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Adaptações da fauna e flora aos biomas 
 

Resumo 

 

Amazonia: A Amazônia forma a maior floresta tropical do mundo, sendo a maior parte dela localizada no 

Brasil. Apresenta uma alta biodiversidade por conta do clima úmido e quente, vantajoso tanto para animais 

ectotérmicos quanto endotérmicos. Apresenta uma região de mata firme, mata de várzea e mata de igapó. 

A mata firme é a floresta de áreas secas, que não sofre alagamentos, e apesar do solo pobre em nutrientes, 

a grande camada de folhas que caem formam uma camada de matéria orgânica, que ajuda na nutrição dos 

vegetais. A mata de várzea são as de transição entre as áreas alagadas e as áreas secas, e ficam inundadas 

durante os períodos de chuva. Já a mata de igapó é a região de vegetação permanentemente alagada. 

 
Na Amazônia, a mata de várzea e a mata de igapó são regiões onde a vegetação tem que lidar com o alagamento. 

 

Existem animais terrestres típicos desta região, como a onça pintada e a arara azul, além de uma fauna 

aquática diversa, como o boto cor de rosa, o peixe boi e peixes diversos, como o pirarucu, um dos maiores 

peixes do Brasil. A vegetação é densa nas regiões secas, com raízes tabulares para a sustentação. As plantas 

da área de várzea apresentam raízes aéreas para ajudar na fixação, e a vegetação dos igapós, como as 

vitórias-régeas, apresentam raízes aquáticas. 

 
A floresta Amazônica apresenta uma vegetação densa, e a matéria orgânica proveniente das folhas que caem no solo ajudam a tornar 

o ambiente mais nutritivo. 
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Cerrado: O cerrado apresenta uma grande extensão no território brasileiro, e pode ser considerado um tipo 

de savana. Ele apresenta áreas com vegetações florestais (área de mata) e formações campestres (áreas 

abertas). A vegetação nas áreas fechadas pode atingir uma maior altitude, porém no geral as árvores e 

arbustos são baixos, e com caules tortuosos. A vegetação apresenta parte do caule subterrâneo, para 

proteção às queimadas, e folhas com uma cutícula grossa e tricomas, também para proteção. Apresenta 

uma grande diversidade de animais, muitos deles exclusivos da reigão, como o lobo guará, o tamanduá 

bandeira e a onça parda. 

 
O cerrado apresenta áreas abertas, com vegetação baixa, e áreas de mata mais fechadas, com árvores de pequeno porte. A vegetação 

é tortuosa por conta da toxicidade do solo. 

 

Caatinga: A caaringa pode ser comparada a um deserto, sendo um bioma seco e quente. Apesar disso, é um 

bioma exclusivo do território brasileiro, sendo suas biodiversidade altamente endêmica, com grande 

importância biológica. A vegetação é tipicamente xerófila, com adaptações para o clima quente e a baixa 

umidade (ex.: parenquimas aquosos desenvolvidos, folhas reduzidas em espinhos e metabolismo de 

fotossíntese CAM). A ararinha azul, ameaçada de extinção e já extinta na natureza, era típica desta região. O 

bioma também apresenta alta diversidade de insetos, incluindo abelhas, que são de extrema importância 

para a polinização e preservação da flora. 

 
Plantas xerófilas, como os cactos, são típcos da caatinga. 
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Pantanal: É uma região alagada na região central, ocupando uma pequena área do país. Apresenta épocas 

de seca e de chuvas, que alagam as planícies sazonalmente. É uma região onde várias espécies migratórias 

passam, desde animais terrestres até animais aquáticos. Muitos peixes se reproduzem na época de chuvas, 

colocando os ovos e migram para outras regiões na época de secas. Os ovos ficam nas planícies secas e ao 

se iniciar a época de chuvas novamente, eles eclodem. Animais típicos da região são o tuiuiú e o jacaré do 

pantanal, além da onça pintada. A vegetação é muito diversificada, mas a parte mais característica são os 

campos inundáveis, ou brejos. Na área onde há alagamentos, é possível encontrar plantas aquáticas, muitas 

com parênquima aerífero desenvolvido. 

 
Aves caminhando sobre uma área alagada no Pantanal. 

