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Hoje se fala muito em "biomas". Palavra um tanto estranha até pouco 

tempo atrás. Entretanto, na sua fala em um evento organizado pela 
Itaipu Binacional, o famoso físico Fritjof Capra disse que "não há 

como promover um desenvolvimento sustentável senão adaptado a 

cada bioma". Portanto, buscar os caminhos do desenvolvimento no 

mundo de hoje exige, pressupõe que conheçamos o bioma onde 
vivemos. 

  

Especialistas definem assim o que é um bioma:Bioma é conceituado 

no mapa como um conjunto de vida (vegetal e animal) constituído 
pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis 

em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história 

compartilhada de mudanças, o que resulta em uma diversidade 

biológica própria.  

Em outras palavras, um bioma é formado por todos os seres vivos de 

uma determinada região, cuja vegetação tem bastante similaridade e 
continuidade, com um clima mais ou menos uniforme, tendo uma 

história comum em sua formação. Por isso tudo sua diversidade 

biológica também é muito parecida.  

Entretanto, nós dos movimentos sociais, achamos que não existe um 

bioma sem gente. Portanto, o ser humano que habita essa região 

também faz parte de seu bioma. 
  

O desafio é que, para se adaptar bem ao bioma em que vivemos, 

para não destruí-lo -se já não foi destruído- precisamos estudá-lo e 

compreendê-lo. É o que se chama de educação contextualizada. 
Assim, um amazônida deveria aprender na escola as características 

do bioma Amazônia. O mesmo com um caatingueiro. O mesmo com 

um habitante do Cerrado.  

Aqui, de forma muito simples, vamos apenas listar os seis grandes 

biomas que compõem o território brasileiro. Há quem fale em sete, 

com a inserção de certos ambientes litorâneos. Há ainda quem fale 
em oito, com a inclusão do território brasileiro na Antártida. Porém, 
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vamos ficar com os oficiais. Conhecer melhor cada um cabe a cada 

cidadão que quer um mundo mais justo e mais respeitoso do planeta 
em que vive. Começamos nosso respeito pelo planeta ao 

respeitarmos nosso bioma.  

Biomas Continentais Brasileiros Área Aproximada (km²) Área / Total 

Brasil 

Bioma AMAZÔNIA 4.196.943 49,29% 

Bioma CERRADO 2.036.448 23,92% 
Bioma MATA ATLÂNTICA 1.110.182 13,04% 

Bioma CAATINGA 844.453 9,92% 

Bioma PAMPA 176.496 2,07% 

Bioma PANTANAL 150.355 1,76% 
Área Total Brasil 8.514.877  

Fonte: http://www.ibge.com.br/home/presidencia 

  

1- Caatinga 

Há aproximadamente 260 milhões de anos, toda região onde hoje 

está o semi-árido foi fundo de mar, mas o bioma caatinga é muito 

recente. Há apenas dez mil anos atrás era uma imensa floresta 
tropical, como a Amazônia. Para conhecer bem esse bioma do semi-

árido brasileiro, basta fazer uma visita ao Sítio Arqueológico da Serra 

da Capivara, no sul do Piauí. Ali estão os painéis rupestres, com 

desenhos de preguiças enormes, aves gigantescas, tigres-dente-de-

sabre, cavalos selvagens e tantos outros. No Museu do Homem 
Americano estão muitos de seus fósseis. Com o fim da era glacial, há 

dez mil anos atrás, também acabou a floresta tropical. Ficou o que é 

hoje a nossa Caatinga. 

A Caatinga ocupa oficialmente 844.453 Km² do território brasileiro. 

Hoje fala-se em mais de um milhão de Km² . Estende-se pela 
totalidade do estado do Ceará (100%) e mais de metade da Bahia 

(54%), da Paraíba (92%), de Pernambuco (83%), do Piauí (63%) e 

do Rio Grande do Norte (95%), quase metade de Alagoas (48%) e 

Sergipe (49%), além de pequenas porções de Minas Gerais (2%) e do 

Maranhão (1%).  

A Caatinga é muito rica em biodiversidade, tanto vegetal quanto 
animal, sobretudo de insetos. É por isso que o sul do Piauí, por 

exemplo, é muito favorável à criação de abelhas. Nos períodos sem 

chuva, cerca de 8 meses por ano, ela "adormece" e suas folhas caem. 

