




Fonte: http://7a12.ibge.gov.br/vamos-conhecer-o-brasil/nosso-territorio/biomas.html 

 com condições de geologia e clima semelhantes e que, 
historicamente; 



O Brasil é formado por seis (6) BIOMAS de características 
distintas: Amazônia, Pantanal, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica e Pampa.  

Fonte: http://www.mma.gov.br/biomas 

O estado de conservação e de 
continuidade da vegetação de um BIOMA definem: 

a existência ou não de 
hábitats para as espécies; e 

A manutenção de serviços 
ambientais e o fornecimento 

de bens essenciais à 
sobrevivência de populações 

humanas. 



Fonte:  http://www.cbers.inpe.br/hotsite/img/brasil_cima_gde.jpg 



Fonte:  IBGE/MMA, Mapa de Biomas do Brasil - Primeira Aproximação, 2004. 
http://brasilemsintese.ibge.gov.br/territorio.html . Dados compilados e organizados pelos Autores. 
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Fonte: http://7a12.ibge.gov.br/images/7a12/mapas/Brasil/biomas.pdf 





Fonte: http://www.aeb.gov.br/fundo-amazonia-aprimora-estudos-e-projetos-do-inpe/ 



 É o maior bioma do Brasil e abriga uma infinidade de 
espécies vegetais e animais: 

Fonte: http://www.mma.gov.br/biomas;  http://www2.ana.gov.br/Paginas/portais/bacias/amazonica.aspx; e 
http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2154:catid=28&Itemid=23 

O Bioma Amazônia abrange diversos Estados do Brasil. Quais são? 

 1,5 milhão de espécies vegetais catalogadas; três mil 
espécies de peixes; e 

 950 tipos de pássaros; e ainda insetos, répteis, anfíbios e 
mamíferos. 

Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, 
Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. 



Fonte: http://www.mma.gov.br/biomas 
http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2154:catid=28&Itemid=23 

A Amazônia é conhecida 
mundialmente por sua grande disponibilidade hídrica 

e pela quantidade de ecossistemas, como matas de terra firme, 
florestas inundadas, várzeas, igapós, campos abertos e cerrados. 

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



Fonte: http://climanalise.cptec.inpe.br/~rclimanl/boletim/cliesp10a/fish.html 



Fonte: http://www.mcti.gov.br/noticia/-/asset_publisher/epbV0pr6eIS0/content/igapos-sao-importantes-para-a-
conservacao-de-primatas-na-amazonia 

Pesquisa buscou descrever como primatas (macacos) 
utilizam os recursos de igapós na Amazônia para 
sobreviverem. 

O estudo foi do Mestre em Ecologia do Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia (INPA/MCTI), Alessandro Rocha. 

Apenas duas das sete espécies de macacos foram identificadas 
como sazonais nos igapós e eles só ingressam nessas áreas no 

período de cheias. 



Fonte: http://www.ead.uepb.edu.br/arquivos/cursos/Geografia_PAR_UAB/ECOSSISTAULA9.pdf 

O relevo da Amazônia é formado por planaltos, planícies e 
depressões, não apresentando altitudes superiores a 200 m. 

Ecossistemas do Bioma Amazônia:  
 

 Mata de terra firme; 

 Mata de várzea; 

 Mata de igapós; 

 Igarapé; 

 Cerrado; e 

 Caatinga amazônica ou campinarana. 



Mata de terra firme (onde não há inundação; localizadas em 
regiões mais elevadas; habitat de espécies nobres: mogno, 
castanheira, angelim, cedro, andiroba e muitas outras).  

Fonte: http://www.ead.uepb.edu.br/arquivos/cursos/Geografia_PAR_UAB/ECOSSISTAULA9.pdf e http://www.fapeam.am.gov.br/fungo-descoberto-em-castanheiras-

pode-ter-atividade-bactericida/  



Mata de várzea (há inundação na época das chuvas; localizadas 
em regiões menos elevadas; habitat de espécies vegetais que 
podem atingir até 40 m de altura. Ex: seringueira e outras). 

Fonte: https://revistaesquinas.casperlibero.edu.br/arte-e-cultura/exposicoes/historia-pelo-amazonas/ 



Mata de igapó (áreas permanentemente inundadas pelos rios; 
habitat de muitas espécies vegetais, como: vitória-régia, a 
piaçava e palmeiras). 

