Geografia
Vegetação mundial
Resumo
A distribuição da vegetação está diretamente relacionada à distribuição climática. Para entender
um, é necessário também entender o outro. Nesse sentido, ao estudar os diferentes biomas do mundo é
necessário olhar para sua condição climática.
Tundra
É considerado o bioma mais jovem e mais frio da Terra. A área de ocorrência desse bioma é o
extremo norte, nas áreas continentais do entorno do Oceano Glacial Ártico. Ao sul do Hemisfério Sul, não há
porções continentais significativas. No extremo sul, a Antártida é recoberta por gelo, então, a Tundra
desenvolve-se em pequenas áreas. É uma vegetação formada basicamente por gramíneas, que florece na
estação mais quente do ano, que dura mais ou menos 2 meses. A temperatura não ultrapassa os 10°C.
Durante a maior parte do ano, o solo está congelado (permafrost).

Adaptado de: https://pt.wikipedia.org/

Taiga
Conhecida por Floresta Boreal ou Floresta de Coníferas, com suas folhas aciculifoliadas (resistentes
ao frio e perenes). Sua área de distribuição é o Hemisfério Norte, entre as latitudes de 50°N e 60°N. É uma
vegetação típica de clima temperado continental, com invernos muito rigorosos (neve) e verão quente. Os
solos são pouco férteis. É a formação florestal mais bem conservada do Hemisfério Norte, embora sua
madeira sirva de matéria-prima para a indústria da celulose e construção civil.

Adaptado de: https://pt.wikipedia.org/
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Floresta Temperada
É aquela típica floresta de filmes americanos, muito colorida (verde, amarela, vermelha, roxa),
marcada pelas quatro estações do ano. O inverno é frio e, para se preparar para isso, perde as folhas
(caducifólia) durante o outono. Na primavera, volta a florescer, atingindo o pico da produtividade no verão,
quente e chuvoso. Foi intensamente desmatada, tanto que sobre sua área de distribuição estão as
principais áreas povoadas da superfície terrestre. É uma vegetação típica de clima temperado oceânico,
porém, também pode ser encontrada no Hemisfério Sul, no Chile e na Austrália.

Adaptado de: https://pt.wikipedia.org/

Pradarias
Apresenta uma vegetação rasteira, de gramíneas, e assume um tom esverdeado e amarelado
dependendo da quantidade de chuvas. É um bioma com grande regionalismo. No Hemisfério Sul, é
denominado Pampa. É uma área de intensa atividade agrícola.

Adaptado de: https://pt.wikipedia.org/

Estepes
Bioma visualmente parecido com as Pradarias, onde se observa o domínio de uma vegetação
rasteira. Todavia, é comumente encontrado próximo a áreas secas ou semiáridas. É uma faixa de transição
para o Deserto. Muitas vezes, está longe da influência marinha e próximo de cordilheiras montanhosas.

Adaptado de: https://pt.wikipedia.org/
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Vegetação Mediterrânea
Vegetação influenciada pelo clima mediterrâneo, logo, está localizada na margem do Mar
Mediterrâneo, onde o verão é seco e o inverno é suave e chuvoso, embora seja possível encontrá-la em
outras áreas que também apresentem essa sazonalidade específica. Geralmente, suas folhas são
esclerófilas, isto é, uma folha mais dura.

Adaptado de: https://pt.wikipedia.org/

Florestas Tropicais
Esse bioma se encontra distribuído na faixa tropical, com elevada temperatura e precipitação. A
grande biodiversidade dessas formações é uma característica marcante. Apresenta vegetação heterogênea,
latifoliada, com espécies higrófilas (adaptada à umidade) e hidrófilas (vive na água).

Adaptado de: https://pt.wikipedia.org/

Savanas
Geralmente na borda das Florestas Tropicais, são formações típicas de clima tropical continental,
isto é, com verão chuvoso e inverno seco. A paisagem é composta por gramíneas e alguns arbustos com
característica tropófila. Quando próximo a rios, forma uma paisagem florestal mais densa, denominada, no
Brasil, Mata Galeria. Corresponde ao nosso Cerrado.

