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Tema Genérico do Plano de Aula   

Natureza e qualidade de vida / formas e representações espaciais . 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente 
Curricular)Ler fazer interação do textos e da real situação a que se encontra a biodiversidade do 
Brasil. Se conectando ao mundo real . 

Objetos de Conhecimento   

 Analisar 
 Biodiversidade brasileira 
 Mapas temáticos do Brasil 

  

 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de 
Caçador) 

 (EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos componentes físicos naturais no território nacional 
 ,bem como sua distribuição e biodiversidade ( florestas tropicais .Cerrados, Caatinga ; 

Campos sulinos e mata de Araucária 
 (EF07GE12).Comparar unidades de conservação existentes no município de residência e em 

outras localidades brasileiras ,com base na organização do sistema Nacional de Unidades de 
 Conservação. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados : 

 Computador ou tablet com acesso à internet, caderno, folhas de sulfite, material para produção 
de mapas (canetas coloridas, lápis de cor, entre outros). Caso não tenha acesso à internet, é 
possível salvar os links sugeridos para acesso offline. 

Aplicação/Fixação   

 Aula 1: Leitura de texto e se for necessário pedir orientação de algum familiar 
Biodiversidade 
A Mata Atlântica é um dos Biomas mais ricos em biodiversidade do mundo. Aula 1 
Ler o Texto. 

Quando os primeiros europeus chegaram ao Brasil, em 1500, a Mata Atlântica cobria 15% do 
território brasileiro, área equivalente a 1.306.421 Km2. Distribuída ao longo da costa atlântica a 
Mata Atlântica é composta por um conjunto de ecossistemas, que incluem as faixas litorâneas 
do Atlântico, com seus manguezais e restingas, florestas de baixada e de encosta da Serra do 
Mar, florestas interioranas, as matas de araucárias e os campos de altitude. Nas regiões 
Sudeste e Sul chega a atingir a Argentina e o Paraguai. 
Sua região de ocorrência original abrangia integralmente ou parcialmente mais de 3.000 



municípios em atuais 17 estados brasileiros: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, 
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. 
Atualmente, a Mata Atlântica está reduzida a 7,84% de sua área, com cerca de 102.000 
Km2. É o segundo ecossistema mais ameaçado de extinção do mundo, perdendo apenas 
para as quase extintas florestas da ilha de Madagascar na costa da África. 
Mesmo reduzida e muito fragmentada, a Mata Atlântica ainda abriga mais de 20 mil 
espécies de plantas, das quais 8 mil são endêmicas, ou seja, espécies que não existem em 
nenhum outro lugar do Planeta. É a floresta mais rica do mundo em diversidade de árvores. 
No sul da Bahia, foram identificadas 454 espécies distintas em um só hectare. 
Comparada com a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica apresenta, proporcionalmente, 
maior diversidade biológica. Estima-se que no Bioma existam 1,6 milhão de espécies de 
animais, incluindo os insetos. No caso dos mamíferos, por exemplo, estão catalogadas 261 
espécies, das quais 73 são endêmicas, contra 353 espécies catalogadas na Amazônia, 
apesar desta ser quatro vezes maior do que a área original da Mata Atlântica. Existem 620 
espécies de aves, das quais 181 são endêmicas, os anfíbios somam 280 espécies, sendo 
253 endêmicas, enquanto os répteis somam 200 espécies, das quais 60 são endêmicas. 
Aproximadamente 120 milhões de pessoas vivem na área de domínio da Mata Atlântica. A 
qualidade de vida destes quase 70% da população brasileira depende da preservação dos 
remanescentes, os quais mantêm nascentes e fontes, regulando o fluxo dos mananciais 
d´água que abastecem as cidades e comunidades do interior, ajudam a regular o clima, a 
temperatura, a umidade, as chuvas, asseguram a fertilidade do solo e protegem escarpas e 
encostas de morros. 
A situação crítica da Mata Atlântica fez com que a organização não governamental 
Conservação Internacional (CI) incluísse o bioma entre os cinco primeiros colocados na lista 
de Hotspots, que identifica 25 bioregiões selecionadas em todo o mundo, consideradas as 
mais ricas em biodiversidade e, ao mesmo tempo, as mais ameaçadas. Na escolha de um 
Hotspot, considera-se que a biodiversidade não está uniformemente distribuída ao redor do 
planeta, ou seja, 60% das plantas e animais estão concentrados em apenas 1,4% da 
superfície terrestre. No Brasil, além da Mata Atlântica, também o Cerrado foi incluído na 
relação da CI. 
A existência de espécies endêmicas, aquelas que são restritas a um ecossistema específico 
e, por consequência, mais vulnerável à extinção, é o principal critério utilizado para escolher 
um Hotspot. Além disso, consideram-se os biomas onde mais de 75% da vegetação original 
já tenha sido destruída. Alguns desses biomas possuem menos de 8% de remanescentes 
em relação à sua área original, como é o caso da Mata Atlântica. Mesmo assim, o bioma 
contribui muito para que o Brasil seja o campeão em megadiversidade do mundo, ou seja, 
com maior quantidade de espécies de plantas e animais em relação a qualquer outro país. 
Segundo a Conservação Internacional, a Mata Atlântica tem também diversas “espécies 
bandeira”, que simbolizam a região e podem ser utilizadas em campanhas de 
conscientização da sociedade para a proteção e conservação do bioma. Dentre as espécies 
mais conhecidas estão o mico-leão-dourado, o mico-leão-da-cara-dourada, o mico-leão- 
preto e o mico-leão-da-cara-preta (gênero Leontopithecus) e duas espécies de muriquis 
(gênero Brachyteles), maior macaco das Américas e também o maior mamífero endêmico 
do Brasil. Essas espécies têm ajudado a população do Brasil e do mundo a valorizar e a 
proteger a floresta. Os muriquis sobrevivem hoje em alguns remanescentes de Mata 
Atlântica nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo e suas 
populações não passam de 2.000 animais. 
É também da Mata Atlântica a árvore que deu origem ao nome do País, o pau-brasil 
(Caesalpinia echinata). Explorado ao extremo para uso como corante e construção de 
navios, o pau-brasil praticamente desapareceu das matas nativas. Estima-se que cerca de 
70 milhões de exemplares tenham sido enviados para a Europa. A Mata Atlântica é ainda 
rica em muitas outras espécies de árvores nobres e de porte imponente e ímpar, como as 
canelas, o cedro, o jequitibá, a imbuia e o pinheiro brasileiro (araucária). 



 

Síntese/Avaliação: 
 Aula nº 2 

 Responda as questões a seguir no caderno tomando como referência o texto acima: 
 1- Explique o que quer dizer a palavra Bioma: 
 2- Quando chegaram os primeiros europeus ? 
 3- Quantas e quais são os ecossistemas que se formam e atingem outras localidades ? 
 4- Qual é a maior bioma? Indique uma característica: 
 5- Qual região do Brasil possui araucária ? 
 6- A Mata Atlântica deu origem a uma árvore que tem o nome do Brasil ,como se chama ? 
 7- Descreva o que é um muriqui: 

 
Aula nº 3 Complete corretamente a coluna: 

 

 
 
 

Registro de Frequência 

 Todos os alunos que tiverem contato com o material terão presença 

 
Referencial 

escolakids.uol.com.br › Geografia 

 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/regioes-do-brasil.htm