Depois, com a primeira chuva, ela como que ressuscita. É a essa 
lógica que seus habitantes têm que se adaptar. Portanto, aqueles que 

ainda acham essa região inviável, ou a têm como um deserto, 
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demonstram um profundo desconhecimento da realidade brasileira. 

Cerca de 28 milhões de brasileiros habitam esse bioma, sendo que 
aproximadamente 38% vivem no meio rural. Essa população tem um 

dos piores IDHs de todo o planeta. 

2 - Amazônia 

"Pulmão do Mundo", "Planeta Água", "Inferno Verde", são alguns dos 

chavões mundialmente conhecidos a respeito da Amazônia. Está 

sempre em evidência em qualquer ponto da aldeia globalizada. 

Interessa a todos. Uma das últimas regiões do planeta que ainda 
seduzem pela exuberância de uma natureza primitiva, hoje 

absolutamente ameaçada por sua devastação. A Amazônia guarda a 

maior diversidade biológica do planeta - região mega-diversa - e 

escoa 20% de toda água doce da face da Terra. Seu início se deu há 

12 milhões de anos atrás, quando os Andes se elevaram e fecharam a 
saída das águas para o Pacífico. Formou-se um fantástico Pantanal, 

quase um mar de água doce, coberto só por águas. Depois, com 

tantos sedimentos, a crosta terrestre tornou emergir e, aos poucos, 

formou-se o que é hoje a Amazônia.  

A Amazônia ocupa 4.196.943 km², cerca de 49,29% do território 
brasileiro. Ocupa a totalidade de cinco unidades da federação (Acre, 

Amapá, Amazonas, Pará e Roraima), grande parte de Rondônia 

(98,8%), mais da metade de Mato Grosso (54%), além de parte de 

Maranhão (34%) e Tocantins (9%). A área desmatada da Amazônia 

já atinge 16,3% de sua totalidade (www.classinet.com.br) 
Hoje cerca de 17 milhões de brasileiros vivem no bioma Amazônia, 

sendo que cerca de 70% no meio urbano. 

3 - Mata Atlântica. 

Já foi a grande floresta costeira brasileira. Ia do Rio Grande do Norte 

ao Rio Grande do Sul. Em alguns lugares adentrava o continente, 

como no Paraná, onde ocupava 98% do território Paranaense.  

Era também o mais rico bioma brasileiro em biodiversidade. Ainda é 

em termos de Km². Hoje é o mais devastado de nossos biomas. 
Restam aproximadamente 7% de sua cobertura vegetal. São 

manchas isoladas, muitas vezes sem comunicação entre si. Há quem 

fale em apenas 5%.  

A Mata Atlântica é o exemplo mais contundente do modelo 

desenvolvimento predatório desse país. Foi ao longo dele que se 

saqueou o pau Brasil e depois se instalaram os canaviais, tantas 
outras monoculturas, além do complexo industrial. Quem vive onde 
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já foi esse bioma muitas vezes nem conhece seus vestígios, tamanha 

sua devastação. 

O Bioma Mata Atlântica ocupa 1.110.182 km², ou seja, 13,04% do 

território nacional. Cobre inteiramente três estados - Espírito Santo, 
Rio de Janeiro e Santa Catarina - e 98% do Paraná, além de porções 

de outras 11 unidades da federação. 

Aproximadamente 70% da população brasileira vivem na área desse 

bioma, perto de 120 milhões de pessoas. Por mais precarizado que 

esteja, é desse bioma que essa população depende para beber água 

e ter um clima ainda ameno.  

4 - Cerrado. 

O Cerrado é o mais antigo bioma brasileiro. Fala-se que sua idade é 
de aproximadamente 65 milhões de anos. É tão velho que 70% de 

sua biomassa está dentro da terra. Por isso, se diz que é uma 

"floresta de cabeça prá baixo". Por isso, para alguns especialistas, o 

Cerrado não permite qualquer revitalização. Uma vez devastado, 

devastado para sempre.  

O Cerrado é ainda a grande caixa d’água brasileira. É do Planalto 
Central que se alimentam bacias hidrográficas que correm para o sul, 

para o norte, para o oeste e para o leste.  

