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Tipos de Clima e Paisagens Climatobotânicas 

 

Resumo 

 

A distribuição da vegetação brasileira possui correlação direta com a distribuição climática. É 

impossível estudar a primeira sem entender a segunda. Sobre a distribuição da vegetação, é possível fazer 

uma abordagem apenas sobre os ecossistemas, no caso biomas, que a Biologia já faz. Para a Geografia, 

interessam muito mais os domínios morfoclimáticos. Esses são caracterizados não só pela fitogeografia 

(distribuição da vegetação), mas também pelo relevo e clima predominantes. Nesse sentido, esses são os 

domínios morfoclimáticos brasileiros: 

 
Mapa domínios morfoclimáticos brasileiros 

 

Domínio Amazônico: Caracterizado pela Floresta Amazônica, com vegetação latifoliada, higrófila, 

hidrófila, grande biodiversidade e três extratos de vegetação (mata de igapó, mata de várzea e mata de 

terra firme). O clima é equatorial e o relevo é formado por terras baixas (Planície Amazônica) e planaltos 

residuais. O principal impacto é o avanço da pecuária, que é responsável por 70% do desmatamento. A 

extração de madeira e o avanço da soja, somados à atividade pecuária, caracterizam o avanço da fronteira 

agrícola sobre esse domínio. 

 
Rio na região do domínio Amazônico 
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Domínio do Cerrado: Vegetação tropófila adaptada ao clima tropical típico, verão chuvoso e 

inverno seco. Relevo de planaltos e chapadas. O principal impacto é o avanço do agronegócio (soja). É 

considerado a caixa d’água do Brasil, com seu sistema de veredas (vegetação que cresce nas áreas úmidas 

do Cerrado e que ajuda a represar a água). É o segundo domínio considerado um hotspot. 

 

 
Paisagem típica do domínio Cerrado 

 

Domínio dos Mares de Morro: Atualmente, restam apenas 7% da Mata atlântica e, por isso, é o 

único domínio que não carrega o nome da vegetação. A floresta tropical é caracterizada por vegetação 

latifoliada, higrófila e está presente no litoral do país. O relevo é composto por uma imensidão de morros 

em formato de meia laranja (mamelonar) e, por isso, seu nome. Estende-se do Rio Grande do Norte até o 

Rio Grande do Sul. O principal impacto é a ocupação humana, atividade colonial e urbanização. É 

considerado um hotspot da biodiversidade, isto é, área com enorme presença de vegetação endêmica e com 

menos de 70% da sua cobertura original. 

 
Paisagem da região do domínio Mares de Morros 

 

Domínio da Caatinga: Vegetação xerófila adaptada ao clima semiárido, como as cactáceas e 

arbustos caducifólios e espinhosos. Podem armazenar água no caule e nas raízes. Geralmente, é associado 

a uma vegetação esbranquiçada. É o único bioma típico do país, embora alguns pesquisadores o 

caracterizem como Estepes. O relevo é marcado por inselbergs (morros residuais com entorno plano). O 

principal impacto é o processo de desertificação e salinização dos solos. 
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Paisagem típica domínio Caatinga 

 

Domínio das Araucárias: A desertifica. Característica do Sul do país, principalmente o estado do 

Paraná, onde a Araucária é símbolo e parte da identidade do estado. O relevo predominante é de planaltos e 

serras. O principal impacto é o desmatamento para a construção civil, indústria da celulose e moveleira. 

 

 
Paisagem típica domínio Araucárias 

 

Domínio das Pradarias: Também denominado Pampas ou Campos Sulinos, apresenta um relevo 

formado por coxilhas (colina aplainada) cobertas por vegetação herbácea. O clima predominante é o 

subtropical. O principal impacto é o avanço da atividade pecuária e o processo de arenização (perda de 

fertilidade devido à formação de bancos de areia). 

 

 
Paisagem típica domínio Pradarias  
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Exercícios 

 

1. O estrato entre a crosta e a atmosfera, onde ocorre vida no planeta Terra, caracteriza-se por apresentar 

trocas de matéria e energia, o que influi na distribuição de biomassa e biodiversidade no planeta. Os 

fenômenos de radiação solar (R) e de precipitação (P) estão diretamente correlacionados com a 

distribuição da biomassa e da biodiversidade e variam, em grande medida, latitudinalmente. De modo 

geral, quanto mais quente e mais úmida for uma região, maiores serão a biomassa e a biodiversidade 

das espécies; por outro lado, quanto mais fria e mais seca for a região, menores serão tanto a biomassa 

quanto a biodiversidade das espécies. 

