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BIOMAS MUNDIAIS
Bioma é o conjunto de ecossistemas de uma grande área onde 

predomina um tipo característico de solo, de clima, de flora e fauna.

TUNDRA

• LOCALIZAÇÃO: 

Localiza-se logo abaixo do Polo Norte, abrangendo partes da América do Norte, Europa e Ásia.

• CLIMA:

Clima muito frio quase o ano inteiro, de modo que a água presente no solo permanece congelada na maior
parte do tempo. É uma região que recebe pouca luz, pouca chuva e muito vento.

• VEGETAÇÃO:

Quando o gelo derrete o solo expõe uma vegetação rala, formada por musgos, liquens e algumas
herbáceas (plantas rasteiras, como gramíneas).

• FAUNA:

Dentre os animais mais adaptados estão alces, ursos-polares, caribus, lobos árticos, bois-almiscarados,
lebres árticas e coruja das neves.
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TUNDRA

• FLORA: 

Musgo-ártico (Calliergon giganteum)

• INVERTEBRADO: 

Besouro-Upis (Upis ceramboides)

• PEIXE: 

Salmão (Salmo trutta)

• ANFÍBIO: 

Salamandra-siberiana (Hynobius keyserlingi)

• RÉPTIL: 

Inexistente neste bioma

• AVE: 

Coruja-das-neves (Bubo scandiacus)

• MAMÍFERO: 

Urso-polar  (Ursus maritimus)

Lobo-ártico (Canis lupus albus)

Raposa-ártica (Alopex lagopus)

Lebre-ártica (Lepus arcticus)

Rena (Rangifer tarandus)

Boi-almiscarado (Ovibos moschatus)

TAIGA

• LOCALIZAÇÃO: 

É comum em grandes altitudes da América do Norte, da Europa e da Ásia, ao sul da Tundra.

• CLIMA:

O clima é caracterizado por frio intenso, pouca umidade e precipitações em forma de neve. Inverno e
Verão bem equilibrados (6 meses cada).

• VEGETAÇÃO:

A vegetação predominante é formada por coníferas (pinheiros), além de musgos, liquens e herbáceas.

• FAUNA:

Possui maior diversidade de animais que a Tundra, sendo comuns nesse bioma linces, ursos-pardos,
raposas, alces, falcões e águias.
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TAIGA

• FLORA: 

Sequóia gigante (Sequoiadendron giganteum)

Pinheiro-americano (Pinus banksiana)

• INVERTEBRADO: 

Borboleta-monarca (Danaus plexippus)

• PEIXE: 

• Truta arco-íris (Oncorhynchus mykiss)

• ANFÍBIO: 

Rã-leopardo (Rana pipiens)

• RÉPTIL: 

Cobra-garter (Thamnophis sirtalis)

• AVE: 

Águia-americana (Haliaeetus leucocephalus)

• MAMÍFERO: 

Urso-pardo (Ursus arctos)

Lince (Felis rufus)

Alce (Alces alces)

FLORESTA TEMPERADA

• LOCALIZAÇÃO: 

Localiza-se principalmente em partes da América do Norte, da Europa, da Ásia e da Oceania.

• CLIMA:

Clima temperado com quatro estações bem definidas (3 meses cada) e temperaturas que podem variar
bastante entre as estações.

• VEGETAÇÃO:

Sua vegetação predominante é composta de árvores de grande porte, como carvalhos e plátanos, com
folhas que ficam amareladas ou avermelhadas no outono e caem antes do inverno.

• FAUNA:

Trata-se de um bioma com maior diversidade que a Tundra e a Taiga e onde são comumente encontrados
esquilos, veados, roedores, raposas, pumas, águias e corujas.
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FLORESTA TEMPERADA

• FLORA: 
Plátano (Acer platanoides)
Extremosa (Lagerstroemia indica)

• INVERTEBRADO: 
Lagarta-de-chifres-da-nogueira (Citheronia regalis)

• PEIXE: 
Saramugo (Anaecypris hispanica)

• ANFÍBIO: 
Rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi)

• RÉPTIL: 
Mamushi (Gloydius blomhoffii)

• AVE: 
Pica-pau de Magalhães (Campephilus magellanicus)
Cardeal-vermelho (Cardinalis cardinalis)
Peru-selvagem (Meleagris gallopavo)

• MAMÍFERO: 
Panda (Ailuropoda melanoleuca)
Coala (Phascolarctos cinereus)
Castor (Castor fiber)
Arminho (Mustela erminea)
Esquilo-cinzento (Sciurus carolinensis)
Veado (Cervus canadensis)
Raposa (Vulpes vulpes)
Puma (Puma concolor)

FLORESTA TROPICAL

• LOCALIZAÇÃO: 

Está localizada entre os trópicos, em regiões próximas à linha do equador, principalmente na África, na
Ásia, em parte da Austrália e na América do Sul. No Brasil, a Amazônia e a Mata Atlântica são exemplos
desse bioma.