O Cerrado guarda ainda uma fantástica biodiversidade, porém, 57% 

do Cerrado já foram totalmente devastados e a metade do que resta 

já está muito danificada. Sua devastação é muito veloz, chegando a 

três milhões de hectares por ano. Nesse ritmo, estima-se que em 30 

anos já não existirá. (www.cenargen.embrapa.br) 

A partir da década de 70, sob o embalo do regime militar, essa foi a 

grande fronteira agrícola para criação de gado e depois para o plantio 

de soja. A devastação de sua cobertura vegetal está comprometendo 

suas nascentes, rios e riachos. Ao se eliminar a vegetação, também 
se está eliminando os mananciais. Um rio como o São Francisco tem 

80% de suas águas com origem no Cerrado. Hoje se fala que é 

necessário uma moratória para se preservar o que resta do Cerrado.  

O Bioma Cerrado ocupa 2.036.448 Km², ou seja, 23,92% do 

território brasileiro. Ocupa a totalidade do Distrito Federal, mais da 

metade dos estados de Goiás (97%), Maranhão (65%), Mato Grosso 
do Sul (61%), Minas Gerais (57%) e Tocantins (91%), além de 

porções de outros seis estados. 
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Sua população em 1991 era estimada em 12,1 milhão de habitantes. 

5 - Pantanal 

O Pantanal sugere animais, rios, peixes, matas e qualquer coisa ainda 

parecida com o Paraíso.É um bioma geologicamente novo. O leito do 

rio Paraguai ainda está em formação.  "O Pantanal é a maior planície 
inundável do mundo e apresenta uma das maiores concentrações de 

vida silvestre da Terra. Situado no coração da América do Sul, o 

Pantanal se estende pelo Brasil, Bolívia e Paraguai com uma área 

total de 210,000 km2. Aproximadamente 70% de sua extensão 
encontra-se em território brasileiro, nos Estados de Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul". (www.conservation.org.br/onde/pantanal/) 

No Brasil o Pantanal ocupa 150.355 Km², ou seja, 1,76% do nosso 

território. Há opinião que 80% do Pantanal encontra-se bem 

conservado. Entretanto, as queimadas, a derrubada das árvores, o 

assoreamento dos rios ameaçam sua existência. As últimas 
reportagens de TVs falam da intensa evaporação de suas águas e o 

risco de tornar-se um deserto. O que mais ameaça e agride esse 

bioma são as pastagens, queimadas e as entradas do agronegócio. 

Foi para impedir projeto de cana no Pantanal que Anselmo deu sua 
vida. A forma como a criação de gado teria se adaptado ao ambiente 

seria uma das responsáveis. Entretanto, para outros, os problemas 

ambientais do Pantanal passa também pela criação de gado. 

O desafio é manter suas características e também manter sua 

população em condições dignas de vida. O caminho do turismo é uma 

possibilidade real e também um perigo. A pesca esportiva predatória 
é um exemplo. "Pelo seu estado de conservação, sua rica 

biodiversidade e as particularidades de seu ecossistema, o Pantanal é 

considerado uma das 37 últimas Grandes Regiões Naturais da Terra". 

(Idem) 

O Baixo Pantanal tem uma população de 130 mil pessoas. 

6 - Pampa 

O Pampa gaúcho é bastante diferente dos demais biomas brasileiros. 

Dominado por gramíneas, com poucas árvores, sempre foi 

considerado mais apropriado para a criação do gado. Entretanto, em 
2004 foi reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente como um 

bioma. Na verdade, sua biodiversidade havia sido ignorada por quase 

trezentos anos.  Foi a porta de entrada para o gado através da região 

sul. A outra foi pelo vale do São Francisco, através dos currais de 

gado.  
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O único estado brasileiro com esse bioma é o Rio Grande do Sul. 

Ocupa 63% do território do Rio Grande. Ele também se estende pelo 
Uruguai e Argentina.  

Agora o Pampa sofre uma ameaça muito mais grave: a introdução do 

monocultivo e Pinus e  

Eucaliptos. Mais uma vez, portanto, se propõe um tipo de 

desenvolvimento econômico inadequado às características de um 

bioma. (http://www.defesabiogaucha.org/terror/terror04.htm) 
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Adital  

Hoje se fala muito em "biomas". Palavra um tanto estranha até pouco 

tempo atrás. Entretanto, na sua fala em um evento organizado pela 
Itaipu Binacional, o famoso físico Fritjof Capra disse que "não há 

como promover um desenvolvimento sustentável senão adaptado a 

cada bioma". Portanto, buscar os caminhos do desenvolvimento no 

mundo de hoje exige, pressupõe que conheçamos o bioma onde 
vivemos. 

