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BIOMAS BRASILEIROS 6º ANO – BIOLOGIA – ANA CLARA 

 
Lista 06 – Atividades 

 
 Responda o questionário a seguir. 
 
Leia o texto 1 para responder as questões 01, 02 e 03. 
 
Texto 1 

“Asas da Mata Atlântica 
 

Sob a supervisão de Luís Fábio Silveira, curador da coleção de ornitologia do Museu de Zoologia da 
Universidade de São Paulo (USP), o ornitólogo Luciano Lima, produziu um levantamento de mais de 500 
páginas no qual lista todas as espécies de aves conhecidas da Mata Atlântica, fornece um resumo de 
suas principais características e de seus locais de ocorrência e atualiza seu status de conservação (se 
ameaçadas ou não de extinção). O trabalho consumiu cinco anos de revisão da literatura científica e 
visitas a quase todos os estados com trechos do bioma. 

Os grandes números do mapeamento, que reforçam a importância desse bioma para o mundo das 
aves, são reveladores. A Mata Atlântica apresenta 891 espécies de aves, cerca de 45% de todas as 
espécies encontradas em terras nacionais. Aproximadamente um quarto das espécies de aves – 213 em 
números absolutos ou 24% do total – é endêmico da Mata Atlântica, isso é, são espécies que ocorrem 
exclusivamente em um único local, nesse caso, a Mata Atlântica”. 

Fonte: http://revistapesquisa.fapesp.br/2015. 
 
A partir das informações do texto  e com base no que foi discutido em sala de aula, responda: 
 
01. O que são espécies endêmicas? 
 
02. As espécies endêmicas estão sob maior ou menor risco de extinção? Explique. 
 
03. Identifique duas principais ameaças à conservação do bioma brasileiro que o texto descreve.  
 
Leia o texto 2 para responder as questões 04 e 05. 
 
Texto 2 

 
A mata Atlântica é uma floresta tropical que apresenta muitas características da floresta Amazônica. 

A diferença mais expressiva entre ambas está provavelmente na topografia do terreno que ocupam: a 
floresta Amazônica ocupa planícies e planaltos no interior do Brasil, enquanto a mata Atlântica ocorre na 
região costeira, em planícies e montanhas como a serra do Mar. A mata Atlântica se estendia por todo 
litoral brasileiro, do Rio Grande do Sul até o Piauí. Está reduzida a pouco mais de 7% da área original 
exibindo, hoje, o título de uma das mais devastadas do mundo. Mesmo muito reduzida e fragmentada, a 
mata Atlântica apresenta enorme importância socioambiental. Aproximadamente 62% da população 
brasileira vivem em seu domínio, cerca de 110 milhões de pessoas. 
 
04. Indique duas semelhanças entre a vegetação da Mata Atlântica e a da Floresta Amazônica. 
 
05. Apesar da riqueza das florestas tropicais, elas estão geralmente baseadas em solos inférteis e 

improdutivos. Sabendo-se que a maior parte do solo da Floresta Amazônica é pobre em nutrientes, 
como se pode explicar a nutrição da vegetação de grande porte predominante nesse bioma?  

 