Fonte: https://www.iguiecologia.com/florestas-alagadas/igapo/ 



Vitória-régia   (Victoria amazonica) 

Fonte: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/floresta-amazonica 



 Igarapé (pequenos rios que cruzam as florestas de várzeas). 

Fonte: https://www.greenfm.com.br/noticias/estudo-mostra-importancia-dos-igarapes-para-conservacao-da-biodiversidade/ 



 Igarapé (pequenos rios que cruzam as florestas de várzeas). 

Fonte: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10980-016-0358-x/ 

Em pesquisa realizada por Cecília G. Leal - pesquisadora do Museu 
Paraense Emilio Goeldi, em parceria com outros 15 pesquisadores 
brasileiros e estrangeiros, foi observado que: 

A conservação dos igarapés depende do bom funcionamento das 
microbacias hidrográficas das quais fazem parte (Leal et al., 2016). 

Em igarapés a poucas dezenas de km de distância uns dos outros, 
podem abrigar conjuntos de espécies bastante diferentes (Leal et 
al., 2016). 



Fonte: http://snif.florestal.gov.br/pt-br/os-biomas-e-suas-florestas 



Fonte: http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/map/deforestation?hl=pt-br 



Fonte:http://blogs.diariodonordeste.com.br/gestaoambiental/desenvolvimento-sustentavel/avancos-do-projeto-mata-branca/ 
Foto: Cid Barbosa / Agência Diário 



Caatinga na língua Tupi-Guarani significa MATA BRANCA 
 

CAA = Mata 
 

TINGA = Branca 

Fonte: https://www.dicionariotupiguarani.com.br/dicionario/caatinga/ 

Devido a falta de água no bioma, as plantas da Caatinga 
ficam quase brancas. 

A vegetação da CAATINGA só consegue se adaptar em 
lugares onde tem muita seca. 



Fonte: SENA (2011).  



Fonte: https://conhecimentocientifico.r7.com/o-que-e-caatinga-conheca-o-bioma-que-so-existe-no-nordeste-brasileiro/ 



Fonte: http://fotoforma.com.br/portfolio/mata-branca/ 



Fonte: https://conhecimentocientifico.r7.com/o-que-e-caatinga-conheca-o-bioma-que-so-existe-no-nordeste-brasileiro/ 



O BIOMA Caatinga é exclusivamente brasileiro! 
 

Abrange os Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e 

o norte de Minas Gerais. 

Fonte: http://www.mma.gov.br/biomas/caatinga 

É muito rico em biodiversidade! 
 

Segundo o MMA, abriga 178 espécies de mamíferos, 591 de aves, 
177 de répteis, 79 espécies de anfíbios, 241 de peixes e 221 de 

abelhas. 



Fonte: http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/bioma_caatinga/arvore/CONT000g798rt3p02wx5ok0wtedt3n17xgwk.html 



Fonte: http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/bioma_caatinga/arvore/CONT000g798rt3p02wx5ok0wtedt3n17xgwk.html 



Fonte: http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/bioma_caatinga/arvore/CONT000g798rt3p02wx5ok0wtedt3nd3c63l.html 



Fonte: NASA - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Caatinga_IBAMA.jpg 



Conforme o MMA, cerca de 27 milhões 
de pessoas vivem neste BIOMA. A maioria é carente 

e depende dos recursos da CAATINGA para sobreviver. 

Fonte: http://www.mma.gov.br/biomas/caatinga 

A Caatinga tem um imenso 
potencial para a conservação de serviços 

ambientais e uso sustentável, que se bem explorado, 
será decisivo para o desenvolvimento da região e do país. 



Fonte: Créditos: Arquivo MMA / João Vital Solto 
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2015/02/produtores-do-rn-querem-retomar-producao-de-castanhas-em-2015.html 

Castanha de Caju 



Fonte: http://www.mma.gov.br/biomas/caatinga 

A biodiversidade da CAATINGA 

ampara diversas atividades econômicas, como 

na produção de remédios, de cosméticos e de alimentos.  



