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SAVANA 



SAVANA 

Estados 
Unidos e 
México 

América do Sul 

África 

Ásia 

Austrália 



SAVANA 
 Período de chuva intercalado com período de seca. 

 Temperatura elevada em todas as estações do ano. 

 Predomínio de plantas de pequeno e médio porte. 

 Árvores esparsas. 

 Vegetação com adaptações a seca. Espinhos. 

Folhas pequenas. 

Casca grossa. 
Raízes profundas. 



SAVANA 
 Plantas com adaptações ao fogo. 

 Grande quantidade de gramíneas. Herbívoros. 

 Animais migram durante a seca. 



SAVANA 
 Agricultura. 

 Grande quantidade de gramíneas. Pecuária. 

 Perda de habitat e extinção de espécies. 



PRADARIA 



PRADARIA 

Estados 
Unidos e 
México 

Brasil 
Paraguai 
Uruguai 
Argentina 

África do Sul 

Europa Ásia 



PRADARIA 
 Inverno úmido e frio (- 10°C) e verão seco e quente 

(30°C). 

 A vegetação herbácea (rasteira) predomina. 

 A vegetação possui adaptações para seca e fogo. 

 Predomínio de animais herbívoros e insetos. 

 Grande quantidade de gramíneas. Pecuária. 

 Solos férteis Agricultura. 



DESERTO 



DESERTO 
 Ocupam 1/3 do território terrestre. 

Estados 
Unidos e 
México 

América 
do Sul África do 

Norte e Sul 

Ásia 

Austrália 



DESERTO 
 Temperaturas elevadas (50°C) e quantidade reduzida de 

chuvas. 

 Alta amplitude térmica. 

 Vegetação esparsa Reduz a competição por água. 

 Predomínio de plantas pequenas e cactos. 

 Plantas xerófitas Adaptadas a ambientes com pouca 
água. 

Superfície da folha reduzida ou 
inexistente. 



DESERTO 

 Plantas xerófitas Raízes profundas. 

Armazenam água. 

 Plantas com sementes com longos períodos de dormência. 

 Animais 

Produzem excretas com pouca água.  

Alta eficiência na absorção de água. 

 Hábitos noturnos. 



FLORESTA TROPICAL 



FLORESTA TROPICAL 

América do Sul 
África do Sul 

Ásia 

Austrália 

 Localizadas entre os trópicos. 

América do Norte 



FLORESTA TROPICAL 
 Alta pluviosidade e temperatura média (26°C). 

 Vegetação estratificada. 

 Grande diversidade de plantas epífitas. 

 Plantas perenifólias  Folhas o ano inteiro. 

 Eliminar excesso de água. 

 Plantas latifoliadas  Folhas largas. 

 Otimizam a absorção de luz. 



FLORESTA TROPICAL 

 Raízes tabulares 

 Solo naturalmente pobre em nutrientes. 

 Decomposição da matéria orgânica no solo. 

 Ação dos decompositores. 

 Crescimento dos produtores. 

 Retenção de água e nutrientes. 



FLORESTA TROPICAL 
 Bioma com maior diversidade de animais. 

 Grande diversidade de anfíbios e insetos. 

ORANGOTANGO - BORNÉU URSO-DO-SOL ONÇA 



AMEAÇAS 


