Conteúdos:
- BIOMAS BRASILEIRO

Objetivo da aula:
Utilizar o conhecimento sobre BIOMAS
BRASILEIRO na vida cotidiana.

2

BIOMAS
CONCEITO:

São regiões que compreendem grandes ecossistemas
constituídos por uma comunidade biológica com
características semelhantes.
Todos os biomas têm fatores básicos que determinam sua
paisagem, e entre eles estão a intensidade da luz e o
regime de chuvas, condições obrigatórias para a
fotossíntese.
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Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o
Brasil possui seis biomas:

1- Cerrado
2- Amazônia
3- Caatinga
4- Mata Atlântica
5- Pantanal
6- Pampa
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4. BIOMA MATA ATLÂNTICA
Ocupa cerca de 15% do território brasileiro e compreende a região costeira do
Brasil, indo dos estados do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Esse
bioma é composto por variados ecossistemas florestais e por uma biodiversidade
semelhante à do bioma Amazônia. Hoje resta menos de 10% da mata nativa, que
sofre com o intenso desmatamento, responsável pela extinção de diversas
espécies desse bioma.
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4. BIOMA MATA ATLÂNTICA
FAUNA E FLORA: A fauna do bioma Mata Atlântica é semelhante à do bioma
Amazônia, contando com aproximadamente 850 espécies de aves, 370 espécies
de anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 espécies de mamíferos e 350 espécies
de peixes. Cerca de 39% dos mamíferos desse bioma são endêmicos. Os
principais representantes da fauna são micos, tamanduás, tucanos, bichospreguiça, entre outros.
Considerada uma das florestas com maior biodiversidade, a Mata Atlântica conta
com o recorde de plantas lenhosas.
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HIDROGRAFIA: A Mata Atlântica compreende a região onde se localizam sete
bacias hidrográficas que se alimentam dos rios São Francisco, Paraíba do Sul,
Paraná, entre outros. As águas dessa região abastecem cerca de 110 milhões de
brasileiros.

As extensas planícies sedimentares que, em consequência das transgressões
e regressões marinhas, formaram cordões litorâneos arenosos formam um dos
ecossistemas da Mata Atlântica denominado: MANGUE
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VEGETAÇÃO
A vegetação do bioma Mata Atlântica é diversificada em decorrência de
sua extensão. Apresenta vegetações ombrófilas (vegetações de folhas
largas e perenes). É composta por árvores de médio e grande porte,
cujas copas tocam-se, caracterizando uma formação contínua de
florestas que podem alcançar até 60 metros de altura.
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A vegetação da Mata Atlântica é composta por árvores de médio e
grande porte, que formam uma floresta contínua.
A Mata Atlântica apresenta uma das maiores biodiversidades do planeta,
com elevado grau de endemismo (espécies que são encontradas apenas
nessa região). Entretanto, devido ao intenso desmatamento, várias
espécies estão ameaçadas de extinção.
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5. BIOMA PANTANAL
É considerado uma das maiores planícies alagadas do mundo, compreendendo
os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
É o menor bioma em extensão territorial do Brasil, ocupando cerca de 2% do
território nacional. É um bioma com grande biodiversidade, que vem sendo
ameaçada pela ação antrópica.
Ação antrópica: É uma ação realizada pelo homem.
As ações antrópicas têm impactado negativamente o planeta, prejudicando as
gerações futuras.
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5. BIOMA PANTANAL
FAUNA E FLORA: A fauna do bioma Pantanal apresenta uma característica
incomum: espécies de outros biomas que se encontram ameaçadas aglomeram-se
na região do Pantanal.
►Destacam-se, nesse bioma, o tuiuiú, a arara-azul, o jacaré-do-pantanal, entre
outros.
► A flora do Pantanal conta com cerca de duas mil espécies de plantas segundo a
Embrapa. A maioria dessas plantas provém de outros biomas. São exemplos da
flora do Pantanal: vitória-régia, aguapé, palmeira, entre outras.
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5. BIOMA PANTANAL
VEGETAÇÃO
A vegetação do bioma Pantanal é muito diversificada em decorrência da grande
influência de outros biomas e também por conta do encharcamento do solo
durante um período do ano. a vegetação é aberta e varia conforme o relevo. Nos
terrenos alagados, é possível encontrar espécies aquáticas.
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5. BIOMA PANTANAL

A vitória-régia é uma espécie
típica da vegetação do
Pantanal.

