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O clima equatorial é encontrado nas regiões de 

baixas latitudes, isto é, como o próprio nome 

indica, nas proximidades do paralelo do Equador. 

É um clima bem específico e que possui 

características únicas. Essa especificidade 

contribui para que nesse tipo climático surja a 

exuberante Floresta Equatorial.
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A Floresta Amazônica é a maior floresta do Brasil, ocupando 

praticamente a metade do território brasileiro, além de 

ocupar também o território de outros nove países. É 

considerada a mais importante floresta tropical do mundo em 

virtude da sua diversidade e do seu papel no clima, atuando 

no processo de controle das temperaturas. Sua área total 

ultrapassa os cinco milhões de km².
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A Transamazônica, ou Rodovia Transamazônica (BR-230), foi construída no decorrer do 

governo de Emílio Garrastazu Médici, entre os anos de 1969 e 1974. Uma obra de grande 

proporção que ficou conhecida como uma “obra faraônica”.

Para o desenvolvimento da obra, o governo conduziu para a região aproximadamente quatro 

mil homens (entre 1970 e 1973), isso com o intuito de abrir estradas e estabelecer a 

comunicação entre as cidades.

A execução do projeto aconteceu em um período de regime militar no Brasil, a rodovia 

tornou-se a terceira maior do país, com quatro mil quilômetros, percorrendo os estados da 

Paraíba, Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas. A Transamazônica corta o Brasil no sentido Leste-

Oeste, por isso é considerada uma rodovia transversal, no entanto, em grande parte, não é 

pavimentada. Os extremos da rodovia são respectivamente em Cabedelo (Paraíba) e Lábrea 

(Amazonas).
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O termo conhecido como arco de desmatamento compreende a região onde encontram-se os maiores índices 

de desmatamento da Amazônia. É um território que vai do oeste do Maranhão e sul do Pará em direção a oeste, 

passando por Mato Grosso, Rondônia e Acre.

As rodovias Belém-Brasília e Cuiabá-Porto Velho iniciaram o desenho desse arco, e atualmente corresponde ao 

território de 256 municípios que concentram aproximadamente 75% do desmatamento da Amazônia.
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1.Que tipo de clima predomina na área da Floresta Amazônica? Quais são as 

principais características desse tipo de clima?

2.O que você sabe a respeito dos problemas socioambientais da Amazônia?

3.Você sabe em que contexto histórico foi construída a Rodovia Transamazônica?

4.Você já ouviu falar do “arco do desmatamento” na Região Norte? Caso sim, 

explique-o com suas palavras.