• CLIMA:

Caracteriza-se por temperaturas anuais elevadas e muita chuva e umidade.

• VEGETAÇÃO:

Possui grande diversidade de árvores, variando desde as muito altas, como o jequitibá e a sumaúma, até
arbustos, cipós e gramíneas. Caracteristicamente, sobre os troncos e galhos das árvores, se desenvolvem
muitas plantas epífitas, como orquídeas e bromélias.

• FAUNA:

Compõem o bioma com maior diversidade do planeta, abrigando várias espécies de animais de todos os
grupos (insetos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos), como macacos, roedores, serpentes, calaus, araras,
beija-flores, antas, onças e tigres.
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FLORESTA TROPICAL

• FLORA: 
Alstonia (Alstonia congensis)
Iroko (Chlorophora excelsa)

• INVERTEBRADO: 
Jequitiranaboia (Fulgora laternaria)
Besouro-cornudo (Coprophanaeus lancifer)

• PEIXE: 
Acará-disco (Symphysodon discus)
Pacu (Piaractus mesopotamicus)

• ANFÍBIO: 
Perereca-macaco (Phyllomedusa tomopterna)
Rã-golias (Conraua goliath)

• RÉPTIL: 
Cobra-papagaio (Corallus caninus)
Sucuri (Eunectes murinus)

• AVE: 
Ave-do-paraíso (Cicinnurus respublica)
Calau-rinoceronte (Buceros rhinoceros)

• MAMÍFERO: 
Gorila (Gorilla beringei)
Lêmure-de-cauda-anelada (Lemur catta)
Okapi (Okapia johnstoni)
Tigre-de-bengala (Panthera tigris)

SAVANA

• LOCALIZAÇÃO: 

Bioma seco de regiões tropicais que ocorre predominantemente na África, na Austrália e na América do
Sul. No Brasil, o Cerrado é um exemplo desse bioma.

• CLIMA:

Apresentam clima com temperaturas anuais elevadas e alternância de estações secas e úmidas, com
muitas chuvas.

• VEGETAÇÃO:

A vegetação predominante é formada por gramíneas, herbáceas e árvores de pequeno porte espalhadas
pelo ecossistema. Esporadicamente árvores altas, como o baobá, são vistas.

• FAUNA:

São animais típicos da savana africana os rinocerontes, hipopótamos, girafas, gnús, gazelas, antílopes,
búfalos, zebras, leões, guepardos, leopardos, hienas e avestruzes.
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SAVANA
• FLORA: 

Baobá (Adansonia digitata)
• INVERTEBRADO: 

Cupim (Macrotermes falciger)
• PEIXE: 

Peixe-tigre-africano (Hydrocynus vittatus)
• ANFÍBIO: 

Rã-touro-africana (Pyxicephalus edulis)
• RÉPTIL: 

Mamba-negra (Dendroaspis polylepis)
Píton (Python sebae natalensis)

• AVE: 
Avestruz (Struthio camelus)

• MAMÍFERO: 
Elefante-africano (Loxodonta africana)
Rinoceronte-negro (Diceros bicornis)
Hipopótamo (Hippopotamus amphibius)
Girafa-reticulada (Giraffa camelopardalis)
Zebra (Equus quagga)
Gazela-de-Tompson (Gazella thomsonii)
Búfalo (Syncerus caffer)
Gnú-azul (Connochaetes taurinus)
Hiena-malhada (Crocuta crocuta)
Leão (Panthera leo)
Guepardo (Acinonyx jubatus)
Leopardo (Panthera pardus)

CAMPO

• LOCALIZAÇÃO:

Localizado na América (onde também chamado de Pradarias), Europa e Ásia (onde também é conhecido
como Estepe), e na Oceania. No Brasil, o Pampa é um exemplo desse bioma.

• CLIMA:

Clima com verões curtos e secos e invernos longos, frios e úmidos, com chuvas escassas e irregulares.

• VEGETAÇÃO:

Vegetação constituída predominantemente por gramíneas e arbustos. As poucas árvores geralmente
distribuem-se às margens de rios.

