


Conteúdos:

- BIOMAS BRASILEIRO REVISÃO DE CONTEÚDO)

Objetivo da aula:

Utilizar o conhecimento sobre BIOMAS BRASILEIRO na 

vida cotidiana.

ROTEIRO DE AULA:
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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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TIPOS DE BIOMAS NO BRASIL

1. BIOMA AMAZÔNIA

O bioma Amazônia compreende uma área na qual se encontra a maior
floresta tropical do mundo. A Floresta Amazônica estende-se por nove países
da América do Sul, sendo sua maior porção localizada no Brasil, ocupando
cerca de 40% do território.

►É o maior de todos os biomas brasileiros.

Caracteriza-se pela presença de diversos ecossistemas e por deter

grande biodiversidade na fauna e na flora.
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1. BIOMA AMAZÔNIA

FAUNA E FLORA

Os principais representantes da fauna são onça-pintada, boto-cor-de-rosa, capivara

e cobras, como a cascavel e a jararaca.

A flora é constituída por aproximadamente 30 mil espécies das quase 100 mil

existentes na América Latina. Entre as espécies de plantas mais conhecidas,

destaca-se a vitória-régia, característica dos igapós.
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VEGETAÇÃO: A vegetação do bioma Amazônia divide-se em: mata de terra

firme, mata de várzea e mata de igapó.

►MATAS DE TERRA FIRME: compreendem as partes mais altas, portanto,

não são inundadas.

► MATAS DE VÁRZEA: representam áreas inundadas durante alguns

períodos do ano.

► MATAS DE IGAPÓ: constituem os estratos mais baixos da vegetação e

apresentam-se inundadas praticamente durante todo o ano.
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Entre os principais fatores para a redução do desmatamento na Amazônia

estão:

- Intensificação nas operações de fiscalização;

- Repressão às madeireiras, aos grileiros de terra e aos pecuaristas;

- Restrição de créditos para infratores das leis ambientais;

- Proibição dos garimpos clandestinos.

REDUÇÃO DO DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA
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1- A Amazônia engloba mais da metade de todas as florestas tropicais do planeta 

e cobre uma área de 5,5 milhões de quilômetros quadrados

2 – Cerca de 400 bilhões de árvores de 16 mil espécies diferentes crescem na 

floresta;

3 - Estima-se que 20% do oxigênio do mundo seja produzido pela Floresta 

Amazônica

4- Nos últimos 40 anos, cerca de 20% da floresta foi desmatada

CURIOSIDADES
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Temos que agir para conservar a biodiversidade que conhecemos e também

aquela que desconhecemos – neste sentido, investimentos em ciência e pesquisa

são fundamentais.

Precisamos, como sociedade, repensar nossa relação com a natureza

e buscar soluções para lidar com a rápida perda da biodiversidade e

com as mudanças climáticas. Um passo importante nesse caminho é

parar imediatamente o desmatamento e manter as florestas

saudáveis.

VAMOS REFLETIR
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2. BIOMA CERRADO

O CERRADO é considerado o segundo maior bioma da América

Latina e do Brasil. Conhecido como savana brasileira, apresenta

grande biodiversidade e compreende uma área de elevado potencial

aquífero.

►Esse bioma caracteriza-se por apresentar uma diversidade de de

fauna e flora em virtude dos vários contatos geográficos que possui

com outros biomas.

► Ao norte, limita-se com o bioma Amazônia; a leste e ao nordeste,

com a Caatinga; ao sudoeste, com o Pantanal; e a sudeste, com a

Mata Atlântica.
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VEGETAÇÃO

O Cerrado apresenta vegetações distribuídas em formações

savânicas, formações florestais e formações campestres. As espécies

variam entre plantas arbóreas, herbáceas, arbustivas e cipós.

Além das árvores de troncos tortuosos, que podem apresentar até 20

metros, há também cactos e orquídeas no Cerrado.
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As principais causas da devastação do Cerrado são o avanço das queimadas e a

retirada de suas matas para a utilização do solo na agropecuária.