Adaptado de: https://pt.wikipedia.org/
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Biomas de Deserto
O clima predominante é o árido, e a baixíssima taxa de umidade com a elevada evaporação fazem
com que pouquíssima vegetação consiga se desenvolver nessa região. Nas áreas com um pouco mais de
precipitação, encontra-se uma vegetação adaptada a essa condição, denominada xerófita. É uma vegetação
composta de plantas de pequeno porte que se espalham por áreas arenosas. A Caatinga e o Sahel são
áreas de semidesertos e apresentam uma vegetação um pouco mais exuberante.

Adaptado de: https://pt.wikipedia.org/
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Exercícios
1.

Leia o texto.
É o bioma mais jovem da Terra. Suas áreas de ocorrência são as regiões próximas ao oceano ártico
[...]. Possui ecossistemas cuja composição botânica é influenciada pelas condições do solo e do
clima. O solo fica congelado a maior parte do ano [...] a temperatura mais alta não ultrapassa os 10
°C.
Suas principais espécies são os musgos e os liquens, plantas rasteiras, pois as árvores não
sobrevivem nesse tipo de clima.
(ALMEIDA e RIGOLIN, 2006).

A que bioma terrestre o texto se refere?
a) Floresta temperada.
b) Pradarias.
c) Tundra.
d) Estepes.
e) Taiga ou Floresta Boreal.

2.

Analise a seguinte descrição geral de um tipo de vegetação.
Ocorre em climas estacionais com períodos frios e quentes bem marcados. As temperaturas de
inverno podem chegar abaixo do ponto de congelamento. As plantas são úmidas, com estrutura e
composição distintas conforme a área de ocorrência. A queda das folhas nas estações secas
equilibra as plantas para que elas, transpirando menos, consigam atravessar os períodos de escassez
de água. As árvores têm em geral 40-50 m de altura e possuem folhas delgadas e largas, como os
plátanos. É vegetação das mais destruídas do mundo.
(CONTI, J. B. e FURLAN, S.A. Geoecologia: o clima, os solos e a biota. São Paulo: Edusp, 1996. Adaptado).

Assinale o nome do tipo de vegetação correspondente à descrição.
a) Floresta tropical semiúmida.
b) Vegetação mediterrânea.
c) Floresta temperada.
d) Savana tropical.
e) Floresta boreal.

3.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo, na ordem em que
aparecem.
O chaparral, ou vegetação mediterrânea, é um bioma marcado por verões secos e quentes. A
paisagem é formada basicamente por maquis e garrigues, espécies arbustivas de folhas duras e
grossas, sempre verdes, adaptadas à longa estiagem. Tipicamente europeia, essa paisagem vegetal
aparece também nas extremidades setentrional e meridional da África e em áreas costeiras da
Austrália meridional, do _____________ e _____________.
a) sul da Argentina - de Madagascar
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b) sul da Argentina - da Nova Zelândia
c) sul da Argentina - do sudeste dos Estados Unidos
d) Chile - do sudoeste dos Estados Unidos
e) Chile - do Peru

4.

Na Europa Central e Ocidental, nas porções oriental e ocidental do Canadá e dos Estados Unidos
assim como no Extremo Oriente, ocorrem paisagens fitogeográficas, que se constituem, quase
sempre, por árvores caducifólias e apresentam uma baixa densidade botânica e certa
homogeneidade de espécies. Estão em grande parte destruídas pelas ações antrópicas, uma vez que
se encontram em áreas densamente povoadas e onde houve um expressivo desenvolvimento
econômico. Grande parte da superfície ocupada por essas formações vegetais foi substituída pelas
atividades agrícolas e pecuárias ou pelas cidades que. por elas próprias, se expandiram.
A quais formações vegetais estamos nos referindo?
a) Savanas e Taiga.
b) Florestas Tropicais e Florestas Subtropicais.
c) Florestas Boreais e Tundra.
d) Florestas Temperadas e Florestas Subtropicais.
e) Estepes e Florestas Temperadas.

5.

Considere as afirmações que seguem a respeito dos biomas mundiais.
I. A Tundra é encontrada em áreas muito frias na porção setentrional do planeta. É composta por
liquens, plantas herbáceas e musgos. Recobrem os solos congelados (permafrost) da região.
II. A Floresta Boreal ou Taiga é típica das baixas latitudes (abaixo de 45°). Ocorrem no Canadá,
península escandinava e na Rússia. Essas regiões apresentam 4 estações bem definidas com
paisagem homogênea, sempre verde, mesmo com temperaturas abaixo de 0o, além de apresentarem
árvores altas aciculifoliadas.
III. As Pradarias são formações campestres compostas, normalmente, por gramíneas e apresentamse como excelentes pastagens naturais. Contudo, o uso intensivo do solo pela pecuária tem levado a
seu esgotamento e consequente desaparecimento da cobertura vegetal original.
É correto o que se afirma em
a) I, apenas.
b) II. apenas.
c) I e II, apenas.
d) I e III, apenas.
e) I, II e III.