 

Mata Atlântica: É a vegetação de mata localizada na costa do Brasil. Infelizmente, hoje temos menos de 10% 

da vegetação original, sendo um bioma extremamente ameaçado, assim como as espécies que o compõe. A 

biodiversidade é alta pelos mesmos motivos da Amazônia: altas temperaturas e umidade. Animais típicos 

são micos, tucanos e bixo preguiça, mas a diversidade é ainda maior, incluindo até onças pintadas. A 

vegetação é composta por árvores de médio e grande porte, com grande altitude. É muito comum plantas do 

tipo epífitas e trepadeiras nesta região. 

 

 
Epífitas são comuns em áreas de Mata Atlântica. 



 
 

 

 

4 

Biologia 
 

Pampas: É um bioma que se localiza nos campos sulinos do país, com uma geografia bastante plana. Dentre 

os animais da região, vemos uma alta diversidade de aves e insetos, mas também uma grande variedade de 

outros animais endêmicos e/ou infelizmente ameaçados, como o veado-campeiro. A vegetação é uniforme, 

sendo formada principalmente por gramíneas, hervas baixas e arbustos. 

 
Gramíneas e pequenos arbustos são uma vegetação típoca dos campos sulinos. Na imagem, dois veados-campeiros. 

 

 

Manguezal: É considerado um ecótono, transição entre o ambiente terrestre, o de água doce e o marinho. 

Apresenta um solo lodoso e encharcado. Suas árvores apresentam raízes aéreas e pneumatóforos () para 

fixação e respiração dessa região na planta. Por conta da salinidade, as folhas apresentam glandulas de sal, 

por onde expulsam cristais salinos formados com acúmulo de sal na seiva. As raízes das plantas servem 

como berçario para diversos animais, como peixes e crustáceos, que vão para o mangue desovar. As larvas 

e filhotes passam os primeiros estágios de vida nesta região, que também apresenta nutrientes por conta 

da chegada de rios de água doce trazendo matéria orgânica. 

  

 
As raízes servem para fixar a vegetação no solo, e também funcionam como proteção para diversas espécies animais colocarem seus 

ovos. Na imagem em destaque, uma folha com cristais de sal, liberado por glândulas como adaptação às águas salinas que 

encharcam o Mangue. 
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Exercícios 

 

1. Os manguezais são comuns às zonas litorâneas de países tropicais e subtropicais, como o Brasil. 

Dentre as diversas adaptações ao ambiente aí encontradas existe um curioso caso de "viviparidade" 

entre os vegetais. Indique duas outras adaptações típicas de vegetais de manguezais e explique as 

suas funções. 

 

2. Sabe-se atualmente que o xeromorfismo das plantas do cerrado é na verdade um 

pseudoxeromorfismo.  

a) Escreva duas características xeromórficas das plantas do cerrado.  

b) Por que as plantas do cerrado são consideradas pseudoxeromórficas?  

c) Qual é a provável causa do aspecto xeromórfico das plantas do cerrado? 

 

3. Os fragmentos textuais, a seguir, descrevem características de ecossistemas e/ou biomas 

encontrados no território brasileiro. 

Fragmento A: “[...] Sua peculiar formação vegetal apresenta uma vegetação adaptada ao solo 

permanentemente encharcado por água salgada ou salobra. Aí vivem muitas espécies de crustáceos, 

moluscos, peixes, répteis e inúmeras espécies de aves [...] 

(CÉSAR; SEZAR; CALDINI, 2010).  

Fragmento B: “[...] O clima característico é o tropical semiárido, que apresenta elevada temperatura ao 

longo de todo ano e pluviosidade escassa e irregular, com baixa umidade relativa do ar  
(CÉSAR; SEZAR; CALDINI, 2010) [...]”. 

Denomine cada ecossistema e/ou bioma correspondente às características descritas. Em seguida, 

explique três estratégias adaptativas que as plantas desenvolveram ao longo da sua história evolutiva, 

que permitiram o seu sucesso no ambiente descrito pelo fragmento A e três adaptações desenvolvidas 

pelos animais que permitiram sua sobrevivência frente às condições impostas pelo ambiente B. 