  

Especialistas definem assim o que é um bioma:Bioma é conceituado 

no mapa como um conjunto de vida (vegetal e animal) constituído 
pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis 

em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história 

compartilhada de mudanças, o que resulta em uma diversidade 

biológica própria.  

Em outras palavras, um bioma é formado por todos os seres vivos de 
uma determinada região, cuja vegetação tem bastante similaridade e 
continuidade, com um clima mais ou menos uniforme, tendo uma 

história comum em sua formação. Por isso tudo sua diversidade 

biológica também é muito parecida.  

Entretanto, nós dos movimentos sociais, achamos que não existe um 

bioma sem gente. Portanto, o ser humano que habita essa região 

também faz parte de seu bioma. 
  

O desafio é que, para se adaptar bem ao bioma em que vivemos, 

para não destruí-lo -se já não foi destruído- precisamos estudá-lo e 

compreendê-lo. É o que se chama de educação contextualizada. 
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Assim, um amazônida deveria aprender na escola as características 

do bioma Amazônia. O mesmo com um caatingueiro. O mesmo com 

um habitante do Cerrado.  

Aqui, de forma muito simples, vamos apenas listar os seis grandes 
biomas que compõem o território brasileiro. Há quem fale em sete, 

com a inserção de certos ambientes litorâneos. Há ainda quem fale 

em oito, com a inclusão do território brasileiro na Antártida. Porém, 

vamos ficar com os oficiais. Conhecer melhor cada um cabe a cada 
cidadão que quer um mundo mais justo e mais respeitoso do planeta 

em que vive. Começamos nosso respeito pelo planeta ao 

respeitarmos nosso bioma.  

Biomas Continentais Brasileiros Área Aproximada (km²) Área / Total 

Brasil 

Bioma AMAZÔNIA 4.196.943 49,29% 
Bioma CERRADO 2.036.448 23,92% 

Bioma MATA ATLÂNTICA 1.110.182 13,04% 

Bioma CAATINGA 844.453 9,92% 

Bioma PAMPA 176.496 2,07% 
Bioma PANTANAL 150.355 1,76% 

Área Total Brasil 8.514.877  

Fonte: http://www.ibge.com.br/home/presidencia 

  

1- Caatinga 

Há aproximadamente 260 milhões de anos, toda região onde hoje 

está o semi-árido foi fundo de mar, mas o bioma caatinga é muito 
recente. Há apenas dez mil anos atrás era uma imensa floresta 

tropical, como a Amazônia. Para conhecer bem esse bioma do semi-

árido brasileiro, basta fazer uma visita ao Sítio Arqueológico da Serra 

da Capivara, no sul do Piauí. Ali estão os painéis rupestres, com 
desenhos de preguiças enormes, aves gigantescas, tigres-dente-de-

sabre, cavalos selvagens e tantos outros. No Museu do Homem 

Americano estão muitos de seus fósseis. Com o fim da era glacial, há 

dez mil anos atrás, também acabou a floresta tropical. Ficou o que é 

hoje a nossa Caatinga. 

A Caatinga ocupa oficialmente 844.453 Km² do território brasileiro. 
Hoje fala-se em mais de um milhão de Km² . Estende-se pela 

totalidade do estado do Ceará (100%) e mais de metade da Bahia 

(54%), da Paraíba (92%), de Pernambuco (83%), do Piauí (63%) e 

do Rio Grande do Norte (95%), quase metade de Alagoas (48%) e 
Sergipe (49%), além de pequenas porções de Minas Gerais (2%) e do 

Maranhão (1%).  
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A Caatinga é muito rica em biodiversidade, tanto vegetal quanto 

animal, sobretudo de insetos. É por isso que o sul do Piauí, por 
exemplo, é muito favorável à criação de abelhas. Nos períodos sem 

chuva, cerca de 8 meses por ano, ela "adormece" e suas folhas caem. 

