
Brasil: gigante pela própria natureza 

 1º - Rússia 

(17.075.400 km2) 

2º - Canadá 

(9.922.330 km2) 

3º - China (9.461.300 

km2) 

4º - Estados Unidos 

(incluindo o Alasca e 

Hawaii: 9.363.124 

km2) 

5º - Brasil 

(8.514.876,599 km2) 

segundo o IBGE 

www.ibge.gov.br  

http://www.ibge.gov.br/


7% Norte 
93% Sul 
92% 

Intertropical 
8% Temperada 
LIMITES: 
N: Guianas 
NO: Colômbia 
O: Peru e Bolívia 
SO: Paraguai 
S: Uruguai 
 
 



N: LN 5°16’20” e LnO 60o 

12'43" na nascente do Rio 

Ailã/monte Caburaí em 

Roraima 

 

S: LS 33°45’03” e LnO 53o 

23'48" no arroio Chuí no Rio 

Grande do Sul 

 

L: LS 07°09’28” e LnO 34o 

47'30" na ponta do 

Seixas/Cabo Branco na 

Paraíba 

 

O: LS 07°33’13” e LnO 

73°59’32” na nascente do 

Rio Moa/serra de 
Contamana no Acre 







 I O clima semi-árido ocupa mais da metade do 
território baiano. Este tipo climático predomina na 
região Central e Norte do Estado, onde registra-se 
pequenas quantidades de chuva durante o ano e 
onde a evaporação é intensa. A caatinga é a 
vegetação característica, marcada pela sua 
estrutura homogênea, herbácea, megatermica 
com raízes longas e profundas. Os índices 
pluviométricos no semi-árido são os mais baixos 
do estado com os totais anuais variando de 
menos de 400 a 800 mm 
 



 II O Nordeste é constituído por uma vasta 

superfície aplainada, cujas altitudes oscilam entre 

200 e 800 metros. O relevo do Nordeste está 

assentado sobre uma base cristalina antiga. 

Cerca de 50% da região corresponde às camadas 

sedimentares que recobrem o embasamento 
cristalino.  



 III As bacias hidrográficas do Nordeste são:bacia 

do São Francisco, bacia do Nordeste e bacia do 

Leste. Quanto aos regimes fluviais, o Nordeste 

contém dois tipos de rios: perenes ou 

permanentes, que nunca secam, e os temporários 

ou intermitentes, que param de correr durante o 

período de estiagem. 

 





 1. o relevo corresponde a um conjunto de formas da 

superfície terrestre. 

 2. os agentes endógenos, denominados de 

criadores, são o tectonismo, o vulcanismo e os 

sismos( atual maremotos com tsunamis). Os 

agentes externos se dividem em ações erosivas, 

transporte e acumulação alem do intemperismo, 

cuja intensidade depende do tipo climático. 

 3. a estrutura da terra(resfriamento), a deriva 

continental e os dobramentos( pacifico, atlântico e 

indico). 

 



 4. os escudos, as bacias e seus aproveitamentos 

econômicos. 

 5. planaltos de topo arredondado e topo plano. 

 6. o vulcanismo, as glaciações e o solo de terra 

roxa. 

 7. o relevo(Borborema, Apodi e Araripe) e a seca 

no nordeste brasileiro. 

 8. as monções e as cheias no sul e sudeste 

asiático. 

 9. o relevo a as bacias hidrográficas do Brasil 



 apresenta escudos cristalinos 

ou núcleos cratônicos, bacias 

sedimentares e dobramentos 

antigos 

 As bacias sedimentares 

ocupam cerca de 64% da área 

total do território brasileiro.  

 São divididas em grandes e 

pequenas bacias, que se 

formaram nas eras Paleozóica, 

Mesozóica e Cenozóica. 

 



 As áreas cristalinas (escudos) ocupam cerca 

de 36% 

 

 Arqueozóica correspondem a 32% 

 

 proterozóicos a 4% da área do país.  

 

 Nos terrenos da Era Proterozóica, estão as 

riquezas minerais do Brasil (ferro, manganês, 

bauxita, ouro entre outros). 
 



