
 Cobertura vegetal do

Brasil foi bastante

modificada ao longo

da história

 Metade da vegetação

original foi destruída

pela ação humana

 Principais causas:

crescimento das

cidades, exploração

de madeiras e o

agronegócio

(ampliação de áreas

utilizadas para

plantio e para a

criação extensiva de

gado.

PAISAGENS VEGETAIS DO BRASIL



Floresta Equatorial (Floresta 
Amazônica)

Clima quente e úmido

Recobria uma área que corresponde quase a metade do Brasil.

Vegetação sempre verde e densa, composta por árvores com copas 
largas e grande variedade de espécies vegetais e animais.

Floresta Amazônica é a maior floresta equatorial do mundo



Floresta Tropical (Mata Atlântica)

Ocupava uma faixa que se estendia do litoral do
Rio Grande do Norte até o norte do Rio Grande do
Sul.

Cobria também o interior do estado de São Paulo,
partes de MG e do PR.

Apresenta vegetação sempre verde, com menos
variação e densidade que a Floresta Amazônica

Grande diversidade de espécies vegetais e animais

Desmatada desde a colonização para dar espaço
para à produção agrícola

A partir do século foi desmatada devido o
crescimento acelerado das áreas urbanas e
industriais.



Floresta Subtropical (Mata dos 
Pinhais)

Conhecida como Mata de Araucárias

Vegetação associada ao clima subtropical

Recobria grande parte da região sul

Vegetação arbórea que atinge mais de 30
metros de altura (predomínio de araucárias
– pinheiro do paraná)

Restam atualmente menos de 5% da sua
vegetação original



Mata dos Cocais

Associada ao clima tropical

Vegetação cobria originalmente parte dos estados do Maranhão e do Piauí.

Formada por palmáceas que chegam a atingir 20 metros de altura (babaçu e 
carnaúba).



Cerrado

Clima tropical

Recobria originalmente grande
parte da região Centro-oeste,
trechos do sul da região norte e
grande parte do estado de MG.

Vegetação formada por arbustos
e árvores espaçadas, com galhos
retorcidos e cascas grossas

Perdeu nas últimas décadas
cerca de metade de sua
vegetação original, para dar lugar
a plantações e à pecuária.



CAATINGA

Clima semiárido

Sertão nordestino e norte de
MG

Vegetação perde as folhas nos
períodos de seca. Assim, ela
consegue diminuir a
transpiração e, assim, reter a
água necessária para sua
sobrevivência.

Caatinga ‘mata branca’

Fauna rica em aves



Campos

Clima subtropical

Recobria grande parte do estado
do Mato Grosso do Sul

Vegetação rasteira  gramíneas
e arbustos de pequeno porte.

Excelentes áreas de pastagem
natural

Mais da metade da cobertura
vegetal já foi devastada.



Pantanal

Clima tropical

Ocupa grande área do estado do
MT e um pequeno trecho do MS.

Agrupamento de diferentes
formações vegetais (cerrado, áreas
de floresta e campos que alagam
no verão – uma das maiores áreas
alagadas de água doce do mundo)

15% da cobertura vegetal original
já foi desmatada



Manguezais

Originalmente encontrado no litoral
brasileiro

Restritos atualmente a pequenas
áreas

Vegetação adaptada a ambientes
salobros e lodosos  locais onde
os rios deságuam no mar

Importantes locais de reprodução
da fauna marinha

Sofre com a urbanização das
áreas litorâneas





HIDROGRAFIA

¾ da superfície terrestre é coberta por água

97% das águas do planeta são salgadas

3% são águas doces

Usos principais da água no mundo:

Irrigação na agricultura (70% da água
consumida)

Indústria (19% da água consumida)

Consumo humano (11% da água consumida)

 Irrigação agrícola é

pouco utilizada no

Brasil

 Brasil é o quarto país

do mundo com maior

área irrigada.

 O local que mais

utiliza irrigação

agrícola no Brasil é a

bacia do rio São

Francisco.



NAVEGAÇÃO FLUVIAL

Navegação fluvial no Brasil ocorre nas proximidades de zonas industriais
relativamente planas, onde os rios são navegáveis (não necessitam da
construção de eclusas).

A navegação só é possível em rios com corredeiras e cachoeiras com a
construção de eclusas.

Maior conjunto de eclusas do Brasil está na região Sudeste.



Brasil tem mais de 63 mil quilômetros de rios

22 mil km são navegáveis

Apenas 7 mil km são utilizados para navegação no Brasil

Navegação fluvial é essencial para o transporte na Amazônia.



Transporte fluvial no Brasil

Características principais:

A parcela de cargas transportadas pelas
hidrovias no Brasil são pequenas (13,4%),
quando comparada às rodovias e ferrovias.

O transporte por rios no Brasil é ainda pouco
utilizado pois a maior parte dos rios navegáveis
está na Amazônia, região pouco povoada e de
baixo desenvolvimento econômico.

Os rios do sudeste necessitam de obras de
engenharia para serem navegáveis, já que são
rios de planalto, e têm em seus cursos muitas
cachoeiras.

O transporte hidroviário é mais econômico, em
especial para o deslocamento de cargas. Porém,
chegará a 29% do transporte de cargas em
2025.



HIDRELETRICIDADE
As hidrelétricas são consideradas produtoras ideais de energia

Geram baixa poluição, quando comparadas aos combustíveis fósseis, como
petróleo, carvão e gás natural.

Problemas: a formação dos grandes reservatórios provocam desequilíbrios
ambientais e problemas sociais causado pelo deslocamento das populações
ribeirinhas.

ATENÇÃO: A hidrelétrica que mais gera energia elétrica no país é a que está
instalada na Bacia hidrográfica do Paraná, onde está instalada a Usina Hidrelétrica
de Itaipu, que fornece energia para o Brasil e para o Paraguai.

BACIA HIDROGRÁFICA: bacias hidrográficas são formadas por um rio principal e

seus afluentes, e mais a área de captação de águas. Os chamados divisores de águas

são os elementos naturais que separam uma bacia hidrográfica de outras, são as

partes mais elevadas do terreno ao redor das bacias.









Gabarito das atividades da apostila 2:

Atividade 2, página 214:

a) Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga

b) De acordo com os mapas, conclui-se que o bioma Pantanal 
praticamente não sofreu alterações, pois não há áreas antropizadas
sobre ele.

Atividade 3, página 214.

a) B e C

Devido à escala utilizada no representação, é possível que sejam 
encontradas no município coberturas vegetais que não aparecem no 
mapa.



Desafio, página 214

A) O Brasil possui diferentes coberturas vegetais devido à grande
extensão de seu território, que apresenta diferentes tipos de clima,
grande variedade de tipos de solo, além da variedade de relevos,
fatores que propiciam uma grande diversidade de coberturas
vegetais.

B) Sim, pois a vegetação é a primeira a sofrer alterações
(desmatamento) quando o ser humano ocupa uma área, inclusive
explorando os recursos naturais. Os solos irão sofrer,
posteriormente, os impactos da falta de vegetação e possível
contaminação, assim o relevo demora mais para ser alterado. O
clima será um dos últimos elementos a ser afetado.