A área de sua ocupação original configura-se, hoje, como o principal local

fornecedor de grãos do Brasil, com destaque para a soja, que é voltada,

principalmente, para o mercado externo.

SOLO: Os solos do Cerrado são muito ácidos e apenas a aplicação da CALAGEM

(correção do pH do solo através da adição de calcário) pode corrigir essa

dificuldade.
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3. BIOMA CAATINGA

Considerado o bioma mais seco, a Caatinga apresenta

baixos índices pluviométricos.

É um bioma exclusivamente brasileiro e corresponde a

70% da região nordeste.

Apresenta temperaturas elevadas com secas longas
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3. BIOMA CAATINGA

FAUNA E FLORA: A Caatinga é um bioma exclusivo do Brasil, por isso, a maioria

das suas espécies é endêmica (ocorre somente numa determinada área).

► A flora varia de acordo com características locais, como índice pluviométrico e

particularidades do solo.

►As espécies mais características da sua flora são mandacaru, juazeiro, umbu,

entre outras.

► A fauna da Caatinga é rica em biodiversidade.
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SOLO: Os solos da Caatinga variam de rasos a moderadamente profundos.

São pouco férteis e, geralmente, ricos em minerais, porém pobres em matéria

orgânica. São também arenosos e pedregosos, retendo pouca água. A

coloração varia de tons de vermelho à cor cinza.

A vegetação da Caatinga caracteriza-se pela perda 

das folhas no período de seca.

3. BIOMA CAATINGA
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Ocupa cerca de 13% 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.

4. BIOMA MATA ATLÂNTICA
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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, bichos-

preguiça, entre outros.

Considerada uma das florestas com maior biodiversidade, a Mata Atlântica conta

com o recorde de plantas lenhosas.

4. BIOMA MATA ATLÂNTICA
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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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A vitória-régia é uma espécie

típica da vegetação do

Pantanal.

O Pantanal é um dos biomas

brasileiros com maior

exuberância e biodiversidade.

5. BIOMA PANTANAL
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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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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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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.

25



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.

26



01. A vegetação desse importante bioma (domínio) brasileiro pode ser

subdividida em: Igapó, Várzea e Mata de terra firma. Trata-se do:

a) Bioma Pantanal

b) Bioma Cerrado

c) Bioma Amazônico

d) Bioma Mata Atlântica

O Bioma Amazônico pode ser subdividido em: Igapó

(vegetação adaptada a regiões permanentemente alagadas),

Várzeas (áreas com alagamentos sazonais) e Mata de Terra

Firme (não apresenta alagamentos).

27



02. O desmatamento é, sem dúvidas, uma das maiores preocupações

atuais da humanidade, pois o seu avanço poderá intensificar o

processo de remoção da cobertura vegetal do planeta. Podemos

identificar como consequências do desmatamento todas as

alternativas a seguir, exceto:

a) o aumento do efeito estufa

b) a diminuição da biodiversidade

c) a elevação desproporcional da umidade

d) o maior desgaste do solo

e) o assoreamento de rios e lagos

LETRA C (não há aumento da umidade do ar, mas a sua diminuição).

28



03. O desmatamento pode trazer diversas consequências

para a sociedade e ambiente, EXCETO:

a) Aumento do processo de erosão dos solos.

b) Modificações climáticas com elevação da temperatura.

c) Provocar a desertificação em extensas áreas.

d) Diminuição do processo de erosão dos solos.

O desmatamento não diminui o processo de erosão dos solos, ao contrário,

intensifica-os. A exposição dos solos aos agentes do intemperismo facilita o

processo de erosão.
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04. Mata de terra firme, mata de várzea e igapó são formações

vegetais típicas deste bioma. Em razão do processo de uso e

ocupação do território brasileiro e das ações dirigidas à preservação

dos recursos naturais realizadas nas últimas décadas, este bioma

constitui-se também naquele que guarda as maiores extensões de

floresta nativa no Brasil, ainda que seu desmatamento não tenha sido

completamente cessado. O texto refere-se ao bioma:

a) Cerrado.

b) Mata Atlântica.

c) Pampa.

d) Caatinga.

