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ESTUDAMOS OS BIOMAS 

BRASILEIROS.



3

ACOLHIDA: Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

- Conteúdo: Biomas.
- Recursos: Slides.
- Atividades em sala: Exercícios de fixação
- Atividade para casa: Pesquisar sobre a importância do bioma
Pantanal.



• Situa-se nos estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do

Sul e no oeste de São Paulo e Paraná

• Trata-se de um bioma do tipo savana, com vegetação arbórea esparsa formada

por pequenas árvores e arbustos

CERRADO
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• O clima do cerrado é relativamente quente (26 ºC) e índice pluviométrico de 1600 ‘a

2000 mm/ano concentrados no verão.

• Solo pobre em determinados minerais.

• Entre a diversidade de invertebrados, os mais notáveis são os térmitas (cupins)

e as formigas cortadeiras (saúvas).

CERRADO
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• Cortiça grossa e estruturas subterrâneas podem ser interpretadas como algumas das

muitas adaptações desta vegetação às queimadas periódicas.

• Acredita-se que, como em muitas savanas do mundo, os ecossistemas de cerrado vêm co-

existindo com o fogo desde tempos remotos, inicialmente como incêndios naturais

causados por relâmpagos ou atividades vulcânicas e, posteriormente, causados pelo

homem.

CERRADO
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• Atualmente, a região contribui com mais de 70% da produção de carne bovina do País.

CERRADO
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• É também um importante centro de produção de grãos (soja, feijão, milho e arroz).

• Como uma atividade secundária, grandes extensões de cerrado são ainda utilizadas na

produção de polpa de celulose para a indústria de papel.

CERRADO
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PANTANAL
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PANTANAL
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PANTANAL
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Tuiuiu

Veado Mateiro

PANTANAL
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• Abriga uma das mais ricas reservas de vida selvagem do mundo

• Em alguns locais mais elevados onde o solo não retém água a vegetação pode

apresentar a vegetação típica de caatinga como cactus

• Nas áreas que são inundadas durante as cheias anuais crescem gramíneas formando

pastagens naturais

PANTANAL
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MATA ATLÂNTICA
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• Apresenta um alto índice pluviométrico chegando a valores entre 1800 a 3600mm por

ano, devido a condensação da brisa oceânica carregada de vapor que é empurrada

para as regiões continentais.

• Nesse bioma a maioria dos rios é perene, possuindo rios de águas claras e rios de

águas pretas.

MATA ATLÂNTICA
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MATA ATLÂNTICA
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MATA ATLÂNTICA
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MATA ATLÂNTICA
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PAMPAS
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• Agricultores e pecuaristas foram atraídos para a região devido ao seu solo fértil e

condições naturais favoráveis, o que ocasionou uma desordenada expansão, gerando

um acelerado desgaste do solo e iniciando um processo de desertificação em algumas

áreas desse bioma.

PAMPAS
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PAMPAS
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PAMPAS
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IREMOS ESTUDAR OS 
DESEQULÍBRIOS AMBIENTAIS.


