VEGETAÇÃO
As formações vegetais são tipos de vegetação, facilmente identificáveis, que
dominam extensas áreas. É o elemento mais evidente na classificação dos
ecossistemas e biomas, o que torna importante a observação da escala usada em
sua representação, pois os mapas e planisférios que os delimitam trazem grandes
generalizações.
TUNDRA: vegetação rasteira, de
ciclo vegetativo extremamente curto.
Por
encontrar-se
em
regiões
subpolares, desenvolve-se apenas
durante os três meses de verão, nos
locais onde ocorre o degelo. As
espécies típicas são os musgos, nas
baixadas úmidas, e os liquens, nas
porções mais elevadas do terreno,
onde o solo é mais seco, aparecendo
raramente pequenos arbustos.

FLORESTA DE CONÍFERAS: formação florestal típica da zona temperada. Ocorre
nas altas latitudes do Hemisfério Norte, em regiões de climas temperados
continentais, como Canadá, Suécia, Finlândia e Rússia. Neste último país, cobre mais
da metade do território e é conhecida
como taiga. É uma formação bastante
homogênea, na qual predominam
pinheiros. Foi largamente explorada; o
objetivo era a retirada de madeira para
ser usada como lenha e como matériaprima para a fabricação de papel e de
móveis. Atualmente a madeira é obtida
de árvores nativas (silvicultura).
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FLORESTA
TEMPERADA:
diferentemente das coníferas, esta
formação florestal caducifólia, típica das
zonas climáticas temperadas,
é
encontrada em latitudes mais baixas e
sob maior influência da maritimidade, o
que permite a instalação de atividades
agropecuárias. Seu desmatamento
resultou da incorporação de novas áreas
para a agricultura mecanizada de grãos.
Estendia-se por grandes porções da
Europa Centro-Ocidental. Atualmente subsiste na Ásia, na América do Norte e em
pequenas extensões da América do Sul e da Oceania. Na Europa, restam apenas
pequenas extensões, como a Floresta Negra, na Alemanha, e a Floresta de Sherwood,
na Inglaterra.
MEDITERRÂNEA: desenvolve-se em
regiões de clima mediterrâneo, que
apresentam verões quentes e secos e
invernos amenos e chuvosos. É
encontrada em pequenas porções da
Califórnia (Estados Unidos), do Chile, da
África do Sul e da Austrália. As maiores
ocorrências estão no sul da Europa –
onde foi largamente desmatada para o
cultivo de oliveiras e videiras - e no norte
da África. Trata-se de uma vegetação esparsa, que possui três estratos (ou seja,
vegetação de três alturas diferentes): um arbóreo, um arbustivo e um herbáceo.
FORMAÇÕES
HERBÁCEAS
(PRADARIAS):
compostas
basicamente de gramíneas, são
encontradas sobretudo em regiões de
clima
temperado
continental.
Desenvolvem-se na Rússia e Ásia
Central,
nas
Grandes
Planícies
americanas, nos Pampas argentinos, no
Uruguai, na região Sul do Brasil e na
Grande Bacia Artesiana (Austrália).
Muito usada como pastagem, essa formação é importante por enriquecer o solo com
matéria orgânica. Um dos solos mais férteis do mundo, denominado tchernozion
("terras negras", em russo), é encontrado sob as pradarias da Rússia e da Ucrânia.
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FLORESTA
ESTACIONAL
E
SAVANA: em regiões onde o índice de
chuvas é elevado, porém concentrado
em poucos meses do ano, podem se
formar
florestas
que
perdem
totalmente as folhas durante a estação
seca, ou podem formar-se as savanas,
formação vegetal complexa que
apresenta estratos arbóreo, arbustivo e
herbáceo. As savanas são encontradas
em grandes extensões da África, na
América do Sul, no México, na Austrália e na Índia e são amplamente utilizadas
para a agricultura e pecuária.
FLORESTA PLUVIAL TROPICAL:
nas regiões tropicais quentes e
úmidas encontramos florestas que se
desenvolvem graças aos seus
significativos índices pluviométricos.
São, por isso, formações higrófilas e
latifoliadas,
extremamente
heterogêneas, que se localizam em
baixas latitudes na América, na África
e
na
Ásia.
Nessas
regiões
predominam climas tropicais e equatoriais e espécies vegetais de grande e médio
porte, como o mogno, o jacarandá, a castanheira, o cedro, a imbuia e a peroba,
além de palmáceas, arbustos, briófitas e bromélias.
ALTA
MONTANHA:
em
regiões
montanhosas há uma grande variação
altitudinal
da
vegetação,
como
nas
proximidades do Equador e nas baixas
altitudes do sopé da Cordilheira dos Andes. À
medida que aumenta a altitude e diminui a
temperatura, os solos ficam mais rasos e a
vegetação, mais esparsa. Nessas condições,
surgem as florestas temperadas e, nas regiões
mais altas, os campos de altitude. Podem-se
encontrar também as áreas de rocha exposta
coberta por neve e gelo.
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FORMAÇÕES
DE
REGIÕES
SEMI-ÁRIDAS: nessas formações
destacam-se as estepes, vegetação
herbácea, como as pradarias, porém
mais esparsa e ressecada; no Brasil
esta formação equivale à caatinga.

