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O que são biomas?O que são biomas?
(bios=vida; omas= massa,grupo)(bios=vida; omas= massa,grupo)  

● Conjunto de ecossistemas com 

características semelhantes
● Comunidade biológica, ou seja, seres vivos 

(fauna e flora) interagindo entre si e com o 

meio físico (biótipo: solo, ar, água, luz solar).



AMAZÔNIAAMAZÔNIA
Nosso maior bioma

● Maior área tropical do 

planeta
● Ocupa 49,29% do 

território nacional em 3 

estados (norte, 

nordeste e 

centro-oeste) 



Presente em 9 países sul americanos, numa área de 6,4 
milhões de Km²: 

Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, 
Guiana, Suriname e Guiana Francesa.



No brasil o bioma concentra 60% da floresta numa 
área com cerca de 4 milhões Km².



- Uma em cada dez espécies que existem vive na 
floresta Amazônica.

FAUNA:FAUNA:

JJacaré-açu; onça pintada; sucuri; piranhas; etc. 

Poraquê – peixe elétrico

Suçuarana ou puma

Pirarucu – um dos maiores
Peixes de água doce do mundo



Floresta de terra firme:Floresta de terra firme:
Composta por árvores de grande porte, cujas copas 
chegam a impedir a passagem da luz do sol em até 

95%
Exemplos:o cedro, mogno, angelim-pedra, 
castanheiras-do-pará, seringueira, guaraná

VEGETAÇÃOVEGETAÇÃO

Timbó: usada pelos índios
para envenenar peixes.



Fonte: www.tiberiogeo.com.br



Terras que ficam permanentemente alagadas, em 
terrenos baixos próximos aos rios.

Período de cheia as águas podem atingir as copas das 
árvores (que em sua maioria tem entre 2 e 3 mts).

Floresta de IgapóFloresta de Igapó

Vitória-régia



Floresta de VárzeaFloresta de Várzea

Área de transição entre a mata de terra firme e o 
igapó.

- Várzea baixa e intermediária:Várzea baixa e intermediária: palmeiras são os 
principais exemplares

- Várzea alta: Várzea alta: região menos atingida pelas águas. 
Andirobas, seringueira, 

palmeiras, jatobá.

andiroba



Estima-se que 175 km de vegetação desse bioma 
seja devastado mensalmente.



CERRADOCERRADO

Segundo maior bioma 
brasileiro, numa área de 
2.045.064 km² (20% do 

nosso território). 
Abrange os estados de 
Minas Gerais, Goiás, 

Tocantins, Bahia, 
Maranhão, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Piauí 

e o Distrito Federal.
www.ispn.org.br
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file:///wiki/Goi%C3%A1s
file:///wiki/Tocantins
file:///wiki/Bahia
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- Planalto Central Brasileiro
- Pouco mais de 1.500 espécies de animais

lobo-guará

Tamanduá bandeira

anta



Chapada dos Veadeiros, 1.250 metros (estado GO)
abriga o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros 

– patrimônio natural mundial
Área protegida por lei



Serra dos Pirineus: cadeia montanhosa cujo pico 
atinge 1385 m de altitude.



Segundo o Ministério do Meio Ambiente, até 2008 
foi desmatada 47,84% da área originária do Cerrado 

(24% do território nacional)



A savana brasileira mais 
árida.

Área de 
aproximadamente 

840.000 km2 (10% 
território)

Está presente no interior 
nordestino.

CAATINGA
em tupi “mata branca”



Características: vegetação adaptada à aridez, onde 
perdem folhagem durante a seca e/ou armazenam 

em seu interior água. Ex: mandacaru, cactos, 
bromeláceas.

Flor do mandacaru





1- Meio-Norte ou Mata 1- Meio-Norte ou Mata 
dos Cocais: dos Cocais: 

faixa de transição entre a 
Amazônia e o Sertão 

Nordestino.
Palmeiras de carnaúba e 

babaçu.
2- Sertão: 2- Sertão: área de maior 

escassez de chuva; 
vegetação rústica; 

temperaturas elevadas.



3- Agreste:3- Agreste: solo 
pedregoso, rios 

temporários e vegetação 
rala e de tamanho 
pequeno. Área de 

transição entre a Zona da 
Mata e o Sertão.

4- Zona da Mata4- Zona da Mata: sub-
região costeira que 

desemboca na 
praticamente extinta 

Mata Atlântica.



Chapada Diamantina: parte mais alta da caatinga. 
Parque nacional com vegetação que mescla a caatinga semi-

árida e da flora serrana.



tatu-bola



PAMPAS OU CAMPOS PAMPAS OU CAMPOS 
SULINOSSULINOS

Bioma no extremo sul do 
país.

Área com pouco mais de 
170.000 km.

Abrange o estado do Rio 
Grande do Sul, e os 
países  Uruguai e a 

Argentina.



- Clima subtropical: temperaturas amenas.
- Solo fértil ideal para agropecuária.

- Vegetação de gramíneas, plantas rasteiras



Banhado do Taim, RS
Estação Ecológica

Lagoa dos Patos, RS



PANTANALPANTANAL

Com cerca de 250 mil 
km², é a maior porção 

continental 
periodicamente alagável 

do mundo.
Além dos estados do 
Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul, tambem 
está presente no Paraguai 

e Bolívia.



- Clima quente e úmido;
- O lento ciclo das cheias e vazantes é conhecido 

como pulso de inundação

Lagoas pantaneiras





Exemplos fauna: pica-paus, caturritas, guaraxains, 
veados, tatus, anus-pretos, jabuti, dourado (peixe). 

file:///wiki/Pica-pau
file:///wiki/Caturrita
file:///wiki/Guaraxaim
file:///wiki/Veado
file:///wiki/Tatu
file:///wiki/Anu-preto


Nas planícies que encharcam predominam as 
gramíneas.

Nas regiões intermediárias há vegetação rasteira e 
pequenos arbustos.

Nas regiões mais altas há árvores de grande porte.
Ex: aroeira, ipê, figueira, palmeira, angico.

Angico branco
Figueira 



ÁREA ORIGINAL:
1.315.460 km²

Hoje restam cerca de 7%
Estende-se do Rio Grande 

do Norte, pela costa 
brasileira, estando 

presente tambem no 
Paraguai e Argentina.

MATA ATLÂNTICAMATA ATLÂNTICA



- 200 espécies de aves endêmicas (120 ameaçadas 
de extinção)

- Floresta Ombrófila Densa
- Floresta Ombrófila Mista ou Mata de Araucária 





Referências bibliográficasReferências bibliográficas

http://georesumos.blogspot.com.br
http://www.atakanamazon.com/
http://www.biomasdobrasil.com/
http://outrapolitica.wordpress.com/
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