Fonte: Créditos: Arquivo MMA / João Vital Solto 
http://www.mma.gov.br/biomas/caatinga/acervo-de-fotos 



Crédito: Instituto Nacional do Semiárido - INSA 
http://www.mcti.gov.br/noticia/-/asset_publisher/epbV0pr6eIS0/content/instituto-do-semiarido-lanca-plataforma-para-monitoramento-

da-vegetacao-da-caatinga 



https://exame.abril.com.br/mundo/caatinga-pode-absorver-mais-gas-carbonico-que-florestas/ 



Fonte: Créditos: Arquivo MMA / Eraldo Peres 
Fonte: http://www.mma.gov.br/biomas/caatinga/acervo-de-fotos 

Fonte: http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/estudo-do-inpe-alerta-sobre-desertificacao-do-nordeste/248683  



Fonte: Créditos: Arquivo MMA / João Vital Solto 
http://www.mma.gov.br/biomas/caatinga/acervo-de-fotos 

Camaleão da Caatinga 



Fonte: http://snif.florestal.gov.br/pt-br/os-biomas-e-suas-florestas 



Fonte: http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=5022 



Foto: Rico / Acervo FundturMS 
Fonte: http://www.noticias.ms.gov.br/pantanal-uma-das-mais-exuberantes-reservas-naturais-do-planeta/ 

Considerado pela UNESCO 
um Patrimônio Natural Mundial.  



O BIOMA Pantanal é considerado uma das maiores 
extensões de terras úmidas contínuas do planeta. 

Fonte: http://www.mma.gov.br/biomas 
http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2154:catid=28&Itemid=23 

 É considerado o BIOMA de menor extensão territorial no 
Brasil, mas este dado não desmerece a exuberante 
riqueza que nele abriga. 

 Em seu espaço territorial, que é uma planície aluvial, é 
influenciado por rios que drenam a bacia do Alto 
Paraguai. 



Fonte: http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=963&sid=2 
Fonte: http://www.cprm.gov.br/publique/media/Evento_tendencia_Marcuzzo.pdf 



Fonte: http://www.mma.gov.br/biomas 
http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2154:catid=28&Itemid=23 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), uma 
característica interessante do Pantanal é que muitas 

espécies ameaçadas em outras regiões do Brasil persistem 
em populações avantajadas na região, como é o caso do 

TUIUIÚ – ave símbolo do BIOMA. 

Além do Brasil, o BIOMA Pantanal abrange outros países da 
América do Sul: Bolívia e Paraguai. 



Fonte: http://www.mt.gov.br/-/do-pantanal-ao-araguaia-mato-grosso-oferece-opcoes-de-turismo-em-todas-as-regioes 

Tuiuiu 



Fonte: NASA - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Pantanal_55.76W_15.40S.jpg 



Estudos indicam que o Pantanal 
abriga os seguintes números de espécies já catalogadas: 

 
• 263 espécies de peixes; 

 

• 41 espécies de anfíbios; 
 

• 113 espécies de répteis; 
 

• 463 espécies de aves; 
 

• 132 espécies de mamíferos; e 
 

• Quase 2.000 espécies de plantas catalogadas, com grande 
potencial medicinal. 

Fonte: http://www.mma.gov.br/biomas 
http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2154:catid=28&Itemid=23 



Fonte: http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Criacao/Boi/noticia/2014/12/carne-com-sabor-de-pantanal.html 



Fonte: http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=963&sid=2 

Como a água é um fator abundante no Pantanal, os peixes 
são numerosos. 

Existem mais espécies de peixes no pantanal do que nos 
rios de toda a Europa! 



Fonte: http://snif.florestal.gov.br/pt-br/os-biomas-e-suas-florestas 



Fonte:https://www.embrapa.br/pantanal/apresentacao/o-pantanal 



Fonte: https://www.embrapa.br/pantanal/apresentacao/o-pantanal 



Fonte: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11273-018-9612-0    e    https://www.mdpi.com/2073-445X/7/4/156  

Relationships between variability in precipitation, river levels, and beef 

cattle production in the Brazilian Pantanal 
 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11273-018-9612-0 

https://www.mdpi.com/2073-445X/7/4/156  



Fonte: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11273-018-9612-0   e   https://www.mdpi.com/2073-445X/7/4/156  





Fonte: http://revoada.net/10-criaturas-terriveis-do-rio-amazonas/ 



Fonte: http://revoada.net/10-criaturas-terriveis-do-rio-amazonas/ 



Fonte: http://revoada.net/10-criaturas-terriveis-do-rio-amazonas/ 



Fonte: https://www.q-files.com/life/ecosystems/boreal-forest/ 



Fonte: https://www.q-files.com/life/ecosystems/boreal-forest/ 
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