6.

A cobertura vegetal é influenciada pelo clima. Assim, os grandes conjuntos vegetacionais se
espacializam, principalmente de acordo com o tipo climático dominante. A partir do tema, responda o
que se pede a seguir.
a) Mencione duas características das florestas equatoriais.
f)

Cite uma característica fisionômica da vegetação da caatinga.
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g) Cite dois elementos do clima que favorecem a maior riqueza de diversidade de espécies vegetais.
h) Mencione uma consequência negativa do desmatamento das florestas associada aos solos e á
água.

7.

O Sahel (que significa ‘costa’ ou ‘fronteira’) é uma região da África que separa o deserto do Saara das
áreas tropicais do sul. Compreende parte do Senegal, Mauritânia, Mali, Chade, Nigéria, Níger, Sudão e
Etiópia. Nessa região predomina o tipo de vegetação
a) mediterrânea.
b) estepes.
c) floresta equatorial.
d) floresta tropical.
e) savanas.

8.

Leia o fragmento do romance O orfanato da srta. Peregrine para crianças peculiares, de Ranson
Riggs, e analise o mapa.
Apesar dos avisos e até das ameaças do conselho, no verão de 1908 meus irmãos e centenas de
outros membros dessa facção renegada, todos traidores, viajaram para a tundra siberiana para levar a
cabo seu experimento odioso. Escolheram uma velha fenda sem nome, que estava havia séculos sem
uso.
(O orfanato da srta. Peregrine para crianças peculiares, 2015. Adaptado.)

(IBGE. Atlas geográfico escolar, 2012. Adaptado.)

O bioma mencionado no fragmento está representado no mapa pelo número
a) 1.
b) 4.
c) 2.
d) 5.
e) 3.
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9.

A figura a seguir retrata a variação latitudinal dos padrões espaciais de distribuição dos principais
biomas terrestres.

(Fonte: James F. Petersen, Dorothy Sack e Robert E. Glabler, Fundamentos de Geografia Física. São Paulo: Cengage, 2015, p.
158.)

Considere a figura anterior e assinale a alternativa correta.
a) As florestas têm um aumento na diversidade de suas espécies à medida que a precipitação
aumenta e as temperaturas apresentam declínio.
b) Os desertos e as savanas ocorrem em todos os continentes, em áreas com temperaturas
elevadas e baixo volume de precipitação.
c) A taiga apresenta espécies arbóreas de maior porte em razão da umidade proveniente das baixas
pressões de médias latitudes do Hemisfério Norte.
d) As savanas e as florestas de monções dependem da sazonalidade climática: invernos frios e
chuvosos, verões quentes e secos.

10. O mapa abaixo mostra a distribuição global do fluxo de carbono. As regiões indicadas pelos números
I, II e III são, respectivamente, regiões de alta, média e baixa absorção de carbono.
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(Extraído de Beer et al. Science, 329:834-838, 2010.)