 

a) Com base nas informações fornecidas e em seus conhecimentos, represente no gráfico abaixo a 

localização do extremo com maior biomassa e biodiversidade e os dois extremos com menor 

biomassa e biodiversidade. Para a representação, utilize a legenda indicada. 

 

 

 

b) Indique outro fator, além da radiação solar e da precipitação, que pode afetar a distribuição de 

biomassa e de biodiversidade no planeta. Explique, apontando dois exemplos. 

 

2. Determinado bioma brasileiro apresenta vegetação conhecida por perder as folhas e ficar apenas com 

galhos esbranquiçados, ao passar por até nove meses de seca. As plantas podem acumular água no 

caule e na raiz, além de apresentarem folhas pequenas, que em algumas espécies assumem a forma 

de espinhos. 

Qual região fitogeográfica brasileira apresenta plantas com essas características? 

a) Cerrado. 

b) Pantanal. 

c) Caatinga. 

d) Mata Atlântica. 

e) Floresta Amazônica. 
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3. Reconhecido como o segundo maior bioma da América do Sul e o segundo maior bioma do Brasil, 

compreendendo cerca de 22% do território brasileiro, esta vegetação caracteriza-se por ser uma região 

de savana, estendendo-se por cerca de 200 milhões de quilômetros quadrados. Possui uma formação 

vegetal de grande biodiversidade e grande potencial aquífero, no entanto, é considerado atualmente o 

segundo bioma do Brasil mais ameaçado. 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/cerrado.htm 

 

O texto trata da formação vegetal 

a) floresta tropical. 

b) caatinga. 

c) formação do pantanal. 

d) mata semiúmida. 

e) cerrado. 

 

 

4. Nas florestas tropicais úmidas, encontra-se mais da metade das espécies vivas do planeta Terra. Nos 

diversos estratos dessas florestas, criam-se diversos habitats, onde convive um grande número das 

mais variadas espécies. Quando a quantidade de espécies é muito elevada, podemos dizer que se 

trata de uma área com megadiversidade. 

Algumas das principais causas da elevada biodiversidade nas florestas citadas são 

a) presença de tundra, solo fértil e vegetação xerófita exuberante. 

b) grande luminosidade, muita umidade e elevada temperatura média. 

c) baixa temperatura média, solos rasos e chuvas convectivas abundantes. 

d) forma plana do terreno, baixa temperatura média e elevada amplitude térmica. 

e) rios intermitentes, grande quantidade de vegetação rasteira e pequena luminosidade. 

 

 

5. É uma mata seca que perde suas tolhas durante a estação seca. Apenas o juazeiro, que possui raízes 

muito profundas para capturar água do subsolo, e algumas palmeiras não perdem as tolhas. As plantas 

[...] estão adaptadas às condições climáticas e possuem várias adaptações fisiologias para sobreviver 

à seca. 

ROSS, Jurandyr. Geografia do Brasil. 4 ed. São Paulo: Edusp, 2001. p. 174. (Adaptado) 

 

O texto acima descreve as características da vegetação de: 

a) Mata Atlântica. 

b) Araucária. 

c) Coxilhas. 

d) Estepes. 

e) Caatinga. 
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6. As pradarias mistas representam importante domínio fitogeográficos. Elas ocorrem em uma vasta área 

dos Estados brasileiros do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas também se estendem 

para o Uruguai e a Argentina. Descreva as características morfoclimáticas (relevo e clima) 

predominantes nas áreas de abrangência das pradarias pampeanas do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

 

7. Foi o Capitão com alguns de nós um pedaço por este arvoredo até um ribeiro grande, e de muita água. 

que ao nosso parecer é o mesmo que vem ter à praia, em que nós tomamos água. Ali descansamos 

um pedaço, bebendo e folgando, ao longo dele, entre esse arvoredo que é tanto e tamanho e tão basto 

e de tanta qualidade de folhagem que não se pode calcular. Há lá muitas palmeiras, de que colhemos 

muitos e bons palmitos. 

A carta de Pero Vaz de Caminha. http://dominiopublico.gov.br. Acesso em 30/11/2014. 

 

O texto descreve características da paisagem encontrada pela esquadra do português Pedro Álvares 

Cabral, em 1500, ao chegar ao que hoje é o Brasil. 

a) Paisagens semelhantes a essa já eram conhecidas de navegadores portugueses, em outros 

trajetos, antes de 1500? Justifique. 

