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Nós estudamos materiais condutores
e isolantes de calor.

NA AULA ANTERIOR
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ACOLHIDA: Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

- Conteúdo: Biomas Brasileiros.

- Recursos: Slides.

- Atividades em sala: Exercícios para fixação do conteúdo.

- Atividade para casa: Pesquise sobre a importância do bioma amazônico.

ROTEIRO DA AULA
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São grandes estruturas ecológicas com fisionomias distintas encontradas em

diferentes continentes, caracterizados por fatores climáticos (temperatura e

umidade) e formações vegetais relacionados.

• Floresta Amazônica

• Caatinga

• Cerrado

• Pantanal

• Mata Atlântica

• Pampa

O QUE SÃO BIOMAS?
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LOCALIZAÇÃO DOS BIOMAS BRASILEIROS
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• Localiza-se na região norte do Brasil

•Pluviometria superior a 1.800mm/ano

•Floresta apresenta diversos estratos

•O estrato mais alto localiza-se de 30 a 40m do solo

•Apresentam raízes tabulares sustentando as plantas

•A seringueira é a árvore mais conhecida

•Epífitas como as bromélias são abundantes

FLORESTA AMAZÔNICA
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• Região da bacia amazônica ostenta a maior variedade de aves, primatas, roedores,
jacarés, sapos, insetos, lagartos e peixes de água doce de todo o planeta.

• Por ali circulam 324 espécies de mamíferos, como a onça-pintada, a ariranha, a
preguiça e o macacos.

• Vivem cerca de 25% da população de primatas do globo e 70 das 334 espécies de
papagaios existentes.

• Com relação a peixe de água doce, concentra de 2500 a 3000 espécies diferentes.

• Só no Rio Negro podem ser encontradas 450 espécies enquanto que na Europa não
se contam mais de 200.

FLORESTA AMAZÔNICA
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Plantas Epífitas

Raizes tabulares

FLORESTA AMAZÔNICA
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Concentram-se grandes comunidades indígenas

FLORESTA AMAZÔNICA
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• Abrange os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe,

Alagoas, Bahia, sul e leste do Piauí e norte de Minas Gerais.

• Possui um clima semi-árido com temperaturas médias anuais entre 27ºC e 29ºC, e

índices pluviométricos irregulares variando de 250 a 1000mm por ano, concentrando-

se durante 3 a 5 meses. Na estação seca a temperatura do solo, que é raso, pedregoso

e alcalino, pode chegar a 60ºC.

CAATINGA
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CAATINGA

• Está localizado na faixa sub-equatorial, entre a floresta amazônica e floresta atlântica,

compreendendo quase 10% da área total do território brasileiro.
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VISÃO DA CAATINGA EM ÉPOCA DE ESTIAGEM

CAATINGA
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VISÃO DA CAATINGA EM ÉPOCA DE CHUVA

CAATINGA
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• A vegetação da caatinga é extremamente diversificada proporcionando a ocorrência de
espécies adaptadas às condições do ambiente (solo e clima).

• As espécies arbóreas e arbustivas apresentam folhas pequenas (caducifolia) ou
modificadas em espinhos, outras, com raízes superficiais para absorver o máximo de
águas pluviais.

• Algumas das espécies nativas da caatinga são: barriguda, amburana, aroeira, umbu,
baraúna, maniçoba, macambira, mandacaru e juazeiro.

MANDACARU BARRIGUDA AROEIRA

CAATINGA