DESERTO: bioma cujas espécies
vegetais estão adaptadas à escassez de
água, situação típica dos climas polares,
áridos e semi-áridos. Em regiões de
climas
áridos
e
semi-áridos
desenvolvem-se os desertos quentes,
cujas
espécies
são
xerófitas,
destacando-se as cactáceas. Algumas
dessas
plantas
são
suculentas,
armazenando água no caule, não
possuem folhas ou elas evoluíram para
espinhos dificultando a perda de água pela evapotranspiração. Essas plantas aparecem
nos desertos da América, África, Ásia e Oceania, ou seja, em todos os continentes com
exceção da Europa.

TESTES
1 . ( UFMG) As formações vegetais, em seus aspectos fisionômicos, estruturais e
sazonais, mostram nítidas relações com o solo, o substrato geológico e o clima.
Todas as seguintes afirmativas referentes a essas relações estão corretas,
EXCETO
a) As extensas formações florestais de coníferas, embora as condições climáticas
de sua área de ocorrência sejam pouco severas, caracterizam-se fortemente pela
deciduidade das folhas das espécies arbóreas.
b) As regiões de acentuados contrastes térmicos e de fortes carências hídricas
sazonais apresentam formações vegetais que se caracterizam por plantas que
mantêm apenas suas estruturas subterrâneas durante a estação desfavorável.
c) As regiões de clima tropical típico revestidas de cerrados possuem manchas
maiores, ou menores, de florestas, explicadas fundamentalmente por razões
geológicas e características dos solos e, mais raramente, climáticas.
d) Os mangues, formações vegetais arbóreas tropicais e subtropicais, embora se
desenvolvam em áreas pantanosas litorâneas, possuem algumas características
xeromórficas.
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2. (EsPCEx) O gráfico abaixo apresenta três diferentes domínios morfoclimáticos
(A, B e C) numa distribuição geograficamente condicionada por dois elementos
climáticos: temperatura e umidade.

Considerando a distribuição geográfica dos domínios morfoclimáticos
apresentados no gráfico
e suas respectivas características, pode-se afirmar que o domínio
a) “A” (tundra) é formado por pequenos arbustos e gramíneas (musgos e liquens).
b) “B” (floresta de coníferas) é marcado pela heterogenia de sua formação vegetal.
c) “C” (deserto) é caracterizado pela pobreza de sua fauna e flora.
d) “A” (taiga) é uma formação vegetal densa e típica das regiões polares.
e) “B” (floresta tropical) é característico de regiões com altos índices
pluviométricos.
3. (EsPCEx) Sobre as florestas pluviais tropicais podemos afirmar que
a) ocorrem em áreas de alta latitude e em domínios de elevada temperatura e
umidade.
b) se caracterizam por serem latifoliadas, decíduas e bastante estratificadas.
c) ocorrem em áreas marcadas pela alternância sazonal entre uma estação
chuvosa e uma estação seca.
d) possuem amplitude térmica anual menor do que a amplitude térmica diária e,
em consequência, são caracterizadas por uma grande diversidade biológica.
e) por conta da elevada insolação, a vida animal nos estratos mais superiores da
floresta é muito escassa.
4. (UFRGS) As florestas tropicais sofreram alterações periódicas na sua extensão
e na sua distribuição geográfica durante os períodos glaciais do Quaternário. As
flutuações climáticas provocadas pelas glaciações resultaram em ciclos
alternados de expansão e retração das florestas, dos cerrados, das caatingas e de
outros conjuntos vegetais no Brasil. Nos períodos mais secos, as florestas ficaram
reduzidas a pequenos núcleos relativamente isolados, permitindo a sobrevivência
da sua vegetação. A teoria utilizada para entender o comportamento das florestas
tropicais durante o Quaternário e a formação atual dos domínios vegetais
brasileiros e para explicar o processo apresentado acima é denominada
a) Teoria da Deriva dos Continentes.
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b) Teoria dos Refúgios.
c) Teoria da Tectônica de Placas.
d) Teoria da Biodiversidade.
e) Teoria do Ciclo Geográfico.
5. (UFAL)Analise os perfis florestais apresentados a seguir.

Assinale a alternativa que identifica os perfis florestais I e II.
a) Perfil I: Floresta - tropical úmida;
Perfil II: Floresta - boreal;
b) Perfil I: Floresta - tropical úmida;
Perfil II: Floresta - tropical de folhas caducas;
c) Perfil I: Floresta - boreal;
Perfil II: Floresta - subtropical;
d) Perfil I: Floresta - boreal;
Perfil II: Floresta - tropical de folhas caducas;
e) Perfil I: Floresta - mediterrânea;
Perfil II: Floresta - boreal.

Gabarito: 1. a / 2. a / 3. d / 4. b / 5.a
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