• FAUNA:

São animais típicos desse bioma os antílopes, veados, lhamas, cavalos, bisões, cangurus, marmotas, lobos,
coiotes, cães-da-pradaria e roedores.
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CAMPO

• FLORA: 
Rei-da-pradaria (Andropogon gerardii)

• INVERTEBRADO: 
Besouro-rola-bosta (Canthon ornatus)

• PEIXE: 
• Cará-anual-gaúcho (Austrolebias charrua)
• ANFÍBIO: 

Rã-das-pedras (Limnomedusa macroglossa)
• RÉPTIL: 

Iguaninha-azul (Stenocercus azureus)
• AVE: 

Perdiz-vermelha (Alectoris rufa)
• MAMÍFERO: 

Pangolim-chinês (Manis pentadactyla)
Zorrilho (Conepatus chinga)
Lebre (Lepus europaeus)
Marmota (Marmota olympus)
Cão-da-pradaria (Cynomys ludovicianus)
Canguru (Macropus rufus)
Lhama (Lama glama)
Cavalo-da-Mongólia (Equus przewalskii)
Bisão-americano (Bison bison)
Coiote (Canis latrans)

DESERTOS

• LOCALIZAÇÃO: 

Presente em partes da África, Oceania, Ásia e Américas.

• CLIMA:

Clima muito seco em razão da pouca quantidade de chuva na região. Os desertos podem ser frios ou
quentes, sendo que nos desertos quentes há grandes variações de temperatura, que são elevadas durante
o dia e baixas durante a noite.

• VEGETAÇÃO:

Não há muita vegetação, mas as poucas plantas que sobrevivem a esse ambiente extremo são cactos,
sendo o saguaro o maior.

• FAUNA:

Alguns exemplos de animais que habitam os desertos são insetos, escorpiões, serpentes, lagartos, papa-
léguas, viscachas, órix, dromedários e camelos.
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DESERTOS

• FLORA: 

Cactos-saguaro (Carnegiea gigantea)

• INVERTEBRADO: 

Escorpião-do-deserto (Tityus serrulatus)

• PEIXE: 

Inexistente neste bioma

• ANFÍBIO: 

Sapo-da-areia (Cyclorana novaehollandiae)

• RÉPTIL: 

Lagarto-de-espinhos (Moloch horridus)

Varano-do-deserto (Varanus griseus griseus)

• AVE: 

Papa-léguas (Geococcyx californianus)

• MAMÍFERO: 

Dromedário (Camelus dromedarius)

Camelo (Camelus bactrianus)

Órix (Oryx gazella)

Viscacha (Lagidium viscacia)

Rato-canguru-dos-desertos (Dipodomys merriami)

BIOMAS BRASILEIROS

Segundo o 
Ministério do 
Meio Ambiente, 
o país apresenta 
sete biomas em 
seu território, os 
quais juntos 
correspondem a 
cerca de 20% de 
toda a 
biodiversidade 
do planeta. 
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BIOMAS BRASILEIROS - AMAZÔNIA
• LOCALIZAÇÃO:

A maior parte está localizada na região norte do Brasil (AM, PA, AC, RO, RR, AP, MT, MA, TO), mas
também ocupa áreas de alguns países vizinhos.

• CLIMA:

Nessa região há o predomínio de clima quente e úmido, com ocorrência de muitas chuvas.

• VEGETAÇÃO:

Árvores de diferentes alturas formam estratos (camadas) na floresta, rica em cipós e epífitas. A sumaúma,
a seringueira e a castanheira-do-pará são algumas das maiores árvores desse bioma. A floresta é dividida
em três tipos principais de vegetação:

o Matas de Igapós: regiões permanentemente alagadas ao redor de rios;

o Matas de Várzea: regiões alagadas somente em determinadas épocas do ano;

o Matas de Terra Firme: regiões mais altas, que nunca são alagadas.

Em áreas de transição entre a Amazônia e a Caatinga (MA, PI) há uma paisagem característica composta
predominantemente pelas palmeiras babaçu, buritis e carnaúbas, denominada como Mata de Cocais.

• FAUNA:

A fauna pode ser representada por invertebrados como a aranha-golias, anfíbios como os sapos-flexa,
jacarés como o jacaré-açú, serpentes como a surucucu-pico-de-jaca, harpias, uirapurus, macacos, onças,
antas, preguiças, botos e peixes-boi.

• AMEAÇAS:

A caça e a pesca predatórias, o tráfico de animais, as queimadas, os desmatamentos para gerar áreas para
a agropecuária e para a extração de madeira, além da mineração, são algumas das principais ameaças a
esse bioma.

