




Fonte: http://tvbrasil.ebc.com.br/expedicoes/episodio/biodiversidade-do-cerrado

Capivara



O O Cerrado Cerrado é o segundo maior é o segundo maior BIOMA da BIOMA da América do SulAmérica do Sul..

Abrange Abrange os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, 

Fonte: http://www.mma.gov.br/biomas/cerrado
Fonte: https://www.worldwildlife.org/ecoregions/nt0704

Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, 
Paraná, São Paulo e Distrito Federal, além dos encraves no Paraná, São Paulo e Distrito Federal, além dos encraves no 

Amapá, Roraima e Amazonas.Amapá, Roraima e Amazonas.

Além do Brasil o BIOMA CerradoAlém do Brasil o BIOMA Cerrado
abrange também áreas da Bolívia e do Paraguai.abrange também áreas da Bolívia e do Paraguai.



Fonte: NASA - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cerrado_ecoregion.jpg



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

Os Os números de peixes (1.200 espéciesnúmeros de peixes (1.200 espécies),),
répteis répteis ((180) 180) e anfíbios (e anfíbios (150) 150) são são elevados!elevados!



Fonte: http://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/arvores-e-frutas-do-cerrado-brasileiro/



Fonte: Créditos: Udo Schröter - https://www.flickr.com/photos/nordelch/5746133372
http://www.fragmaq.com.br/blog/animais-tipicos-cerrado-brasileiro/



Fonte: Créditos: Joao Carlos Medau - https://www.flickr.com/photos/medau/8496431040
http://www.fragmaq.com.br/blog/animais-tipicos-cerrado-brasileiro/



Fonte: http://www.florestal.gov.br/snif/recursos-florestais/os-biomas-e-suas-florestas



Fonte: http://fundacaoverde.org.br/portfolio/mata-atlantica/



É uma É uma das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade, das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade, 

Fonte: http://www.mma.gov.br/biomas/mata-atlantica

É uma É uma das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade, das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade, 

tem importância vital para aproximadamente 120 milhões tem importância vital para aproximadamente 120 milhões 

de brasileiros que vivem em seu domínio.de brasileiros que vivem em seu domínio.

Abrange a costa leste, sudeste e Abrange a costa leste, sudeste e sul do Brasil,sul do Brasil,

bem como regiões do Paraguai e da Argentina.bem como regiões do Paraguai e da Argentina.



Fonte: NASA - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Atlantic_Forest_WWF.jpg?uselang=pt-br



Fonte: http://www.mma.gov.br/biomas/mata-atlantica

Em Em relação à fauna, os levantamentos já realizados indicam que a relação à fauna, os levantamentos já realizados indicam que a 

Mata Atlântica abriga 849 espécies de aves, 370 espécies de Mata Atlântica abriga 849 espécies de aves, 370 espécies de 

anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 de mamíferos e cerca de 350 anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 de mamíferos e cerca de 350 

espécies de peixes.espécies de peixes.



Mesmo reduzida e muito Mesmo reduzida e muito fragmentada,fragmentada,

por por conta de atividades antrópicas relacionadas ao conta de atividades antrópicas relacionadas ao 

desmatamento, estimadesmatamento, estima--se que na Mata Atlântica existam se que na Mata Atlântica existam desmatamento, estimadesmatamento, estima--se que na Mata Atlântica existam se que na Mata Atlântica existam 

cerca de 20.000 espécies vegetais (por volta de 35% das cerca de 20.000 espécies vegetais (por volta de 35% das 

espécies existentes no Brasil).espécies existentes no Brasil).

Fonte: http://www.mma.gov.br/biomas/mata-atlantica



Fonte: http://fundacaoverde.org.br/portfolio/mata-atlantica/



Fonte: http://www.florestal.gov.br/snif/recursos-florestais/os-biomas-e-suas-florestas



Fonte: http://portalsuaescola.com.br/tipos-de-vegetacao-no-brasil/



 AsAs paisagenspaisagens naturaisnaturais dodo PampaPampa sese caracterizamcaracterizam pelopelo

predomíniopredomínio dosdos camposcampos nativos,nativos, masmas háhá tambémtambém aa

presençapresença dede matasmatas ciliares,ciliares, matasmatas dede encosta,encosta, formaçõesformações

arbustivasarbustivas ee afloramentosafloramentos rochososrochosos..

 NoNo BrasilBrasil estáestá restritorestrito aoao EstadoEstado dodo RioRio GrandeGrande dodo Sul,Sul,

ondeonde ocupaocupa umauma áreaárea dede 176176..496496 km²km² (IBGE,(IBGE, 20042004)).. IstoIsto

correspondecorresponde aa 6363%% dodo territórioterritório estadualestadual ee aa 22,,0707%% dodo

territórioterritório brasileirobrasileiro.. AlémAlém dodo BrasilBrasil abrangeabrange todotodo oo

UruguaiUruguai ee regiõesregiões dada ArgentinaArgentina..

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



Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1730858



Este BIOMA também é muito rico em biodiversidade!Este BIOMA também é muito rico em biodiversidade!

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

Estimativas Estimativas indicam valores indicam valores emem

torno torno de 3.000 espécies de plantas, de 3.000 espécies de plantas, comcom

notável notável diversidade de diversidade de gramíneas gramíneas com mais de 450 espéciescom mais de 450 espécies..



AA faunafauna éé expressiva,expressiva, comcom quasequase 500500 espéciesespécies dede aves,aves, dentredentre elaselas::

aa emaema ((RheaRhea americanaamericana));;

oo perdigãoperdigão ((RynchotusRynchotus rufescensrufescens));;

aa perdizperdiz ((NothuraNothura maculosamaculosa));;

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

aa perdizperdiz ((NothuraNothura maculosamaculosa));;

oo queroquero--queroquero ((VanellusVanellus chilensischilensis));;

oo caminheirocaminheiro--dede--esporaespora ((AnthusAnthus correnderacorrendera));;

oo joãojoão--dede--barrobarro ((FurnariusFurnarius rufusrufus));;

oo sabiásabiá--dodo--campocampo ((MimusMimus saturninussaturninus));; ee

oo picapica--paupau dodo campocampo ((ColaptesColaptes campestrescampestres))..



Fonte: http://animaiscompanhias.blogspot.com.br/2016/04/normal-0-21-false-false-false-pt-x-none.html

Ema



Fonte: http://www.icemcaraubas.com/2016/01/joao-de-barro-conheca-o-passaro.html

João de Barro



Fonte: https://segeprs.wordpress.com/2013/09/17/a-simbologia-no-contexto-historico-gaucho/

Quero - Quero



Fonte: http://artesdors.webnode.com.br/pampas-/



Fonte: http://www.florestal.gov.br/snif/recursos-florestais/os-biomas-e-suas-florestas
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