




































Tipo Características Distribuição 

Floresta boreal de coníferas (taiga) 

Predominam espécies acicufoliadas e com copa em 

forma de cone. Desenvolve-se em clima frio de altas 

latitudes. 

Canadá, norte da Europa e da 

Ásia. 

Floresta temperada 
Localiza-se em clima temperado com precipitação 

abundante, apresentando espécies caducifólias. 
Europa Ocidental e leste da Ásia. 

Florestas tropicais e equatoriais 

Vegetação perene, exuberante e latifoliada, com 

milhares de espécies hidrófilas que coexistem no 

mesmo espaço e dependem umas das outras. 

Regiões tropicais da América e da 

Ásia. 

Matas ciliares 

Surgem nas margens dos rios devido à maior 

umidade e aos solos mais férteis. Filtram resíduos 

químicos e protegem o solo das margens contra a 

erosão. 

Tundra 

Vegetação rasteira formada por liquens e musgos. 

Sua reprodução rápida se limita aos meses de 

primavera e verão, crescendo em solo alagado pelo 

degelo. 

Regiões próximas ao Circulo 

Popular Ártico, na América, Europa 

e Ásia. 

Pradarias 

Vegetação herbácea, como gramíneas e capim, que 

predomina em áreas de clima temperado. Apresenta 

solo rico em matéria orgânica. 

Europa ocidental, Rússia, América 

do Sul e planícies da América do 

Norte. 

Estepes 
Compostas de arbustos espinheiros ou tufos isolados, 

em climas com pouca precipitação, como o seminário. 

Oeste dos EUA, Argentina, África e 

Ásia. 

Savanas (chamadas de cerrados no 

Brasil) 

Vegetação tropófila (adaptada a climas com uma 

estação seca e outra chuvosa), composta de plantas 

herbáceas, capins, arbustos e árvores esparsas e 

retorcidas. 

África, América Central, Ásia e 

Brasil. 

Vegetação mediterrânea 

Vegetação arbustiva com espécies xerófilas 

(adaptadas à aridez), em regiões com verões quentes 

e secos. 

Sul da Europa e norte da África. 

Vegetação desértica 
Vegetação esparsa, com espécies xerófilas, como 

cactos e arbustos espinhosos. 

Desertos da América, África, Ásia 

e Austrália. 













Forma ou fonte 

de energia 
Petróleo Carvão Gás natural 

Principal origem 

Grande parte das 

resevas mundiais 

está alojada no fundo 

doa oceanos. 

75% originam-se de minas 

subterrâneas nas quais 

são escavadas extensas 

galerias que acompanham 

os veios carboníferos. 

Por ser menos denso, 

ocupa me geral a parte 

superior dos depósitos 

petrolíferos. 

Maiores 

produtores 

mundiais 

Arábia Saudita e 

Rússia, seguidos por 

EUA, Irã e China. 

China e EUA. Arábia Saudita com 

12,9% do total mundial e 

EUA, principal 

importador, apesar de 

produzir 8% do total do 

mundo. 


























