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O QUE VAMOS ESTUDAR?



BIOMAS MUNDIAIS

Aula de 

Hoje



BIOMAS

“Os biomas são classificados de acordo com a vegetação 

predominante e caracterizados pelas adaptações que os 

organismos apresentam para esse ambiente” (CAMPBELL, 1996).



CLIMA é o principal fator que influencia na distribuição da vegetação mundial. a

temperatura e a pluviosidade, ambos influenciados pela latitude e pela altitude.



Principais Biomas Terrestres



TUNDRA

Localização: regiões próximas ao Polo Ártico, no norte do Canadá, da

Europa e da Ásia.



TUNDRA - Ambiente

• Temperaturas -8°C (inverno) a 10°C (Verão, apenas 3 meses).

• A precipitação de água, principalmente neve, fica entre 6 e 10 cm anuais

• Solo congelado quase o ano todo (pemafrost) e pobre em nutrientes e

minerais.



• O solo congelado dificulta a absorção de nutrientes e água pelas plantas.

• A flora é constituída basicamente por musgos, liquens e pequenos arbustos.

TUNDRA - Vegetação



• Mamíferos: rena, boi-almiscarado, ursos polares, lobos e pequenos roedores. 

• Aves: em sua maioria aves aquáticas migratórias. 

• Insetos: poucos e hibernam durante o inverno.

TUNDRA - Fauna



• A Tundra é um dos três maiores sumidouros de dióxido de carbono da Terra

• Atualmente o aquecimento global vem derretendo a Tundra.

• Perfurações de Petróleo e Mineração estão poluindo esse  bioma.

TUNDRA - Ecologia



TAIGA (FLORESTA DE CONÍFERAS OU FLORESTA BOREAL)

Localização: Hemisfério Norte, ao sul das tundras (norte do Alasca,

Canadá, sul da Groelândia, parte da Noruega, Suécia, Finlândia e Sibéria.



TAIGA - Ambiente

• Maior bioma da Terra com clima subártico (invernos rigorosos, e verão curto).

• Solos com baixa fertilidade

• As formas de precipitação são chuva no verão, neve e orvalho no inverno.



• Pinheiros e Abetos (Gimnospermas). As coníferas têm folhas estreitas e

afiladas (folhas aciculadas), adaptadas para resistir às baixas temperaturas.

• Na taiga também estão presentes musgos e liquens.

TAIGA - Vegetação



• Alces, ursos, lobos, raposas, martas, esquilos, aves migrantes.

TAIGA - Fauna



• Sofre com a exploração madeireira.

• Capacidade de recuperação baixa da flora (crescimento lendo da
Vegetação devido ao clima)

TAIGA - Ecologia



FLORESTA TEMPERADA (Floresta Caducifólia ou Floresta Decídua Temperada)

Localização: bem desenvolvidas na América do Norte e na Europa,

ocorrendo também na Rússia, na China, no Japão e na Austrália.



FLORESTAS TEMPERADAS

• Clima Temperado: quatro estações do ano são bem definidas.

• Temperatura média anula é de 10°C .

• Solos: rico de nutrientes



• Predominam árvores decíduas ou caducifólias. A perda das folhas possibilita
que a planta reduza sua atividade metabólica e suporte as baixas
temperaturas.

• As árvores típicas: freixo, nogueira, castanheira, carvalho, faia e bétula, que
produzem frutos secos; além de musgos, cogumelos e samambaias.

FLORESTA TEMPERADA - Vegetação



• Faias

Vegetação



Vegetação: Carvalho



• Muitas espécies de javali, veado, raposa, doninha e panda vermelho.
• Espécies arborícolas de esquilo e arganaz.
• Há também vários tipos de pássaros e corujas e dezenas de espécies de

inseto.

FLORESTA TEMPERADA - Fauna



• Redução das áreas naturais em consequência do desmatamento.

• América do Norte e Europa: grande redução da áreas naturais devida ação de

madeireira e avanço da agricultura.

• A China destruiu todas as árvores naturais.

FLORESTA TEMPERADA - Ecologia



FLORESTA TROPICAL (FLORESTAS PLUVIAIS TROPICAIS)

Localização: faixa equatorial - norte da América do Sul (Bacia Amazônica),

na América Central, na África, na Austrália e na Ásia.