 

 

4. A Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas, como as bromélias. Essas 

plantas estão adaptadas a esse ecossistema e conseguem captar luz, água e nutrientes mesmo 

vivendo sobre as árvores. 
                                                 Disponível em: www.ib.usp.br. Acesso em: 23 fev. 2013 (adaptado). 

Essas espécies captam água do(a) 

a) organismo das plantas vizinhas. 

b) solo através de suas longas raízes.  

c) chuva acumulada entre suas folhas. 

d) seiva bruta das plantas hospedeiras.  

e) comunidade que vive em seu interior. 
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5. Em uma aula de biologia sobre formação vegetal brasileira, a professora destacou que, em uma região, 
a flora convive com condições ambientais curiosas. As características dessas plantas não estão 
relacionadas com a falta de água, mas com as condições do solo, que é pobre em sais minerais, ácido 
e rico em alumínio. Além disso, essas plantas possuem adaptações ao fogo. 

As características adaptativas das plantas que correspondem à região destacada pela professora são:  

a) Raízes escoras e respiratórias. 

b) Raízes tabulares e folhas largas.  

c) Casca grossa e galhos retorcidos.  

d) Raízes aéreas e perpendiculares ao solo. 

e) Folhas reduzidas ou modificadas em espinhos. 

 

 

6. A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas com raízes que 

se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento; raízes que se 

expandem verticalmente, por causa da baixa oxigenação do substrato; folhas que têm glândulas para 

eliminar o excesso de sais; folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de 

água por evaporação. 

As características descritas referem-se a plantas adaptadas ao bioma:  

a) Cerrado.  

b) Pampas.  

c) Pantanal. 

d) Manguezal. 

e) Mata de Cocais. 

 

 

7. Escreve James W.Wells em Três mil milhas através do Brasil: “A aparência desta vegetação lembra 

um pomar de frutas mirrado na Inglaterra; as árvores ficam bem distantes uma das outras, ananicadas 

no tamanho, extremamente retorcidas tanto de troncos quanto de galhos, e a casca de muitas 

variedades lembra muito a cortiça; a folhagem é geralmente seca, dura, áspera e quebradiça; as 

árvores resistem igualmente ao calor, frio, seca ou chuva [...]”. 

a) A que tipo de formação vegetal brasileira o texto se refere? 

b) Qual é a principal causa do aspecto “ananicado” das árvores? 

c) Qual é a principal causa do aspecto da casca? 

d) Cite outra característica importante das plantas dessa formação vegetal que não esteja descrita 

no texto. A que se deve essa característica? 

 

 

8. O número de estômatos por centímetro quadrado é maior na face inferior do que na face superior das 

folhas. 

Há mesmo folhas de algumas espécies de plantas que não têm estômatos na face superior. Essa 

diferença no número de estômatos nas duas faces das folhas é uma importante adaptação das 

plantas. 

Explique a importância funcional dessa adaptação 
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Gabarito 

 

1. Gabarito em aula. 

2. Gabarito em aula. 

3. Gabarito em aula. 

 

4. C 

As bromélias possuem folhas evoluídas para torná-las capazes de acumular a água da chuva. 

 

5. C 

Devido as condições do solo as plantas do cerrado possuem o tronco retorcido. Além disso possuem 

casca grossa para estar adaptado ao fogo. 

 

6. D 

As folhas do manguezal possuem glândulas para eliminar o excesso de sais juntamente com o substrato 

lamacento e as raízes verticais (pneumatóforos). 

 

7.  

a) O texto refere-se ao cerrado. 

b) A principal causa do aspecto “ananicado” é a deficiência de nutrientes minerais, associada à riqueza 

em alumínio. 

c) Em razão da precária disponibilidade de nitrogênio no solo, ocorre menor síntese de proteínas. 

Assim, a maior síntese orgânica é dirigida para a produção de carboidratos e lipídios, 

respectivamente celulose e suberina, resultando em casca de espessura maior. 

d) A característica é a presença de raízes profundas, que representam uma adaptação a lençóis 

freáticos localizados a grandes distâncias da superfície. 

 

8. Durante o dia, a temperatura na face superior da folha é mais alta do que na face inferior, o que implicaria 

numa grande perda de água. O maior número de estômatos na face inferior evita essa evaporação 

excessiva, sem comprometer a absorção de CO2. 

 