Considerando-se as referidas regiões, pode-se afirmar que os respectivos tipos de vegetação
predominante são:
a) I-Floresta Tropical; II-Savana; III-Tundra e Taiga.
b) l-Floresta Amazônica; II-Plantações; III-Floresta Temperada.
c) l-Floresta Tropical; II-Deserto; III-Floresta Temperada.
d) l-Floresta Temperada; II-Savana; III-Tundra e Taiga.
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Gabarito
1. C
Os aspectos destacados no texto referem-se ao hemisfério Norte que possui maior extensão de terras
emersas, região ártica, baixas temperaturas, sob condições de solo congelado a maior parte do ano,
condições para a formação e manutenção da Tundra, caracterizada por espécies de musgos e liquens.
2. C
As florestas temperadas caducifólias ocorrem nas zonas com climas temperados com razoável
amplitude térmica anual e médio aporte pluviométrico. Ocorrem principal mente no leste dos Estados
Unidos, Europa Ocidental. Japão e China. Apresentam média biodiversidade e caracterizam-se pela
perda da folhagem a partir do Outono, uma estratégia para resistir ao inverno frio e a insuficiência de
água no estado líquido.
3. D
A vegetação tem sua fisionomia e demais características muito relacionadas às faixas climáticas do
planeta. A descrição da vegetação mediterrânea recebeu sua denominação devido aos estudos de sua
classificação que foram realizados no sul da Europa às margens do mar Mediterrâneo. Deste modo, ao
observarmos um mapa-múndi, qualquer área que possua localização geográfica climática semelhante
pode formar esse tipo de vegetação, como o Chile e o sudoeste dos Estados Unidos.
4. D
As florestas temperadas e subtropicais ocorrem nas zonas térmicas temperadas dos hemisférios norte
e sul de média latitude. Estão adaptadas a verões quentes e invernos frios com alta amplitude térmica
anual e com razoável índice pluviométrico. Esses biomas ocorrem no leste e noroeste dos Estados
Unidos, Europa Ocidental, América do Sul (Mata de Araucária no Brasil e Matas Andinas do Chile da
Argentina), Nova Zelândia, sudeste da Austrália, Japão e leste da China. Grande parte destas formações
vegetais foram devastadas devido à concentração demográfica, urbanização, industrialização e
expansão agrícola.
5. D
A afirmativa [II] está incorreta porque a Taiga é típica das altas latitudes. As afirmativas [I] e [III] estão
corretas porque a tundra é o bioma característico das altas latitudes, marcadas pelo clima rigoroso de
baixas temperaturas; as pradarias são formações herbáceas associadas às planícies, fortemente
desgastadas pela atividade agropecuária.
6. a) As florestas equatoriais localizam-se em áreas de clima equatorial (clima quente e úmido), com
chuvas bem distribuídas no decorrer do ano, temperaturas elevadas e baixa amplitude térmica. São
perenifólias, adaptadas à grande umidade. Nelas predomina o estrato arbóreo. As árvores são altas,
algumas atingem mais de 40 metros. São florestas ricas em espécies vegetais e abrigam riqueza de
espécies animais. As florestas equatoriais possuem várias plantas que são aproveitadas pelo homem.
b) A vegetação da caatinga se caracteriza por apresentar estrato que varia entre o arbóreo e o arbustivo,
que pode ser denso ou aberto. É formada por plantas que perdem as folhas no período seco
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(caducifólias) e por outras que possuem espinhos, ou ainda por aquelas que produzem cera para
revestir suas folhas. São plantas que possuem um mecanismo para diminuir a perda de água por
transpiração. Após as primeiras chuvas, as plantas reanimam-se. florescem e frutificam rapidamente.
c) Os dois elementos do clima que mais interferem na diversidade de espécies são a chuva e a
temperatura. A umidade do ar também pode ser considerada.
d) As florestas vêm sendo muito devastadas para dar espaço aos mais diversos usos. Uma das
consequências dos desmatamentos é a erosão superficial dos solos, com perda da sua fertilidade
natural e da matéria orgânica. Esses solos causam o assoreamento dos rios e o aumento da turbidez da
água. dentre outros problemas.
7. B
A faixa do Sahel (orla, costa ou fronteira do deserto) é uma zona semiárida ao sul do deserto do Saara
na África. Apresenta diversos ecossistemas com vegetação xerófila, principalmente savanas
espinhentas e formações herbáceas semelhantes às estepes. O desmatamento e uso incorreto do solo
(pecuária extensiva e agricultura) tem provocado desertificação, agravando o quadro socioeconômico e
a subnutrição em países da região como o Níger, Chade, Sudão e Somália.
8. E
A tundra siberiana encontra-se na porção norte da Rússia, como indicado no mapa pelo número 3.
9. C
A Taiga, Floresta Boreal ou Floresta de Coníferas é um bioma cuja formação vegetal é arbórea,
constituída de coníferas aciculifoliadas e formada por muitos indivíduos de poucas espécies. A Taiga
está associada a climas temperados continentais com alta amplitude térmica (inverno frio, verão ameno
e médio índice de pluviosidade) e ao solo podzol. As maiores extensões estão em países como a
Rússia, a Finlândia e o Canadá.
10. A
A única alternativa correta ê a alternativa [A] porque a nomenclatura/classificação como floresta
amazônica só cabe ao caso da formação florestal sul-americana. Já a floresta temperada é típica de
regiões de média latitude, invalidando as duas últimas alternativas.
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