BIOMAS BRASILEIROS - AMAZÔNIA
• FLORA: 

Castanheira-do-Pará (Bertholletia excelsa)

• INVERTEBRADO: 

Aranha-golias (Theraphosa blondi)

• PEIXE: 

Pirarucu (Arapaima gigas)

• ANFÍBIO: 

Sapo-flecha (Dendrobates azureus)

• RÉPTIL: 

Surucucu-pico-de-jaca (Lachesis muta)

• AVE: 

Harpia (Harpia harpyja)

• MAMÍFERO: 

Onça-pintada (Panthera onca)

Boto-rosa (Inia geoffrensis)
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BIOMAS BRASILEIROS – MATA ATLÂNTICA
• LOCALIZAÇÃO:

Localizada em pequenos fragmentos (remanescentes) espalhados ao longo de todos os Estados da costa
brasileira, do RN ao RS, além de uma parte de MG e MS.

• CLIMA:

É uma floresta tropical caracterizada por temperaturas elevadas e por muitas chuvas e nevoeiros nas
partes mais elevadas, sobretudo devido à influência da umidade vinda do Oceânica Atlântico.

• VEGETAÇÃO:

Constitui um dos biomas de maior biodiversidade do mundo, com predomínio de vegetação densa
formada por diversas espécies de plantas como palmeiras, ipês e muitas epífitas como orquídeas e
bromélias. Há árvores com folhas largas e a formação de diferentes estratos florestais. Também compõem
o bioma vários tipos de ecossistemas, como Florestas Estacionais e Florestas Ombrófilas.

A Mata de Araucária e os Campos de Cima da Serra constituem um mosaico característico das áreas
elevadas da região sul do país (RS, SC, PR), onde a vegetação é composta predominantemente pela
Araucária, cuja semente é chamada de pinhão.

• FAUNA:

Dentre os animais que vivem nesse bioma destacam-se como a borboleta-morpho, a perereca-de-vidro, a
jararaca, a cobra-cipó, o tucano, a saíra-sete-cores, a coruja-orelhuda, a jaguatirica, o mico-leão-dourado, o
ouriço e o bugio.

• AMEAÇAS:

A intensa ocupação humana reduziu o bioma a apenas 8% de seu território original e outras ameaças ainda
agem sobre ele, como a caça predatória, os desmatamentos para gerar áreas para a agropecuária, para a
extração de madeira e para o crescimento urbano e industrial.

BIOMAS BRASILEIROS – MATA ATLÂNTICA
• FLORA: 

Araucária (Araucaria angustifolia)

• INVERTEBRADO: 

Borboleta-morpho (Morpho laertes)

• PEIXE: 

Barrigudinho (Cnesterodon brevirostratus)

• ANFÍBIO: 

Perereca-de-vidro (Vitreorana uranoscopa)

• RÉPTIL: 

Jararaca (Bothropoides jararaca)

• AVE: 

Saíra-sete-cores (Tangara seledon)

Coruja-orelhuda (Asio clamator)

• MAMÍFERO: 

Mico-leão-da-cara-dourada

(Leontopithecus chrysomelas)
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BIOMAS BRASILEIROS - CERRADO
• LOCALIZAÇÃO:

Ocupa uma extensa área da região central do país e também encontra-se espalhado em menor proporção
em outras regiões brasileiras (GO, DF, MA, PI, TO, BA, MT, MS, MG, SP e PR).

• CLIMA:

Apresenta um clima quente e períodos alternados de chuva e seca. Durante os períodos de seca, por causa
das altas temperaturas, ocorrem queimadas naturais que destroem a vegetação a qual volta a brotar na
estação chuvosa.

• VEGETAÇÃO:

A vegetação é herbácea, intercaladas de forma esparsa com árvores baixas, de caules grossos e tortuosos
e raízes profundas, como a lobeira, o barbatimão e o pequi.

• FAUNA:

A fauna é composta por jabutis, tamanduás-bandeira, tatus-bola, veados-campeiros, capivaras, lobos-
guará, pumas, onças e emas.

• AMEAÇAS:

O Cerrado é o bioma mais ameaçado do país, devido a contaminação dos rios e solo por mercúrio usado
nos garimpos, as queimadas e desmatamentos para gerar áreas para a agropecuária e para a extração de
madeira, e a caça.