 FORMADA POR DOIS MACIÇOS OU 

ESCUDOS CRISTALINOS:    DAS 

GUIANAS E BRASILEIRO (era Pré-

Cambriana) e;    SEPARADOS POR 

BACIAS SEDIMENTARES. Em geral 

somos marcados por uma baixa altimetria, 

variando de 200 a 800 metros. 



II – ESCUDO BRASILEIRO: 

1- NÚCLEO SUL-AMAZÔNICO 

2- NÚCLEO ATLÂNTICO 

3- NÚCLEO ARAGUAIO-
TOCANTINO 

4- NÚCLEO BOLÍVIO-MATO-
GROSSENSE 

5- NÚCLEO GURUPI 

6- NÚCLEO DO PAMPA 

BACIAS 

A – AMAZÔNICA 

B – MEIO-NORTE 

C - SANFRANCISCANA 

D – PARANAICA 

E – PANTANAL 

F – COSTEIRA  



 1ª CLASSIFICAÇÃO: 1940 (AROLDO 
AZEVEDO)           ALTIMETRIA – 200m 

 2ª CLASSIFICAÇÃO: 1962 (AZIZ 
AB’SABER)          MORFOCLIMÁTICO 

 3ª CLASSIFICAÇÃO: 1989 (JURANDIR 
ROSS)           PROJETO RADAM – 
PLANALTO, PLANÍCIE E DEPRESSÃO 
(ATUAL) 



       Empregou termos 
geomorológicos para 
denominar as divisões gerais 
(planalto e planícies) e critérios 
geológicos para classificar as 
subdivisões. 

 

      Para diferenciar 
planalto de planície, usou 
como critério a altimetria, 
estabelecendo o limite de 
200m para distinguir uma 
forma da outra. 

 





 são consideradas três 

principais formas de 

relevo: planalto, 
planície e depressão 

 Morfoestrutural 

 

 Morfoclimática 

 

 Morfoescultural 

 





 PLANALTOS – Bacias sedimentares: 1- 

Amazônia oriental; 2- Planaltos e 

chapadas da bacia do Parnaíba; 3- 

Planaltos e chapadas da bacia do 

Paraná. Intrusões e coberturas residuais 

de plataforma: 4- Planalto e chapada dos 

Parecis; 5- Planaltos residuais Norte-

Amazônicos; 6- Planaltos residuais Sul 

Amazônicos. Cinturões orogênicos: 7- 

Planaltos e serras do Atlântico Leste-

Sudeste; 8- Planaltos e serras de Goiás-

Minas; 9- Planaltos e serras residuais do 

Alto Paraguai. Núcleos cristalinos 

arqueanos: 10- Borborema; 11- Sul-Rio-
Grandense.  

 DEPRESSÕES: 12- Amazônia 

ocidental; 13- Marginal Norte-

amazônica; 14- Marginal Sul-

Amazônica; 15- Araguaia-Tocantins; 

16- Cuiabana; 17- Alto Paraguai-

Guaporé; 18- Miranda; 19- Sertaneja 

e do São Francisco; 20- Tocantins; 21- 

Periférica da borda leste da bacia do 

Paraná; 22- Periférica Sul-Rio-

Grandense.  

 

 PLANÍCIES: 23- Rio Amazonas; 24- 

Rio Araguaia; 25- Pantanal e rio 

Guaporé; 26; Pantanal Mato-

Grossense; 27- Lagoas dos Patos e 

Mirim; e, 28- Planície e tabuleiros 
Litorâneos 



 I O Agreste é uma área de transição entre a Mata 
atlântica e o Sertão. Às vezes ele é bem característico 
em seus aspectos, mas às vezes pode ser 
identificado com a Mata, em seus trechos mais 
úmidos, ou com o Sertão, em seus trechos mais 
secos. O que caracteriza o Agreste é a diversidade de 
paisagens que ele oferece em curtas distâncias. Está 
intimamente ligado à Borborema e quase sempre 
ocupa a porção oriental do topo do planalto. 
Constituído por uma longa faixa que se estende do 
Rio Grande do Norte aos planaltos baianos, o Agreste 
tem como uma das principais características a 
policultura comercial. 
 



