à exploração dos recursos hídricos é
essencial que o nosso olhar se volte para muitas dimensões. Uma é referente à água virtual. Esse
conceito diz respeito à quantidade de água utilizada nos meios de produção, a qual não pode ser
observada diretamente nos produtos que consumimos, mas que deve ser levada em consideração
quando o assunto for restauração ambiental. Sobre esse termo, vale dizer que:
É urgente que os indicadores de exploração dos recursos hídricos levem em conta o volume de
água utilizada nos bens que são produzidos para que possamos cada vez mais evidenciar a relação
entre o consumismo e os problemas ambientais atuais.
O termo água virtual não será mais tema de reflexão, uma vez que todos os meios de produção estão se
adequando ambientalmente para que todos os produtos sejam substituídos por objetos mais
sustentáveis, resultado de grande pressão dos ambientalistas.
As grandes indústrias já se preocupam com a água virtual gerada em sua cadeia de produção, por isso
seguem leis que regulam essa exploração hídrica. O fato demonstra a importância da fiscalização pública
em empresas privadas.
Não é responsabilidade da sociedade, já que ela não pode interferir nos meios de produção. Cabe a ela
se informar dos tipos de produto que consome e trocar de empresa, caso essa não possua práticas
ambientalmente adequadas.
A quantidade de água virtual utilizada por cada país não tem relação com os comércios globais. Portanto,
é responsabilidade de cada país, de forma isolada e respeitando as suas especificidades culturais,
desenvolver ações que minimizem impactos hídricos.

10- O Brasil possui grandes reservas hídricas: 12% da água doce mundial e 53% deste recurso na
América Latina. Esses números indicam a importância e responsabilidade do país perante a
preservação e restauração de suas bacias e aquíferos. Entretanto, estudos recentes demonstram
que há uma queda de 15% do volume da superfície de água, desde 1990. O bioma brasileiro com
maior quantidade de água doce é a Amazônia. A perda de seus corpos hídricos, em grande parte, é
derivada das mudanças climáticas. A Mata Atlântica não passou ilesa por grandes crises no século
atual. O Pampa e o Cerrado, embora menos, também sofrem perdas em seus recursos,
principalmente por ações antrópicas. A Caatinga, entre 2004 e 2009, apresentou um aumento de
superfície de água, porém, após longos períodos de estiagem, o índice voltou a cair. O Pantanal
atualmente é o bioma mais preocupante, como é o caso do estado de Mato Grosso do Sul, que
sofreu uma queda alarmante de 57% de seus recursos hídricos. Escolha a alternativa que explica
corretamente a redução significativa das águas superficiais em território brasileiro:
Cientistas pouco preparados para elaborar planos estratégicos que possam auxiliar as populações locais
a cuidar de seus corpos d’água aumentando a dependência de investimento internacional para as
pesquisas científicas.
Ação de pequenos agricultores em Unidades de Conservação, uso de agrotóxicos e falta de mão de obra
qualificada para gerenciar os desafios ambientais.
Uso do recurso nas comunidades ribeirinhas que vivem perto da foz do rio não respeitando os ciclos de
estiagem dos ecossistemas, afetando toda a população brasileira.
Construção de estruturas para a captação e armazenamento de água sem o controle dos governos e
órgãos ambientais.
Exploração de terras para atividade agrícola com a modificação da cobertura vegetal,
desmatamento e produção intensiva de bens para suprir o consumismo.