Depois, com a primeira chuva, ela como que ressuscita. É a essa 

lógica que seus habitantes têm que se adaptar. Portanto, aqueles que 
ainda acham essa região inviável, ou a têm como um deserto, 

demonstram um profundo desconhecimento da realidade brasileira. 

Cerca de 28 milhões de brasileiros habitam esse bioma, sendo que 

aproximadamente 38% vivem no meio rural. Essa população tem um 

dos piores IDHs de todo o planeta. 

2 - Amazônia 

"Pulmão do Mundo", "Planeta Água", "Inferno Verde", são alguns dos 

chavões mundialmente conhecidos a respeito da Amazônia. Está 
sempre em evidência em qualquer ponto da aldeia globalizada. 

Interessa a todos. Uma das últimas regiões do planeta que ainda 

seduzem pela exuberância de uma natureza primitiva, hoje 

absolutamente ameaçada por sua devastação. A Amazônia guarda a 
maior diversidade biológica do planeta - região mega-diversa - e 

escoa 20% de toda água doce da face da Terra. Seu início se deu há 

12 milhões de anos atrás, quando os Andes se elevaram e fecharam a 

saída das águas para o Pacífico. Formou-se um fantástico Pantanal, 
quase um mar de água doce, coberto só por águas. Depois, com 

tantos sedimentos, a crosta terrestre tornou emergir e, aos poucos, 

formou-se o que é hoje a Amazônia.  

A Amazônia ocupa 4.196.943 km², cerca de 49,29% do território 

brasileiro. Ocupa a totalidade de cinco unidades da federação (Acre, 

Amapá, Amazonas, Pará e Roraima), grande parte de Rondônia 
(98,8%), mais da metade de Mato Grosso (54%), além de parte de 

Maranhão (34%) e Tocantins (9%). A área desmatada da Amazônia 

já atinge 16,3% de sua totalidade (www.classinet.com.br) 

Hoje cerca de 17 milhões de brasileiros vivem no bioma Amazônia, 

sendo que cerca de 70% no meio urbano. 

3 - Mata Atlântica. 

Já foi a grande floresta costeira brasileira. Ia do Rio Grande do Norte 
ao Rio Grande do Sul. Em alguns lugares adentrava o continente, 

como no Paraná, onde ocupava 98% do território Paranaense.  

Era também o mais rico bioma brasileiro em biodiversidade. Ainda é 

em termos de Km². Hoje é o mais devastado de nossos biomas. 

Restam aproximadamente 7% de sua cobertura vegetal. São 
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manchas isoladas, muitas vezes sem comunicação entre si. Há quem 

fale em apenas 5%.  

A Mata Atlântica é o exemplo mais contundente do modelo 

desenvolvimento predatório desse país. Foi ao longo dele que se 
saqueou o pau Brasil e depois se instalaram os canaviais, tantas 

outras monoculturas, além do complexo industrial. Quem vive onde 

já foi esse bioma muitas vezes nem conhece seus vestígios, tamanha 

sua devastação. 

O Bioma Mata Atlântica ocupa 1.110.182 km², ou seja, 13,04% do 
território nacional. Cobre inteiramente três estados - Espírito Santo, 

Rio de Janeiro e Santa Catarina - e 98% do Paraná, além de porções 

de outras 11 unidades da federação. 

Aproximadamente 70% da população brasileira vivem na área desse 

bioma, perto de 120 milhões de pessoas. Por mais precarizado que 

esteja, é desse bioma que essa população depende para beber água 

e ter um clima ainda ameno.  

4 - Cerrado. 

O Cerrado é o mais antigo bioma brasileiro. Fala-se que sua idade é 
de aproximadamente 65 milhões de anos. É tão velho que 70% de 

sua biomassa está dentro da terra. Por isso, se diz que é uma 

"floresta de cabeça prá baixo". Por isso, para alguns especialistas, o 

Cerrado não permite qualquer revitalização. Uma vez devastado, 

devastado para sempre.  

O Cerrado é ainda a grande caixa d’água brasileira. É do Planalto 
Central que se alimentam bacias hidrográficas que correm para o sul, 

para o norte, para o oeste e para o leste.  