 

b) Dentre as áreas demarcadas no mapa abaixo, indique, com as respectivas letras, duas áreas nas 

quais é possível encontrar, atualmente, florestas com as mesmas características daquela descrita 

no texto. 
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8. A partir do início dos anos 2000, o governo brasileiro começa a lançar mão de uma nova estratégia de 

proteção ambiental no território nacional da qual resultou a delimitação das áreas a serem conservadas, 

representadas no mapa abaixo. 

 

 
Disponível em: <www.mma.gov.br>. Acessado em setembro de 2012. 

 

a) Indique dois objetivos da criação de corredores ecológicos. Explique. 

 

b) Identifique duas ameaças à proteção ambiental no corredor Leste da Amazônia. Explique. 

 

9. Examine o mapa. 

 

 
(www.bsienvis.nic.in. Adaptado.) 

 

O mapa destaca a ocorrência de 

a) cinturões biotecnológicos, como a Bacia do Mediterrâneo na Europa. 

b) monoculturas, como a soja no Brasil. 

c) bacias hidrográficas, como a Bacia do Nilo na África. 

d) hotspots, como a Mata Atlântica no Brasil. 

e) enclaves sustentáveis, como os povos tradicionais na Europa. 
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10. 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. 
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Gabarito 

 

1. a) O extremo com maior biomassa e biodiversidade localiza-se no Equador, enquanto nos polos, estão 

os com menor biomassa e biodiversidade. 

 

 

b) Entre os fatores, além da radiação solar e da precipitação, podem-se destacar: a composição dos solos, 

que, com maior material orgânico, pode resultar em maior cobertura vegetal, e a disposição morfológica 

do terreno, isto é, a declividade, que, quanto maior, menor é a formação vegetal. 

 

2. C 

A descrição corresponde à Caatinga, que possui vegetação decídua e xerófita. Tais características são 

influenciadas pelo clima semiárido. 

 

3. E 

As características descritas correspondem ao cerrado. A floresta tropical foi devastada desde a ocupação 

histórica do país, restando menos que 10% do original. A caatinga é uma formação xerófita. A vegetação 

do Pantanal é uma formação complexa, um ecótono. E a mata semiúmida é parte da floresta equatorial. 

 

4. B 

Em escala global, o bioma das florestas pluviais (ombrófilas) tropicais e equatoriais é caracterizado pela 

adaptação das plantas e animais às condições climáticas de temperatura elevada, intensa luminosidade, 

alta umidade e alto índice pluviométrico anual. Entre os exemplos, a Amazônia, a floresta do Congo 

(África) e as florestas do Sudeste Asiático. Apresentam alta biodiversidade, espécies latifoliadas, plantas 

perenifólias, vegetais higrófilos, sendo também florestas densas e estratificadas. O desmatamento tem 

como causas a expansão da agropecuária, exploração predatória da madeira e extração de recursos 

minerais. 

 

5. E 

A vegetação decídua e a escassez de chuvas do clima semiárido representam as características da 

caatinga. 
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6. Nos Pampas Gaúchos, predominam planaltos com colinas suaves e clima subtropical, invernos rigorosos 

e verões quentes, além de chuvas bem distribuídas durante o ano devido à mPa e mTa. 

 

7. a) Sim, as paisagens de clima quente e úmido, que originam a faixa atlântica brasileira, caracterizadas 

por densas florestas, existiam na costa da África e na Ásia, territórios já explorados pelos portugueses. 

b) As áreas de letras F e G apresentam florestas latifoliadas perenifólias, com alta biodiversidade e de 

clima quente e úmido, semelhantes à descrita no texto. 

 

 

8. a) Os corredores ecológicos possuem como objetivo principal a ligação entre duas ou mais unidades de 

conservação, permitindo o trânsito, a dispersão e o intercâmbio entre espécies da fauna e flora, além da 

expansão dos habitats e uma maior variação genética. 

b) As ameaças existentes no corredor leste decorrem da expansão da fronteira agrícola provocada pelo 

agronegócio, além da exploração madeireira e mineral. Tais atividades são condicionadas pelo 

desmatamento e queimadas. 

 

9. D 

O mapa indica os hotspots - áreas de elevada biodiversidade com grande número de espécies endêmicas 

e grande devastação ambiental - a exemplo da Mata Atlântica e do Cerrado no Brasil. As alternativas 

seguintes são incorretas porque não correspondem ao tema do mapa. 

 

10. 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. 

 