O Pantanal é um dos biomas
brasileiros
com
maior
exuberância e biodiversidade.
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6. BIOMA PAMPA
► É conhecido também como Campos Sulinos, ocupa cerca de 2%
do território brasileiro, abrangendo o território do estado do Rio
Grande do Sul.
►O nome “pampa” tem origem indígena e designa uma região plana.
► A paisagem desse bioma é composta, em sua maioria, por campos
nativos. O Pampa apresenta grande biodiversidade.
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6. BIOMA PAMPA
FAUNA E FLORA: A fauna do bioma Pampa é bastante diversificada, que contribui para a existência
de várias espécies de aves. Aproximadamente 40% das espécies são endêmicas.
Os principais representantes da fauna são: cavalo pampa, veado-campeiro, entre outros.
A flora desse bioma conta com, aproximadamente, três mil espécies vegetais, com predominância de
gramíneas.
Como principais exemplos da flora, podemos citar: capim-forquilha, grama-tapete, entre outros.
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SOLO
Os solos do Pampa são, geralmente, pouco férteis e propícios à erosão. Em
virtude da prática agrícola (monocultura) realizada nessa área e da pecuária,
uma grande parte desse bioma foi devastada, intensificando os processos
erosivos, tornando os solos arenosos.

O
Bioma
Pampa
é
caracterizado por ter uma
vegetação rasteira composta
por gramíneas e arbustos.
O solo dos pampas é bastante
susceptíveis à erosão
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EXERCÍCIO DE CLASSE
01. A Mata Atlântica é um importante bioma brasileiro que, em virtude da intensa
exploração, praticamente não existe mais. Esse bioma enquadra-se em que tipo de
bioma mundial?
a) Savanas.
b) Floresta Equatorial.
c) Campos.
d) Deserto.
e) Floresta Tropical.

A Mata Atlântica é o exemplar de Floresta Tropical brasileira.
Ela é composta por uma vegetação florestal densa, que é
constituída por árvores de pequeno, médio e grande porte,
com folhas largas e grandes
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02. A vegetação dos Pampas é composta, principalmente, por:
a) Árvores de grande porte.
b) Árvores de pequeno porte.
c) Plantas xerófilas.
d) Gramíneas.
e) Plantas higrófilas.

Em decorrência da predominância do clima subtropical, o
principal tipo de vegetação que se desenvolveu nos
Pampas brasileiros foram as gramíneas.
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03.Que bioma brasileiro sofreu um grande processo de fragmentação
e apresenta o mangue como um dos seus ecossistemas?
A) Amazônia
B) Cerrado
C) Mata Atlântica
D) Pampas
E) Pantanal

LETRA: C
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04. Qual dos biomas Brasileiros abaixo possui uma das maiores
extensões úmidas da Terra, e, no entanto, é o bioma de menor
extensão territorial no Brasil?
a) Pampa
b) Cerrado
c) Pantanal
d) Amazônia
e) Mata Atlântica
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05. O mapa abaixo destaca a área de um bioma muito importante no Brasil. Além
de apresentarem solos susceptíveis à erosão:

Assinale o nome do bioma destacado:
a) Pampa
b) Cerrado
c) Pantanal
d) Amazônia
e) Mata Atlântica
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06. As formações vegetais representadas nas imagens a seguir corresponde
aos biomas:

a)

b)