BIOMAS BRASILEIROS – CERRADO
• FLORA: 

Barbatimão (Stryphnodendron adstringens)

• INVERTEBRADO: 

Besouro-das-cavernas (Coarazuphium pains)

• PEIXE: 

Pintado (Pseudoplatystoma corruscans)

• ANFÍBIO: 

Rã-guardinha (Elachistocleis bicolor)

• RÉPTIL: 

Jabuti (Geochelone carbonaria)

• AVE: 

Ema (Rhea americana)

• MAMÍFERO: 

Lobo-guará (Chrysocyon brachyurus)

Tamanduá-bandeira

(Myrmecophaga tridactyla)
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BIOMAS BRASILEIROS - PAMPA
• LOCALIZAÇÃO:

No Brasil, localiza-se exclusivamente no sul do RS, mas também é presente nos países vizinhos.

• CLIMA:

O clima é caracterizado por verões quentes e invernos com temperaturas baixas e muito chuvosos.

• VEGETAÇÃO:

A vegetação é composta por gramíneas e leguminosas, com a presença de alguns arbustos esparsos ou
próximos aos rios, onde podem se unir a matas ciliares.

• FAUNA:

Dentre os animais comuns estão os sapinhos-de-barriga-vermelha, lagartos, boipevas, cardeais, quero-
queros, marrecos, os tatus, zorrilhos, mãos-pelada, graxains e gatos-palheiro.

• AMEAÇAS:

As ameaças do bioma são a substituição da vegetação nativa por silvicultura, a super exploração do solo
para práticas agropecuárias e o crescimento urbano.

BIOMAS BRASILEIROS – PAMPA
• FLORA: 

Figueira (Ficus cestrifolia)

• INVERTEBRADO: 

Abelha-mirim (Plebeia remota)

Besouro-serrador (Passalus sp.)

• PEIXE: 

Dourado (Salminus brasiliensis)

• ANFÍBIO:

Sapinho-de-barriga-vermelha

(Melanophryniscus atroluteus)

• RÉPTIL: 

Lagartinho-do-pampa

(Homonota uruguayensis)

• AVE: 

Cardeal (Paroaria coronata)

• MAMÍFERO: 

Gato-palheiro (Leopardus colocolo)
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BIOMAS BRASILEIROS - CAATINGA
• LOCALIZAÇÃO:

Bioma característico do sertão nordestino (BA, MG, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE).

• CLIMA:

Predomínio do clima semiárido, com calor intenso, baixa umidade e pouca chuva, podendo até ter 9 meses
de seca por ano.

• VEGETAÇÃO:

A vegetação é formada por plantas xerófitas como os cactos, xiquexique, madacarús e barrigudas, que
podem sobreviver muito tempo sem água.

• FAUNA:

Alguns dos animais comumente encontrados são sapos-cavadores, lagartos, serpentes, roedores como o
mocó e as preás, gambás, veados-catingueiros e aves como a asa-branca e a ararinha-azul.

• AMEAÇAS:

A Caatinga é a menos estudada dentre os biomas brasileiros e também a menos protegida, sofrendo
continuamente com o extenso processo de alteração ambiental provocado pelo uso insustentável de seus
recursos naturais. O mau uso do solo, obras de drenagem de rios para processos de irrigação, o
desmatamento para alimentar criações e a caça também promovem a alteração da paisagem.

BIOMAS BRASILEIROS – CAATINGA
• FLORA:

Barriguda-da-caatinga (Ceiba glaziovii)

• INVERTEBRADO: 

Borboleta-da-caatinga (Callicore sorana)

• PEIXE:

Carazinho-da-caatinga (Apareiodon davisi)

Muçum (Synbranchus marmoratus)

• ANFÍBIO:

Sapo-cavador (Odontophrynus carvalhoi)

• RÉPTIL:

Calanguinho (Cnemidophorus ocellifer)

Cascavel (Crotalus durissus)

• AVE: 

Ararinha-azul (Cyanopsitta spixii)

• MAMÍFERO:

Mocó (Kerodon rupestris)
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BIOMAS BRASILEIROS - PANTANAL
• LOCALIZAÇÃO:

Está localizado na região da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai, nos Estados de MT e MS.

• CLIMA:

Nessa região há duas estações bem definidas: o verão chuvoso e de temperaturas altas (de outubro a
março), e o inverno seco com temperaturas amenas (de abril a setembro). Na época das chuvas boa parte
dos terrenos fica alagada, formando lagoas que secam no inverno.

