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 As grandes paisagens naturais da Terra 

- Regiões Polares: latitudes maiores que 66° Norte e Sul. (critério = latitude) 

 

> Pólo Norte (Ártico): compreende o Oceano Glacial Ártico, Noruega, 

Suécia e Finlândia, parte da Rússia e do Canadá e quase toda a 

Groenlândia. 

> Pólo Sul (Antártico): compreende um continente chamado Antártida e 

o Oceano Glacial Antártico. 

Obs.: Não confundir, a Antártida é um continente, porém, o Ártico não o é, 

existe apenas o Oceano Glacial Ártico. 

- Banquisas: congelamento da água do mar, formando uma fina camada de 

gelo. 

- Características do Ártico: (região polar) 

> Recursos: ferro, petróleo, ouro e peles (contrabando). 

> Clima: médias são de -30°C no inverno e 5°C no verão. Precipitação 

(de neve) menor que 200 mm anuais. 

> Vegetação e Solo: solo muito pobre e quase inexistente. Vegetação só 

no verão, tundra (arbustos e gramíneas). 

> Fauna: em terra encontramos o urso polar, a rena e o boi almiscarado. 

No mar encontramos a foca, a baleia e o leão-marinho. 
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> Homem: esquimós (Alasca, Canadá e Groenlândia), Samoiedas 

(Eurásia) e Lapões (Escandinávia). 

 

- Características da Antártida (região polar): menor temperatura já registrada (-

88°C). 

> Geral: a Antártida possui 14 milhões de km² e gelo com espessura 

média de 2 km. 90% da água doce do mundo está sobre o continente 

(congelada), caso derretesse aumentaria em 50 metros o nível do mar. 

> Clima: escassas precipitações, no verão a temperatura média é 0°C e 

no inverno é de -20°C. Por ser um grande continente existe grande 

diferença de temperatura entre o litoral e o interior do continente. A 

Antártida é origem de massas de ar frio e ventos fortes (que influenciam 

o clima do Rio Grande do Sul e do Brasil). 

> Vegetação e Solo: liquens, próximo ao litoral; o solo quase inexiste. 

> Fauna: no litoral, o krill alimenta e atrai baleias, focas e pinguins.  

> Homem: não existem habitantes, apenas pesquisadores temporários. 

> Recursos: ouro, urânio, carvão, ferro, petróleo (proibida a extração). 

Ocorre também a pesca de baleia e de krill, além da caça à foca. 

- Tratado Antártico: acordo entre países para que a região fosse apenas 

pesquisada e preservada (1960). 

 

- Características das Regiões Temperadas: as latitudes entre 23° e 66°, Sul e 

Norte. (critério = latitude) 

Norte: entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. Abrange maior parte 

das áreas continentais do Hemisfério Norte. 
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Sul: entre o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio. Abrange parte 

da Austrália, da América do Sul e da África. O clima é melhor caracterizado 

como subtropical. 

 

 

- Alguns subtipos de clima temperado: 

 

> Clima Temperado Continental: verões rigorosos com alta precipitação 

(úmido quente e frio). Abrange regiões entre o paralelo 45° e 55°. 

> Clima Temperado Mediterrâneo: costa oeste dos continentes e 

proximidades do Mar Mediterrâneo. Verões quentes e secos, invernos 

amenos e chuvosos. 

> Clima Temperado Marítimo ou Subtropical Úmido: costa leste de 

continentes e ilhas. Verões e invernos amenos (influência do oceano). 

> Clima Temperado Semi-Árido e Árido: devido à continentalidade ou 

topografia. Exemplos: Patagônia (Argentina), Gobi (Mongólia), Sul da 

Rússia. 
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- Aspectos humanos e naturais (zona temperada): 

> Vegetação: baseando-se em uma observação no Hemisfério Norte, onde a 

caracterização é mais facilitada (devido à grande porção continental na faixa 

temperada). Taiga (pinheiros), floresta temperada, estepes e pradarias (solos 

férteis) e vegetação mediterrânea. Cabe lembrar que devido à forte 

urbanização das regiões temperadas européias e norte americanas, muitas 

dessas florestas já foram desmatadas. 

> Homem: as grandes potências mundiais encontram-se na zona temperada, 

assim como grande população mundial. 

 

- Características das Regiões Tropicais: entre os paralelos 27°, Norte e Sul. Ou 

seja, entre o Trópico de Capricórnio e o de Trópico de Câncer. Abrange África 

(exceto extremo norte e sul), Ásia (sul e sudeste), América Central, América do 

Sul (centro e norte), o norte da Austrália e várias ilhas. (critério = latitude) 

 

 

> Clima Geral: não apresenta estação fria. Diferencia-se seus subtipos por 

pluviosidade ou relevo. 

> Os países tropicais também são conhecidos por serem subdesenvolvidos ou 

em desenvolvimento. 
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- Alguns subtipos do clima tropical: 

> Tropical Equatorial: quente e úmido, se mantém assim o ano todo. Típico de 

altitudes e latitudes baixas. 

> Tropical Alternado Úmido e Seco: chuvas no verão e seca no inverno, maior 

amplitude térmica que equatorial. Exemplos: savana e cerrado. 

> Tropical Monçônico: ocorre no sul e sudeste da Ásia e litoral africano. No 

verão o continente aquece-se, criam-se zonas de baixa pressão que atraem 

chuvas do oceano (alta pressão). 