FLORESTAS TROPICAIS - Ambiente

• Ocupam menos de 6% da superfície terrestre, porém contêm metade das espécies

vegetais e animais existentes no mundo

• Clima Úmido Tropical: alto índice de chuvas e estações do ano menos definidas.

• Temperatura média de 34°C.



• Alta diversidade.

• Árvores de grande porte e folhas PERENIFÓLIAS (perduram ao longo do ano)

• As folhas de muitas espécies são largas e delicadas (LATIFOLIADA) e adaptadas

a muita umidade (HIGRÓFILAS).

FLORESTAS TROPICAIS - Vegetação



Estratificação



• Dossel

Vegetação



• Bioma com maior diversidade de seres vivos da Terra.

• Alta diversidade de mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes e insetos.

FLORESTAS TROPICAIS - Fauna



FLORESTAS TROPICAIS - Ecologia

Solos geralmente pobres em nutrientes. Dependente da rápida ciclagem da matéria

orgânica proveniente da vegetação. Possui cobertura permanente de matéria orgânica

(serapilheira)

Serapilheira

Microrganismos



PRADARIAS (ESTEPES OU CAMPOS)

Localização: América do Norte, América do Sul, Ásia, África e Austrália.



PRADARIAS- Ambiente

• Clima é muito frio e seco, com temperaturas baixas no inverno (estação de

dormência) e quentes no verão (estação de crescimento).



• constituída predominantemente por gramíneas

PRADARIAS -Vegetação



PRADARIA - Fauna

Constituída por roedores (pequenos mamíferos como roedores e marmotas) e

carnívoros (lobos, coiotes e raposas). Também são abundantes os insetos.



PRADARIA - ECOLOGIA

• Pecuária desgasta o solo e o plantio de soja e trigo diminui a fertilidade.

• Desmatamentos e as queimadas irregulares provocam erosão e desertificação

do solo.



SAVANAS

Localização: Encontrada na África, na Ásia, na Europa, na Austrália e nas

Américas.



SAVANAS

Clima Temperado: A topografia geralmente é plana com clima tropical,

apresentando duas estações bem definidas, sendo uma chuvosa e uma seca.



• Caracterizam-se pela presença de arbustos e árvores de pequeno porte,

além de gramíneas

SAVANA - Vegetação



Savana - Fauna

Compõe-se de herbívoros de grande porte (antílopes, zebras, girafas, elefantes e
rinocerontes) e de grandes carnívoros (leões, leopardos, guepardos, hienas etc.).
Há diversas espécies de pássaros, gaviões e aves corredoras, entre elas o avestruz.



SAVANA - ECOLOGIA

• As Savanas estão sendo ocupadas pela pecuária e pela agricultura.



DESERTOS

Localização: Grande parte dos Desertos quentes e secos está perto do Trópico de

Câncer e de Capricórnio. Os Desertos frios estão mais próximos à Antártica e

Groenlândia. Há desertos costeiros, como o do Atacama, no Chile (América do

Sul).



DESERTOS

• Deserto do Saara: localizado no continente Africano (Argélia, Chade, Egito,

Líbia, Mali, Mauritânia, Marrocos, Níger, Sudão e Tunísia).

• Deserto da Arábia: continente Africano (Arábia Saudita, Síria, Jordânia, Omã,

Iraque, Kuwait, Qatar e Iêmen)

• Deserto de Gobi: situado na região norte da China e região sul da Mongólia.

• Deserto de Mojave: localizado no sudoeste dos Estados Unidos,

• Deserto de Sonora: cobre grande parte do sudoeste dos Estados Unidos, no

Arizona e na Califórnia, e do noroeste do México,

• Deserto da Líbia: sudoeste do Egito, leste da Líbia e noroeste do Sudão.

• Deserto do Atacama: sul do Peru ao norte do Chile

• Deserto de Nazca: no sul do Peru.

• Grande Deserto Arenoso: noroeste da Austrália.



DESERTOS

Clima: regiões de baixa umidade, onde existe uma grande variação na temperatura ao
longo do dia, com pouca ou quase nenhuma precipitação ao longo do ano e o clima é
predominantemente seco.



• Constituída por gramíneas e pequenos arbustos, é rala e espaçada,

presente apenas em locais mais úmidos, como fendas no solo ou

debaixo de rochas.

Vegetação



Fauna

Composta principalmente de animais roedores (ratos-cangurus e marmotas),
répteis (serpentes e lagartos) e artrópodes.

Ratos-cangurus

Raposa do Deserto


