
 

Tema – Fraternidade: Biomas 

Brasileiros e Defesa da Vida 

 

Lema – Cultivar e guardar a Criação 

 

Objetivo Geral: Cuidar da criação, de 

modo especial dos biomas brasileiros,  

dons  de Deus, e promover  relações 

fraternas com a vida e a cultura dos povos 

à luz do Evangelho. 

Campanha da Fraternidade 2017 



 O que são biomas? 
 

• Biomas são conjuntos de ecossistemas com 

características semelhantes dispostos em uma mesma 

região e que historicamente foram influenciados  

pelos mesmos processos de formação. No Brasil temos 

06 biomas: Mata Atlântica, a Amazônia, o Cerrado, o 

Pantanal, a Caatinga e o Pampa. Nesses biomas 

vivem pessoas, povos, resultantes da imensa 

miscigenação brasileira. 

• Ao  estudar os biomas poderemos conhecer  a 

localização, as características, povos, belezas, 

fragilidades, biodiversidade, contextualização política,  

desafios e a  contribuição eclesial. 
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Como são tratados? 
• Os biomas brasileiros sofrem interferências negativas 

desde a chegada dos primeiros colonizadores ao Brasil.  

Os colonizadores começaram a extração do pau-brasil 

usando, no início, a mão de obra escrava de indígenas e 

mais tarde dos africanos. Hoje, após 500 anos o que 

resta? 

 

• Neste início de terceiro milênio, da população de mais 

de 200 milhões de brasileiros, mais de 160 milhões vivem 

na cidade o que gera sérias preocupações. O impacto 

dessa concentração populacional sobre o meio ambiente 

produz problemas que põem em risco as riquezas dos 

biomas brasileiros. 
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O que tem feito a Igreja Católica? 
 

• A Igreja Católica tem sido voz profética a respeito da 

questão ecológica. Nesta Campanha da Fraternidade de 

2017, à luz da fé, nas reflexões vamos:  

- interrogar sobre o significado dos desafios  

    apresentados   pela situação atual dos biomas e   

    dos povos que neles vivem; 

- abordar e conhecer as principais iniciativas  

    já existentes para a manutenção de nossas  

    riquezas naturais básicas;  

- apontar e criar  propostas sobre o que fazer “em    

    respeito à criação que Deus nos deu para    

   cultivar e guardar”. 
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Bioma  Amazônia   
• A Amazônia, maior bioma do Brasil, ocupa 61º do território 

nacional- é formado pelos estados da região norte: Acre, Amapá, 

Amazonas,  Pará e Roraima, Rondônia, e Tocantins. A Lei nº 

1806 de 1953 inseriu neste bioma os estados do Mato Grosso e 

Maranhão, criando a Amazônia Legal. 

  

Bioma Caatinga 
• A Caatinga, cujo nome é de origem indígena e significa “mata 

clara e aberta”, encontra-se envolvida pelo clima semiárido 

entre a estreita faixa da mata Atlântica e o Cerrado. É um 

bioma exclusivamente brasileiro, que abrange territórios de 8 

estados do Nordeste e o Norte de Minas Gerais, onde vivem 27 

milhões de pessoas. 
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Bioma Cerrado 

O  Cerrado tem duas estações climáticas bem definidas: chuvosa e 

seca. O solo, de composição arenosa, é considerado o bioma 

brasileiro mais antigo. Sua vegetação é encontrada na região 

Centro-Oeste e também na região Oeste de Minas Gerais e das 

regiões Sul do Maranhão e do Piauí. Nesta área vivem 22 milhões 

de pessoas.  

Bioma Mata Atlântica 

A Mata Atlântica abrangia uma área equivalente a 1.315.460 

quilômetros quadrados e estendia-se originalmente por 17 estados. 

Hoje restam 8,5% de remanescentes florestais. Atualmente, 

somados todos os fragmentos de floresta acima de 3 hectares, 

temos 12,5% da sua área original. Desde o descobrimento do Brasil 

a Mata Atlântica vem sendo destruída. O pau-brasil, característico 

dela, foi o principal alvo da extração e exploração daqueles que 

colonizavam o Brasil. 

Campanha da Fraternidade 2017 
Tema – Fraternidade: Biomas Brasileiros e Defesa da Vida 

OS  BIOMAS  BRASILEIROS 



Bioma  Pantanal 

• O Bioma Pantanal, de acordo com o Ministério do Meio 

Ambiente, é considerado uma das maiores extensões úmidas 

contínuas do planeta. O Pantanal é um bioma praticamente 

exclusivo do Brasil, pois apenas uma pequena faixa dele 

adentra outros países (o Paraguai e a Bolívia).  

Bioma Pampa 

• O bioma Pampa está presente, no Brasil, somente no Rio 

Grande do Sul, ocupando 63% do território do Estado. Ele 

constitui os pampas sul-americanos, que se estendem pelo 

Uruguai e pela Argentina e, internacionalmente, são 

classificados de Estepe. O pampa é marcado por clima 

chuvoso, sem período seco regular e com frentes polares e 

temperaturas negativas no inverno. 
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Fonte: Texto base – CF 2017 – resumo p/estudo - http://spirandiopadre_wordpress.com 