QUIZ - Técnicas de Restauração
1- A Década da Restauração de Ecossistemas é uma iniciativa da ONU e diversos parceiros em
todo mundo que tem o objetivo de deter a degradação dos ecossistemas e restaurá-los. A
Década dividiu os tipos de ecossistemas globais em: Água Doce; Áreas Urbanas; Florestas;
Campos, Matagais e Savanas; Oceanos e Costas; Montanhas; Terras Agrícolas e Turfeiras. Qual
foi o critério para esse tipo de classificação de ecossistemas?
Esta classificação considera ecossistemas presentes em todo o planeta, dividindo-os de acordo
com suas especificidades e técnicas utilizadas para sua restauração.
O critério utilizado foi de características presentes nos ecossistemas da América do Norte, onde está
localizada a sede da ONU.
Esses tipos de ecossistemas foram escolhidos de acordo com a capacidade dos países de restaurálos, porém em alguns países como o Brasil é difícil restaurar esses ecossistemas escolhidos.
Estes ecossistemas a serem restaurados foram escolhidos por votação realizada entre os
representantes dos países na ONU.
Esses ecossistemas são classificados de acordo com a necessidade de sua restauração e
disponibilidade de seus recursos naturais no planeta.

2- Para a realização de restauração de ecossistemas, é necessário observar quais são as
características do local a ser restaurado, afinal, nem toda técnica funciona para todos os tipos
de ecossistemas. O passo inicial é a realização de uma caracterização física e biológica,
analisando aspectos como: definição da área a ser restaurada; identificação de corpos d'água e
nascentes; identificação de fatores de degradação; levantamento florístico e avaliação do
potencial de regeneração natural. Como é chamada esta primeira etapa da restauração de
ecossistemas?
Planejamento
Execução
Diagnóstico
Monitoramento
Manejo

3- Quando pensamos em restaurar áreas florestais muitas vezes pensamos em realizar plantio
de mudas. Porém, esta técnica nem sempre é a primeira a ser utilizada. Técnicas mais simples
e com baixa intervenção humana são regeneração natural por condução, adensamento ou
enriquecimento, que são técnicas utilizadas com objetivo de fortalecer a regeneração natural,
algo que já é realizado pela própria natureza. Uma outra técnica utilizada é a de poleiros
artificiais ou naturais. Sobre esta técnica, assinale as opções verdadeiras:
Apesar de ser uma técnica simples, a utilização de poleiros artificiais em projetos de
restauração traz muitos benefícios e resultados em relação à intensificação da chuva de
sementes que estas aves dispersam no local.

Os poleiros naturais são criados com a introdução de espécies de árvores que atraem aves que, ao defecar e
regurgitar, viram ótimos agentes efetivos na dispersão de sementes. Os poleiros artificiais têm a mesma função
porém são feitos com bambu, galhos ou resto de madeira.
Os poleiros naturais e artificiais são locais que a avifauna procura para se abrigar e buscar alimentos, sendo
importantes para atração desses dispersores de semente.
Os poleiros naturais demoram muitos anos para crescerem e começarem a dar frutos. Somente quando frutificarem serão
atrativos para as aves, o que torna esta técnica demorada para a restauração de ecossistemas. Já os poleiros artificiais não
enganam os pássaros, que acabam os rejeitando.
Estas técnicas de poleiros naturais e artificiais são utilizadas apenas quando se pretende realizar uma restauração de baixo
custo.

4- Para se iniciar qualquer processo de restauração ecológica em uma área degradada, independentemente do
ecossistema é necessário avaliar qual tipo de técnica de restauração é mais adequada. Quase todos os projetos
seguem as mesmas etapas. Qual a ordem das etapas envolvidas em projetos de restauração?
Diagnóstico, Planejamento, Execução e Monitoramento.
Planejamento, Execução, Diagnóstico e Avaliação
Monitoramento, Execução, Planejamento e Diagnóstico
Diagnóstico, Planejamento, Execução e Manejo
Planejamento, Preparação, Execução e Monitoramento.

5- Os projetos de restauração de ecossistema conseguem impactar muitas dimensões diferentes, trazendo
inúmeros benefícios, além da restauração natural. Na dimensão social, estes projetos são capazes de: (Marque as
opções adequadas)
Fomentar a participação exclusiva de homens jovens, impedindo que mulheres possam participar de projetos de
restauração.
Formação de valores humanos voltados ao bom uso de recursos naturais.
Formação de uma cultura voltada à conservação da biodiversidade.
Fomentar a ideia de que a restauração só compensa se tiver um retorno econômico para os produtores.
Criação de emprego e renda para famílias, formações técnicas para os envolvidos na cadeia produtiva da
restauração.