BIOMA MATA ATLÂNTICA

BIOMA PAMPA

c)

BIOMA PANTANAL
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07. A Mata Atlântica foi a primeira formação vegetal brasileira
submetida ao extrativismo e à devastação:
a) por se tratar de uma floresta densa e homogênea.
b) por se tratar de uma floresta aberta e homogênea.
c) por causa de sua localização próxima ao litoral e peia existência de
madeiras nobres.
d) por causa da presença de inúmeras espécies vegetais, típicas das
florestas europeias.
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08. A extração de madeira, especialmente do pau-brasil, os ciclos do
açúcar e café e o desmatamento para instalação de indústrias são
eventos de nossa história que contribuíram para a degradação desse
bioma.
O texto refere-se ao bioma
a) Mata Atlântica.
b) Caatinga.
c) Cerrado.
d) Pantanal.
e) Floresta Amazônica.
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09. O pau-brasil foi a primeira matéria tintorial vinda da América a ser
comercializada na Europa [...] A exploração do pau-brasil é reconhecida como o
primeiro ciclo econômico da história do Brasil. [...] Foi explorado pelas maiores
potências comerciais de então (portugueses, franceses, holandeses e ingleses,
entre outros). [...] Em 1501, dom Manuel declarou o pau-brasil monopólio da
Coroa portuguesa. [...] Embora tenha sido oficialmente designado como espécie
em perigo de extinção, o pau-brasil continua sendo alvo de comércio ilegal e
também avança incessantemente o desmatamento de seu hábitat natural. [...] A
redução da área original é o fator que mais coloca em risco a sobrevivência do
pau-brasil, implacavelmente devastada ao longo dos últimos 500 anos.
(Eduardo Bueno. Pau-Brasil, 2002. Adaptado.)

O hábitat natural do pau-brasil é o bioma
a) Amazônico.
b) Cerrado.
c) Mata Atlântica.
d) Caatinga.
e) Pantanal.

LETRA: C
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01. A Mata Atlântica é um importante bioma brasileiro que, em virtude da
intensa exploração, praticamente não existe mais. Esse bioma enquadra-se
em que tipo de bioma mundial?
a) Savanas.

b) Floresta Equatorial.
c) Campos.
d) Deserto.
e) Floresta Tropical.
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02. O Pantanal é um tipo de bioma que se caracteriza por ser uma das
maiores planícies inundáveis do planeta. Marque a alternativa que
corresponde aos estados brasileiros que possuem esse bioma.
a) Goiás e Mato Grosso

b) Bahia e Minas Gerais
c) Pará e Amazonas
d) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
e) Rio Grande do Sul e Santa Catarina
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03. O Rio Grande do Sul possui um bioma exclusivo em relação aos
outros estados brasileiros. Esse bioma que também é chamado de
Campos Sulinos é:
a) Pampa
b) Caatinga
c) Cerrado
d) Mata Atlântica

e) Pantanal
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04. Segundo o IBGE, o Brasil possui seis grandes biomas, que
abrigam uma das maiores biodiversidades do planeta. Entre esses
biomas, inclui-se o bioma influenciado pelo clima subtropical e
pela formação do relevo, de clima frio e seco, cuja vegetação é
constituída principalmente por gramíneas. Tal bioma denomina-se
a) Mata Atlântica.
b) Pantanal.
c) Amazônia.
d) Caatinga.
e) Pampas.
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05. O trecho abaixo faz referência a uma importante planície situada em um
bioma brasileiro: Essa planície caracteriza-se pela baixa altitude, pouca
declividade e ocorrência de inundações periódicas. As flutuações da água
comandam os processos ecológicos na região, numa ampla variação temporal
e espacial da paisagem.
Disponível em: Acesso em: 10 fev. 2018. Adaptado. A qual bioma o texto se
refere?
a) Mangue
b) Caatinga
c) Cerrado
d) Mata Atlântica

e) Pantanal
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