e) Amazônico.
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05. O termo bioma pode ser conceituado como:

a) O conjunto formado por seres bióticos e abióticos que interagem

entre si, formando um sistema equilibrado.

b) O agregado de seres vivos que dependem um dos outros para

sobreviver. É dividido em: produtores, consumidores e decompositores.

c) O conjunto composto por todos os seres vivos do planeta, exceto as

plantas e as algas, que formam a flora.

d) O conjunto de vida vegetal e animal presentes em um ambiente que

possui condições naturais parecidas e que historicamente foi

influenciado pelo mesmo processo de formação.

e) A camada do planeta Terra que abriga a vida. Abrange parte da

litosfera, hidrosfera e da atmosfera.
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LETRA D

Os biomas são o conjunto de ecossistemas com características

semelhantes, localizados em áreas próximas umas das outras e que

tiveram processos semelhantes de formação. Normalmente, ao se

caracterizar um bioma, destaca-se a sua vegetação, fauna e o clima

da região em que ele se encontra. Além disso, o conjunto de biomas

do mundo forma a biosfera (camada do planeta que abriga a vida).
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06. 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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07. Assinale a opção que apresenta unicamente características da Caatinga.

a) Compreende a área em que se encontra a maior floresta tropical do mundo.

b) é caracterizada por ter rios intermitentes, ou seja, rios que secam durante um

período do ano.

c) É considerada a savana brasileira e compreende uma área de elevado

potencial aquífero.

d) Compreende a região costeira do Brasil e atualmente restam menos de 10% da

sua mata nativa.

A alternativa que corresponde ao bioma Caatinga é a B. 

A alternativa A corresponde ao Bioma Amazônia; a alternativa C, 

ao bioma Cerrado; e a alternativa D, à Mata Atlântica.

34



08. 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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09.Indique os biomas, de acordo com as suas respectivas imagens

a) b)

c)

BIOMA MATA ATLÂNTICA CAATINGA

BIOMA PANTANAL
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d) e)

f)

BIOMA MATA ATLÂNTICA
CERRADO

PAMPAS
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10. Determinado bioma brasileiro apresenta vegetação conhecida por

perder as folhas e ficar apenas com galhos esbranquiçados, ao

passar por até nove meses de seca. As plantas podem acumular água

no caule e na raiz, além de apresentarem folhas pequenas, que em

algumas espécies assumem a forma de espinhos. Qual região

fitogeográfica brasileira apresenta plantas com essas características?

a) Floresta Amazônica

b) Mata Atlântica

c) Caatinga

d) Pantanal

e) Cerrado
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01. A vegetação das matas de terra firme, de várzea e de igapó ficam em qual região
brasileira?
a) Nordeste.
b) Sudeste.
c) Norte.
d) Centro-oeste.
e) Sul.

02. Os principais biomas brasileiros são:

a) Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas, Caatinga e Pantanal.

b) Mata de Galeria, Cerrado, Amazônia, Pantanal e Igapó.

c) Biomas costeiros, Campos, Pampas, Pradarias e Mata Atlântica.

d) Manguezal, Pradarias, Amazônia, Caatinga, Cerradão e Campo sujo.

e) Mata de Várzea, Mata dos Cocais, Mata de Araucárias, Pantanal e Cerrado.
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03. Localizado principalmente na Região Centro-Oeste, esse bioma é caracterizado pela presença de pequenos

arbustos e árvores retorcidas, com cascas grossas e folhas recobertas de pelos. Solo deficiente em nutrientes e ácido.

Marque a alternativa que corresponde ao bioma que apresenta as características descritas.

a) Mangue

b) Caatinga

c) Campos

d) Cerrado

e) Mata de araucária

04. As cactáceas, tais como o xique-xique e o mandacaru, são espécies de vegetação brasileira que apresentam folhas

de tamanho reduzido para minimizar a perda de água pela transpiração. Tais espécies podem ser encontradas na/no

(s)

a) Mata Atlântica. 

b) Manguezais. 

c) Mata dos Cocais. 

d) Araucária. 

e) Caatinga.  
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05. 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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