 II O vale do São Francisco é uma área que se 
destaca no contexto nordestino. Apesar de seu 
regime extremamente irregular, o São Francisco é 
um rio perene. Com as cheias o rio inunda as 
várzeas, ilhas e terras marginais que são, assim, 
fertilizadas por ele. À medida que as águas 
baixam, tais áreas passam a ser cultivadas. A 
matéria orgânica e a umidade deixadas pelo rio 
garantem uma produção diversificada, com 
agricultura de subsistência ao lado da lavoura 
comercial, principalmente de arroz e cebola. 
 



 III A Planície Litorânea nordestina acompanha o 

litoral em toda a sua extensão. Apresenta-se mais 

larga nas áreas de foz dos rios, como o delta do 

São Francisco e é mais estreita nas áreas 

marcadas por barreiras que surgem em alguns 

trechos, como em toda costa do Maranhão. Junto 

ao mar surgem recifes de arenito e coral, dunas e 

mangues, que são ambientes halófilos 



Clima no Brasil 





 TEMPO 

 

 CLIMA É A SUCESSÃO HABITUAL DO TEMPO 

 

 

 ELEMENTOS CLIMÁTICOS 

 

 FATORES CLIMÁTICOS 

TEMPERATURA, CHUVA, 
UMIDADE, MASSAS DE AR, 
VENTOS E PRESSÃO 
ATMOSFÉRICA 

ALTITUDE, LATITUDE, MASSAS LÍQUIDAS, CONTINENTALIDADE, 
CORRENTES MARINHAS, VEGETAÇÃO, ETC.  



    TEMPERATURA :  
 QUANTO MAIOR A LATITUDE 

DE UMA LUGAR , MENOR SUA 
TEMERATURA; 

 
 QUANTO MAIOR FOR A 

ALTITUDE MENOR A 
TEMPERATURA 
 

 AMPLITUDE: É A DIFERENÇA 
ENTRE A MÁXIMA E A MÍNIMA 
DE UM LUGAR – PODE SER 
DIÁRIA OU ANUAL. 

 PRESSÃO 
ATMOSFÉRICA: 

 VARIA DE ACORDO COM A 
TEMPERATURA E A ALTITUDE 

 

 QUANTO MAIS ELEVADA A 
TEMPERATURA MENOR SERÁ A 
PRESSÃO. 

 

 QUANTO MAIOR A ALTITUDE MENOR 
SERÁ A PRESSÃO 

 

 VENTOS: SOPRAM DAS ÁREAS DE 
ALTA PRESSÃO PARA AS DE BAIXA 
PRESSÃO. 

 

 ÁREAS DE BAIXA PRESSÃO: 
CICLONAL 
 
ÁREAS DE ALTA PRESSÃO: 
ANTICICLONAL 

 Ventos constantes , ciclônicos e 
periódicos. 



MASSAS DE AR: 
 As massas de ar são porções de atmosfera 

que possuem características particulares de 
temperatura, pressão e umidade. 
 

 Elas podem ser quentes ou frias, além de 
secas ou úmidas, dependendo das 
peculiaridades locais na sua formação e no 
deslocamento das mesmas. 



 Equatorial Atlântica (mEa);  
 Equatorial Continental (mEc);  
 Tropical Continental (mTc);  
 Tropical Atlântica (mTa); 
 Polar Atlântica (mPa).  

 
Obs.:Dos deslocamentos dessas massas de ar 

no decorrer do ano, resultam o regime de 
nossos ventos e, conseqüentemente, o 
regime das chuvas e o regime do tempo do 
Brasil. 

Atenção para Z-CIT. 





 Frentes: Quente, Fria e Estacionária.  
 
 Frente Fria: Quando uma massa de ar frio avança sob 

uma massa de ar quente. 
 
  Frente Quente: Quando o ar quente avança sobre o ar 

frio.  
 
 Frente Estacionária: Quando não há o avanço do ar frio 

nem o avanço do ar quente relativamente uma ao outro. 
 

 http://www.master.iag.usp.br/ensino 

 

 

http://www.master.iag.usp.br/ensino


 
 Ponto de Saturação 
 

Chuva 
convectiva. 

Chuva 
orográfica. 

Chuva frontal. 



