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Diversidade de ecossistemas  
O território brasileiro é formado por diversos ambientes e ecossistemas. Os ambientes litorâneos, como as 
restingas, os manguezais e a Mata Atlântica, são ricos em espécies vegetais e animais que interagem entre 
si e com as populações humanas que vivem na região. Rios e mares são importantes fontes de renda e 
obtenção de alimento para as populações locais. Muitas pessoas vivem principalmente da pesca artesanal, 
mas também realizam agricultura familiar, extrativismo e artesanato, respeitando os limites do ambiente.  
No planeta Terra existe grande diversidade de ambientes: campos, florestas, desertos, montanhas, 
geleiras, mares, rios, entre outros. Nesta Unidade, vamos conhecer um pouco das paisagens do Brasil e 
as relações que seus seres vivos estabelecem entre si e com o ambiente. Com base nesse conhecimento, 
podemos compreender melhor as características dos diferentes ambientes, sua influência na vida do ser 
humano e na de outras espécies e a importância de conservá-los. 
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Os ecossistemas são divididos em:  

Ecossistemas terrestres: São representados pelas florestas, desertos, montanhas, pradarias e pastagens.  

Ecossistemas aquáticos: Compreendem os ambientes de água doce como lagos, mangues, rios. Além dos 
ambientes marinhos como os mares e oceanos.  
 
Ao conjunto de ecossistemas terrestres damos o nome de bioma. Os biomas são ecossistemas com 
vegetação característica e um tipo de clima predominante, o que lhes confere um caráter geral e único.  
Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que 
são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima 
semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando 
em uma diversidade de flora e fauna própria.  
 
Atividade  
1) “No planeta Terra existe grande diversidade de ambientes.” Cite quatro exemplos. 
2) O que são ecossistemas terrestres e aquáticos?  
3) Nosso litoral tem um ecossistema aquático importante para o turismo, escreva o nome desse 
ecossistema, bem como a importância para Capão da Canoa.  
4) Desenhe o principal ecossistema de Capão da Canoa, não esqueça das espécies de animais que nele 
vivem. OBS: pode ser em uma folha separada. 
 
 


