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Biomas Brasileiros 

Em outras palavras, um bioma é formado por todos os seres vivos de uma determinada região, 

cuja vegetação tem bastante similaridade e continuidade, com um clima mais ou menos uniforme, 

tendo uma história comum em sua formação. Por isso tudo sua diversidade biológica também é muito 

parecida.  

O Brasil possui enorme extensão territorial e apresenta climas e solos muito variados. Em 

função dessas características, há uma evidente diversidade de biomas, definidos sobretudo pelo tipo de 

cobertura vegetal. 

 

 

 

 

 

Fonte: 

http://www.ibge.com.br/home/presidencia 

 

Caatinga  
Com extensão territorial de 800 mil quilômetros quadrados, presente nos 

estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, 

Alagoas, Bahia, Piauí e no norte de Minas Gerais, esse é o único bioma 

exclusivamente brasileiro. 

A caatinga tem uma vegetação típica de regiões semiáridas, formada 

por plantas xerófilas, adaptadas ao clima seco e à pouca quantidade de 

água. A fauna é representada por répteis, roedores, insetos, aracnídeos, 

arara-azul, sapo-cururu, asa-branca, cutia, gambá, preá, veado-

catingueiro, entre tantos outros. 

 

Cerrado  
Segundo maior bioma brasileiro, o cerrado está presente 

em diferentes Regiões brasileiras, entretanto é na Região 

Centro-Oeste que ele predomina. Apresenta clima quente 

e períodos alternados (6 meses) de chuva e seca. Sua 

vegetação é composta por árvores esparsas, arbustos e 

gramíneas. Uma das principais características do cerrado 

são as árvores com caules tortuosos e folhas coriáceas, 

além do solo com poucos nutrientes e com grande concentração de alumínio. A diversidade de espécies da fauna é 

grande: tamanduá-bandeira, tatu-bola, veado-campeiro, capivara, lobo-guará, onça-pintada, etc. 

Floresta Amazônica  

Essa é a maior floresta tropical do mundo, compreendendo cerca de 42% do território nacional. A 

Biomas Continentais 

Brasileiros 

Área Aproximada 

(km²) 

Área / Total 

Brasil 

Bioma AMAZÔNIA 4.196.943 49,29% 

Bioma CERRADO 2.036.448 23,92% 

Bioma MATA 

ATLÂNTICA 

1.110.182 13,04% 

Bioma CAATINGA 844.453 9,92% 

Bioma PAMPA 176.496 2,07% 

Bioma PANTANAL 150.355 1,76% 

Área Total Brasil 8.514.877 100% 

http://www.ibge.com.br/home/presidencia


floresta Amazônica está presente nos estados do Acre, 

Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 

Rondônia, Roraima e Tocantins, além de outros países sul-

americanos. 

Esse é o bioma que possui a maior biodiversidade do 

planeta. Entre as espécies animais estão: jabuti, paca, anta, 

jacaré, sucuri, macacos, entre outros. 

 

Mata Atlântica  

 

A Mata Atlântica estende-se do Piauí ao Rio Grande do Sul. 

Esse bioma é um dos mais ricos do mundo em espécies da 

flora e da fauna. Sua vegetação é bem diversificada e é 

representada pela peroba, ipê, quaresmeira, cedro, jequitibá-

rosa, jacarandá, pau-brasil, entre outras. A fauna possui várias 

espécies distintas: tatu-canastra, onça-pintada, lontra, mico-

leão, macaco-muriqui, anta, veado, quati, cutia, bicho-

preguiça, jacu, macuco, etc. 

 

Pantanal  

 

O Pantanal está localizado no sudoeste de Mato Grosso e 

oeste de Mato Grosso do Sul, estando presente também no 

Paraguai e na Bolívia. Esse bioma é considerado uma das 

maiores planícies inundáveis do planeta. 

Apresenta grande biodiversidade: mais de 3.500 espécies de 

plantas, cerca 650 espécies de aves, 262 espécies de peixe, 

1.100 espécies de borboletas. Entre os representantes da 

fauna estão: jacaré, veado, serpentes, capivara, papagaio, 

tucano, tuiuiú, onça, macaco, entre outros. 

Pampa 

 

O Pampa gaúcho é bastante diferente dos demais 

biomas brasileiros. Dominado por gramíneas, com 
poucas árvores, sempre foi considerado mais apropriado 

para a criação do gado. Entretanto, em 2004 foi 
reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente como um 

bioma. Na verdade, sua biodiversidade havia sido 
ignorada por quase trezentos anos.  Foi a porta de 

entrada para o gado através da região sul. A outra foi 

pelo vale do São Francisco, através dos currais de gado. 

 

 


