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Os climas da Terra e do Brasil

1 Pinte a legenda do mapa.
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2 Observe o mapa e  complete as frases.

Climas do Brasil
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• O clima  predomina em toda a
região Norte e em parte da região Cen-
tro-Oeste.

• O clima  ocorre no restante da
região Centro-Oeste, no Nordeste e no
Sudeste.

• O clima  ocorre no Brasil nas
áreas próximas do Trópico de Capricórnio,
nos estados de São Paulo, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul.

Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. Rio de
Janeiro: IBGE, 2002. Adaptado.

Fonte: FERREIRA, Graça M. Lemos. Atlas geográfico:
espaço mundial. São Paulo: Moderna, 1998. Adaptado.

3 Complete o quadro com as principais ca-
racterísticas de cada zona climática, con-
forme o modelo.

Situadas entre
o Círculo Polar
Ártico e o Pólo
Norte e entre o
Círculo Polar
Antártico e o
Pólo Sul

4 Observe as fotos e responda.

Zona
Localização Temperaturaclimática

Altas
latitudes

A fraca
intensidade de
radiação solar
provoca baixas
temperaturas,
em geral 10 ºC

• Quais são os climas predominantes nos
locais retratados nas fotos 1 e 2?

• Quais são as características desses climas?

Litoral do Ceará, 2000.
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Vaqueiro no Pampa Gaúcho, RS, 1989.
C

LA
U

S 
C

. M
EY

ER
/

PU
LS

A
R

Médias
latitudes
Baixas
latitudes

GEOGRAFIA - Clima e vegetação
5ª série



2

Vegetação do Brasil

A vegetação brasileira

5 Pinte na legenda e no mapa as vegetações da floresta amazônica,
da mata dos pinhais e da caatinga.

6 Complete o quadro, conforme o modelo.

7 Responda.
• Que tipos de florestas existem no Brasil?
• Onde cada uma dessas florestas ocorre

no território brasileiro?
• Como é a diversidade vegetal de cada tipo

de floresta no Brasil?

8 Leia o texto e selecione trechos que des-
crevam a biodiversidade encontrada nes-
sa vegetação.
É a formação mais devastada do país, consi-
derada a quinta área mais ameaçada do pla-
neta. [...] Segundo o Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA), no
sul da Bahia foram registradas 454 espécies
em um único hectare. [...] Apesar da devasta-
ção, a mata ainda abriga quantidade signifi-
cativa de espécies animais e vegetais — são
8 mil plantas que só existem nesse ecossistema,
55 espécies de mamíferos e 250 de anfíbios,
segundo o Ministério do Meio Ambiente.

Almanaque Abril: São Paulo, Abril, Brasil, 2003.

9 Responda.
• Que tipo de vegetação é citado no texto?
• Você sabe por que essa vegetação foi tão

devastada?
• Essa vegetação é atualmente o ecossis-

tema mais bem protegido legalmente no
Brasil. Na sua opinião, por que esse ecos-
sistema deve ser preservado?
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Fonte: FERREIRA, Graça M.
Lemos. Atlas geográfico:
espaço mundial. São Paulo:
Moderna, 1998.

Cerrado

Predomina na região central
do Brasil. Existe bastante
umidade no cerrado.
Os solos, porém,
apresentam pequena
quantidade de nutrientes,
impedindo o crescimento
de grandes árvores.

Localização e características

Caatinga

Pantanal

Campos
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Respostas

Clima e vegetação

1. Resposta no mapa.

2. • Equatorial.
• Tropical.
• Subtropical.

3. • Médias latitudes: Situadas entre o Círculo Polar Ártico e o
Trópico de Câncer e entre o Círculo Polar Antártico e o
Trópico de Capricórnio. Temperaturas médias variam en-
tre 10° e 20 °C.

• Baixas latitudes: Áreas situadas entre o Trópico de Câncer e
o Trópico de Capricórnio. Temperaturas médias anuais su-
peram os 20 °C e, muitas vezes, os 25 °C.

4. • 1: Subtropical e 2: Tropical.
• No clima subtropical as temperaturas médias anuais são in-

feriores a 18º C, há constantes quedas de temperatura e
constantes  períodos de chuvas com precipitações bem dis-
tribuídas ao longo do ano e diferenças de temperatura acen-
tuadas ao longo do ano com primavera e verão quentes e
outono e inverno bem mais frios. O clima tropical apresenta
temperaturas superiores a 18 ºC e duas estações definidas:
uma seca e outra chuvosa.

5. Resposta no mapa.

6. • Ocupa o Nordeste e a porção norte do Sudeste brasileiro.
Arbustos e plantas adaptados à aridez da região. Existem
áreas onde predominam as formações arbustivas e outras
onde predominam os cactos.

• Localiza-se na região Centro-Oeste e se estende para a Bo-
lívia e o Paraguai. Tem vegetação que ocorre em climas
tropicais, com temperaturas elevadas e estações secas e
chuvosas definidas. Terrenos baixos e, na estação chuvo-
sa, alagados. Grande diversidade de vegetação.

• Ocorrem nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina
e Roraima. Há grande variedade de campos devido aos vá-
rios tipos de solos, climas e relevos.

7. • Floresta amazônica, mata atlântica ou floresta tropical e
mata dos pinhais.

• A floresta amazônica ocorre, no Brasil, na região Norte,
parte das regiões Centro-Oeste e Nordeste. A mata atlân-
tica ocupa parte da faixa do litoral brasileiro. A mata dos
pinhais ocupa áreas da região Sul e áreas de serras no
Sudeste.

• A floresta amazônica apresenta uma grande variedade de
plantas e animais, com 300 espécies diferentes de vege-
tais podendo ser encontradas em 2 km2 de floresta. A mata
atlântica tem grande variedade de vegetais, que variam de
acordo com as taxas de umidade de cada localidade devi-
do ao fato de ocupar áreas com latitudes diferentes. A mata
dos pinhais apresenta uma pequena variedade de espé-
cies vegetais, sendo  predominante a dos pinheiros.

8. “No sul da Bahia foram registradas 454 espécies em um
único hectare.”
“São 8 mil plantas que só existem neste ecossistema, 55
espécies de mamíferos e 250 de anfíbios.”

9. • Mata atlântica.
• Em quase 500 anos de ocupação, o impacto da coloniza-

ção, do extrativismo, da expansão das fronteiras
agropecuárias e da urbanização sem controle, deixou um
rastro de destruição na mata atlântica.

• Resposta pessoal.