6- Apesar de ocuparem apenas 1% da superfície terrestre, são as áreas urbanas que concentram a maior parte da
população mundial e, infelizmente, a qualidade dos recursos naturais nestas áreas determinam a qualidade de vida
de seus habitantes. É importantíssimo um planejamento urbano que restaure esse ecossistema. Quais ações
podem ser tomadas para a restauração de áreas urbanas? Assinale as opções corretas:
Criar espaços de participação social para envolver os cidadãos e os tomadores de decisão no planejamento urbano
em busca de criar soluções para os problemas ambientais locais.
Saneamento básico para todos e limpeza dos cursos d'água presentes nas áreas urbanas.
Criação de áreas verdes urbanas, pelo poder público ou pela população, como parques, praças, áreas de plantio na
beira de rios, nas escolas e em propriedades privadas.
Canalização de todos os rios e córregos, para que a população não jogue lixo e não polua os corpos d'água.
Plantio de árvores em áreas urbanas, porém evitando ruas e avenidas, principalmente calçadas porque as árvores sujam as
ruas com suas folhas e flores.

7- Uma técnica de restauração que vem tendo sucesso em biomas como Cerrado e Mata Atlântica é a semeadura
direta, também conhecida como muvuca de sementes. Após a germinação das sementes, as raízes se aprofundam
no solo facilitando a sobrevivência das plântulas (embriões vegetais). Assinale as vantagens de se utilizar esta
técnica para a restauração:
Com esta técnica a logística de implementação da restauração é facilitada já que não é necessário o transporte de
mudas, por exemplo. Os custos podem diminuir até 75%.
Esta técnica garante a preservação da diversidade biológica das espécies nativas, visto que são coletadas sementes
de espécies vegetais diferentes em localidades diferentes garantindo variabilidade genética.
Esta técnica não precisa de nenhum preparo anterior da área e por isso se torna mais econômica e vantajosa.
A coleta de sementes para restauração se tornou uma fonte de geração de renda para muitos agricultores
familiares, povos originários e comunidades tradicionais.
O importante na técnica de muvuca de sementes é utilizar grande variedade de sementes e pouca quantidade para que
todas as sementes possam germinar.

8- Sistemas Agroflorestais ou SAFs são sistemas que envolvem espécies vegetais lenhosas plantadas em conjunto
com cultivos agrícolas. Existem diversos níveis de complexidade para os SAFs, desde os mais simples até os mais
complexos que possuem dinâmicas semelhantes a florestas. O interessante nestes sistemas é a possibilidade de
produção de produtos madeireiros, não madeireiros e também cultivos alimentares em uma área que está sendo
restaurada. Eles estão sendo considerados uma técnica alternativa viável à restauração ecológica tradicional devido
a vantagens como: (Assinale as opções corretas)
Melhora as propriedades do solo
Aumento da renda do produtor rural
Variedade de produtos e/ou serviços provenientes do SAF
Redução do custo de implantação e insumos
Pode-se produzir monoculturas

9- A primeira iniciativa de restauração ecológica do Brasil foi:
No Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, com a restauração de Mata Atlântica - RJ
No Pantanal de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, no bioma Pantanal - MS
Na Florestas com Araucárias, no Paraná, que faz parte da Mata Atlântica - PR
No Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, parte do Cerrado
Na Floresta Nacional do Jamari, em Rondônia, na Amazônia

10- Os _____________ são uma fonte de matéria-prima muito importante para algumas técnicas de restauração.
Porém, encontram alguns desafios como a necessidade de estarem situados próximos ao local a ser restaurado e
também a fragmentos de mata nativa do bioma. Muitos projetos têm dificuldade de obter sementes florestais
nativas e ________________ de qualidade e de espécies diversas para ações de reflorestamento.
Complete as lacunas com as opções corretas:
parques muniipais / animais silvestres
projetos de conservação / frutos
coletores de sementes / biomas
viveiros florestais / mudas
ecossistemas / serviços ecossistêmicos