• VEGETAÇÃO:

A vegetação é formada por um conjunto de diversas paisagens, possuindo áreas de mata, campos, e uma
vegetação característica de áreas alagadas, como o aguapé e a vitória-régia.

• FAUNA:

Entre os animais típicos estão as libélulas, piranhas, rãs, jacarés, cágados, tuiuiús, colhereiros, capivaras,
cervos e onças-pintadas.

• AMEAÇAS:

Dentre as ameaças ao bioma estão a poluição dos rios, a caça e pesca, e as mudanças climáticas, que
alteram o regime de chuvas.

• FLORA: 

Ipê-amarelo (Tabebuia ochracea)

• INVERTEBRADO: 

Libélula-vermelha (Hetaerina rosea)

• PEIXE: 

Piranha-vermelha (Pygocentrus nattereri)

• ANFÍBIO: 

Rã-manteiga (Leptodactylus latrans)

• RÉPTIL: 

Jacaré-do-pantanal (Caiman yacare)

Sucuri (Eunectes)

• AVE: 

Tuiuiú (Jabiru mycteria)

• MAMÍFERO:

Cervo-do-pantanal (Blastocerus dichotomus)

BIOMAS BRASILEIROS – PANTANAL
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BIOMAS BRASILEIROS – ZONA COSTEIRA
• LOCALIZAÇÃO:

Localiza-se em toda a faixa litorânea do RS ao AP até as ilhas oceânicas, onde se destacam os arquipélagos
de Abrolhos e de Fernando de Noronha. É um bioma composto por ambientes costeiros e marinhos com
uma grande diversidade de ecossistemas, como estuários, manguezais, restingas, praias, dunas, costões
rochosos, recifes de coral e ilhas.

• CLIMA:

O clima recebe influência direta do mar (chuva, ventos, correntes oceânicas e marés).

• VEGETAÇÃO:

A vegetação pode ser composta por plantas chamadas de Mangues, com raízes escoras e pneumatóforos
que auxiliam em sua fixação e respiração, bromélias de paredões, ou plantas rasteiras seguradoras de
dunas.

• FAUNA:

Dentro da água os corais fornecem abrigo para algas, anêmonas-do-mar, esponjas-do-mar, moluscos como
conchas e polvos, crustáceos como caranguejos, equinodermos como estrelas e ouriços-do-mar,
tartarugas, peixes ósseos e cartilaginosos. Golfinhos, baleias, lobos-marinhos, pinguins e muitas aves
migratórias também podem ser encontrados esporadicamente nesse bioma.

• AMEAÇAS:

A poluição das águas, o desmatamento, a destruição de dunas para a construção de casas e as mudanças
climáticas são algumas das principais ameaças a esse bioma.

• FLORA: 

Mangue-vermelho (Rhizophora mangle)

• INVERTEBRADO: 

Aratu-do-mangue (Goniopsis cruentata)

• PEIXE: 

Cavalo-marinho (Hippocampus reidi)

• ANFÍBIO: 

Sapo-da-areia (Rhinella arenarum)

• RÉPTIL: 

Jararaca-ilhoa (Bothropoides insularis)

• AVE: 

Pinguim-de-magalhães

(Spheniscus magellanicus)

Fragata-comum (Fregata magnificens)

• MAMÍFERO:

Lobo-marinho-do-sul

(Arctocephalus australis)

BIOMAS BRASILEIROS – ZONA COSTEIRA
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CONCLUINDO
• A biodiversidade ocupa o planeta de forma descontínua e não 

respeita os limites políticos estabelecidos pelas diversas nações.

• Portanto, para conservar essa rica biodiversidade, é fundamental a 
união entre os povos, de modo que estratégias políticas sejam 
transformadas em ações ambientais de conservação.

http://global.yamaha-motor.com/yamahastyle/entertainment/papercraft/animal-global/

CONHECER PARA CONSERVAR
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BIOMAS MUNDIAIS
• TUNDRA

• TAIGA

• FLORESTA TEMPERADA

• FLORESTA TROPICAL

• SAVANA

• CAMPO

• DESERTO

• OCEANOS

ESPÉCIES POR 
CONTINENTE
• AMÉRICA

• EUROPA

• ÁSIA

• ÁFRICA

• OCEANIA

• POLOS

• OCEANOS
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BIOMAS BRASILEIROS

• AMAZÔNIA (05/09)

• MATA ATLÂNTICA (27/05)

• CERRADO (11/09)

• PAMPA (17/12)

• CAATINGA (28/04)

• PANTANAL (12/11)

• ZONA MARINHA E COSTEIRA (08/06)