O Cerrado guarda ainda uma fantástica biodiversidade, porém, 57% 

do Cerrado já foram totalmente devastados e a metade do que resta 

já está muito danificada. Sua devastação é muito veloz, chegando a 
três milhões de hectares por ano. Nesse ritmo, estima-se que em 30 

anos já não existirá. (www.cenargen.embrapa.br) 

A partir da década de 70, sob o embalo do regime militar, essa foi a 

grande fronteira agrícola para criação de gado e depois para o plantio 

de soja. A devastação de sua cobertura vegetal está comprometendo 

suas nascentes, rios e riachos. Ao se eliminar a vegetação, também 
se está eliminando os mananciais. Um rio como o São Francisco tem 

80% de suas águas com origem no Cerrado. Hoje se fala que é 

necessário uma moratória para se preservar o que resta do Cerrado.  

http://www.cenargen.embrapa.br/


 

O Bioma Cerrado ocupa 2.036.448 Km², ou seja, 23,92% do 

território brasileiro. Ocupa a totalidade do Distrito Federal, mais da 
metade dos estados de Goiás (97%), Maranhão (65%), Mato Grosso 

do Sul (61%), Minas Gerais (57%) e Tocantins (91%), além de 

porções de outros seis estados. 

Sua população em 1991 era estimada em 12,1 milhão de habitantes. 

5 - Pantanal 

O Pantanal sugere animais, rios, peixes, matas e qualquer coisa ainda 

parecida com o Paraíso.É um bioma geologicamente novo. O leito do 

rio Paraguai ainda está em formação.  "O Pantanal é a maior planície 

inundável do mundo e apresenta uma das maiores concentrações de 
vida silvestre da Terra. Situado no coração da América do Sul, o 

Pantanal se estende pelo Brasil, Bolívia e Paraguai com uma área 

total de 210,000 km2. Aproximadamente 70% de sua extensão 

encontra-se em território brasileiro, nos Estados de Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul". (www.conservation.org.br/onde/pantanal/) 

No Brasil o Pantanal ocupa 150.355 Km², ou seja, 1,76% do nosso 

território. Há opinião que 80% do Pantanal encontra-se bem 

conservado. Entretanto, as queimadas, a derrubada das árvores, o 

assoreamento dos rios ameaçam sua existência. As últimas 

reportagens de TVs falam da intensa evaporação de suas águas e o 
risco de tornar-se um deserto. O que mais ameaça e agride esse 

bioma são as pastagens, queimadas e as entradas do agronegócio. 

Foi para impedir projeto de cana no Pantanal que Anselmo deu sua 

vida. A forma como a criação de gado teria se adaptado ao ambiente 
seria uma das responsáveis. Entretanto, para outros, os problemas 

ambientais do Pantanal passa também pela criação de gado. 

O desafio é manter suas características e também manter sua 

população em condições dignas de vida. O caminho do turismo é uma 

possibilidade real e também um perigo. A pesca esportiva predatória 

é um exemplo. "Pelo seu estado de conservação, sua rica 
biodiversidade e as particularidades de seu ecossistema, o Pantanal é 

considerado uma das 37 últimas Grandes Regiões Naturais da Terra". 

(Idem) 

O Baixo Pantanal tem uma população de 130 mil pessoas. 

6 - Pampa 

O Pampa gaúcho é bastante diferente dos demais biomas brasileiros. 

Dominado por gramíneas, com poucas árvores, sempre foi 

http://www.conservation.org.br/onde/pantanal/


 

considerado mais apropriado para a criação do gado. Entretanto, em 

2004 foi reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente como um 
bioma. Na verdade, sua biodiversidade havia sido ignorada por quase 

trezentos anos.  Foi a porta de entrada para o gado através da região 

sul. A outra foi pelo vale do São Francisco, através dos currais de 

gado.  

O único estado brasileiro com esse bioma é o Rio Grande do Sul. 

Ocupa 63% do território do Rio Grande. Ele também se estende pelo 
Uruguai e Argentina.  

Agora o Pampa sofre uma ameaça muito mais grave: a introdução do 

monocultivo e Pinus e  

Eucaliptos. Mais uma vez, portanto, se propõe um tipo de 

desenvolvimento econômico inadequado às características de um 

bioma. (http://www.defesabiogaucha.org/terror/terror04.htm) 

 

http://www.defesabiogaucha.org/terror/terror04.htm