> Tropical Árido e Semi-Árido: ocorrem próximos aos trópicos, nas zonas de 

alta pressão. Além das zonas de subsidência, barreiras topográficas atuam 

bloqueando massas de ar úmido. Exemplos: Saara, Sertão Nordestino e 

Sudoeste dos EUA. 

 

- Características das Regiões Desérticas: vegetação esparsa e baixa 

precipitação (menor que 200 mm anuais). (critérios = precipitação e 

pluviosidade) 
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- Algumas características das regiões desérticas: 

> Chuvas: entre 0 e 500 mm anuais. 

> Temperatura: desde 0°C até 40°C (maior já registrada foi 58°C, no Saara). 

> Rios: geralmente, temporários (exemplo de exceção é o Nilo). 

> Ventos: agente da erosão, além de ser o transporte das dunas. 

> Relevo: rochas expostas e íngremes, dunas e planícies pedregosas. 

> Homem: nômades ou vida em oásis. Pode-se viver em regiões áridas com 

técnicas de irrigação. 

> Áreas extremamente áridas: passa até 1 anos sem chover (Saara). 

> Áreas áridas: apresenta pouca chuva (Deserto Australiano). 

> Áreas semi-áridas: maior chuva e precipitação que as anteriores (Sertão 

Nordestino). 

- Características das Regiões Montanhosas: elevações rochosas acima do 

nível do mar. Montanhas podem ser jovens (datando do terciário, com picos 

agudos, como Himalaia e os Andes), e podem ser velhas (das primeiras Eras, 

com picos arredondados, como a Serra do Mar). (critério = altitude) 

 

> Ponto mais alto: Monte Everest, com 8848 metros acima do nível do mar. 
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> Ar Rarefeito: queda da quantidade de oxigênio (os efeitos nas pessoas é falta 

de ar, dor de cabeça, cansaço). 

> Mudança de altitude e de paisagem: nas baixas latitudes, de acordo que nos 

elevamos em altitude no relevo, notamos uma diferenciação da paisagem (isso 

não é notado em altas latitudes pelo fato delas já apresentarem características 

de clima mais frio).  

De 0 a 600 metros, notamos florestas tropicais, banana, arroz e café (equivale 

à latitude de 0° a 10°, ao nível do mar).  

De 600 a 1200 metros, florestas subtropicais, cana, soja e uva (equivale à 

latitude de 10° a 20°, ao nível do mar).  

De 1200 a 1800 metros, milho e algodão (equivale a uma latitude de 20° a 30°, 

ao nível do mar).  

De 1800 a 2400 metros, árvores sempre verdes, trigo e milho (equivale a uma 

latitude de 30° a 40°, ao nível do mar).  

De 2400 a 3000 metros, folhas caem no inverno, aveia, trigo e centeio 

(equivale a uma latitude de 40° a 50°, ao nível do mar). 

De 3000 a 3600 metros, pinheiros, cevada e batata (latitude de 50° a 60°, ao 

nível do mar).  

De 3600 a 4200 metros, musgos e líquens (latitude de 60° a 70°, ao nível do 

mar). 

Altitudes maiores que 4200 metros, neves eternas, semelhante ao pólo 

(equivale a latitudes de 70° a 80°, ao nível do mar). 

Obs.: Note que a temperatura também diminuiu com a altitude, a concentração 

dos gases estufa diminuiu e com isso a temperatura. A temperatura diminui 6° 

a cada 1000 metros. 

- As condições para se habitar maiores altitudes é perceber se o relevo 

apresenta vales amplos, costas pouco íngremes e regiões planas. E a latitude 

deve ser baixa, não esquecer que o aumento da latitude diminui a incidência de 
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sol, o que pode diminuir ainda mais a temperatura. A Cidade do México e o 

Altiplano Boliviano, são exemplos de lugares de baixa latitude e relevo menos 

acidentado, que permite a residência de forma mais tranquila.  

 

 

- Características das Regiões Oceânicas: compreende a massa líquida que 

envolve os continentes. A Terra apresenta uma área de 510 milhões de km², os 

oceanos cobrem 75% dessa área (360 milhões de km²). A massa líquida é uma 

só, porém, faz-se divisões: oceanos Pacífico, Atlântico, Índico e os polares 

(Ártico e Antártico). 

> Oceanos: o Pacífico é o maior em extensão (165 milhões de km²), 

separa a Américas da Ásia. O Atlântico é o mais navegado (com 82 

milhões de km²), divide Américas da Europa e África. O Índico é o 

oceano mais quente (possui 73 milhões de km²), localiza-se entre África, 

Ásia e Oceania. Os oceanos polares são prolongamentos dos outros, 

possuem águas geladas ou congeladas. 

> Mares: águas limite entre oceano e continente, ou água salgada no 

interior de continentes. Os mares podem ser abertos/costeiros 

(prolongamento do oceano que costeia o continente), 

mediterrâneos/internos (mares interno ligados ao oceano por canais ou 

estreitos) ou fechados/internos (sem ligação com o oceano, exemplo é o 

Mar Morto). 
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> Canais Oceânicos Artificiais: canais artificiais entre oceanos e/ou 

mares. O Canal de Suez, construído em 1859 (possui 160 km de 

comprimento, 100 metros de largura e 11 metros de profundidade), liga o 

Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. O Canal do Panamá, obra de 1914, 

desenvolvida pelos americanos, liga o Oceano Atlântico ao Pacífico.  

 

Figura - Canal do Panamá 

    

                           Figura - Sistema de Eclusas do Canal do Panamá                                     Figura - Canal de Suez                                                                                    

 