 Chuvas de outono 
   Parte norte da Amazônia, larga porção do meio-norte e o Litoral 

setentrional do Nordeste. 

 Chuvas de inverno 
   Litoral oriental dos estados nordestinos (zona da Mata e Salvador). 

 Chuvas de verão 
     A maior parte do interior do país, como o sul da Amazônia, Goiás, 

Mato Grosso, vale médio e superior do rio S. Francisco, S. Paulo e 
norte do Paraná. 

 Chuvas regularmente distribuídas 
     Típicas do Paraná para o sul, com uma estação menos chuvosa mal 

caracterizada, mas com chuvas mais abundantes nos meses de 
verão. 

















 I O clima tropical chuvoso sem estação seca, 
encontrado em nossos estado, registra médias 
mensais durante o ano todo acima de 21°C, 
desconhecendo uma estação fria rigorosa. Este clima 
ocorre na faixa litorânea, onde as chuvas são 
distribuídas durante todos os meses do ano com 
médias normalmente superiores a 1.500 mm ao ano. 
É portanto, um clima quente e muito úmido. Em 
Salvador, registra-se chuvas em todos os meses, 
atingindo, no ano, a média de 2.000 mm, mas de abril 
até julho tem um significativo aumento da 
precipitação, causada pela ação de todas as massas 
oceânicas que atuam sobre o Brasil 
 



 II A Chapada Diamantina é considerada um 

prolongamento da Serra do Espinhaço e da Serra 

da Mantiqueira, apresenta escarpas abruptas e 

grandes reservas minerais. Divisor de águas entre 

os rios que drenam para o São Francisco e para o 

Atlântico. Aparecem Inselbergs em alguns 

trechos. 

 



 III A Caatinga é uma vegetação xerófita que 

aparece no sertão semi-árido. Sua ocorrência 

está ligada às condições de clima e solos da 

região, geralmente profundos e ricos em sais 

minerais. É a mais extensa paisagem botânica do 

Nordeste, cobrindo mais da metade de sua área. 

A caatinga apresenta áreas arbustivas, arbóreas e 

áreas quase desérticas, com arbustos 

descontínuos e cactáceas.  

   

 





 PRINCIPAIS BACIAS: AMAZÔNICA, 
TOCANTINS, PLATINA E SÃO FRANCISCO 

 
 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: PERENES, 

RIOS DE PLANALTO, PLUVIAL 
 
 AMAZONAS: PLUVIAL E NIVAL 
 
 NORDESTE: INTERMITENTES 



SECUNDÁRIAS: 

1 – AMAPÁ – DO NORTE 

2 – NORDESTE – RIO PARNAÍBA 

3 – LESTE: JEQUITINHONHA, DOCE E 

PARAÍBA DO SUL 

4 – SUDESTE E SUL:  RIO ITAJAÍ 

 





Bacia Hidrográfica Amazônica 

Rios que formam a bacia: 
1. Rio Amazonas 
2. Rio Solimões 
3. Rio Negro 
4. Rio Xingu 
5. Rio Tapajós 
6. Rio Jurema 
7. Rio Madeira 
8. Rio Purus 
9. Rio Branco 
10. Rio Juruá 
11. Rio Trombetas 
12. Rio Uatumã 
13. Rio Mamoré 
 



Uma divisão elementar das terras da 
bacia amazônica permite classificá-las 
em: 

Igapó:  terras constantemente alagadas 
 
várzeas: terras próximas ao rio, que são 
inundadas pelas enchentes anuais, ou mesmo 
diariamente;  
 
terras firmes: nunca são alagadas pelas 
enchentes. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rzea
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rzea
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rzea
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rzea
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rzea
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rzea
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rzea
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rzea
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rzea
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rzea
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rzea


 Seus principais rios 
são: 

 Rio Paraná  

 Rio Uruguai  

 Rio Paraguai  

 Rio Iguaçu  

 Rio Tietê  

 Rio Paranapanema  

 Rio Grande  

 Rio Parnaíba  

 Rio Taquari  

 Rio Sepotuba  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Paran%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Uruguai
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Paraguai
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Igua%C3%A7u
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Tiet%C3%AA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Paranapanema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Parna%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Taquari
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rio_Sepotuba&action=edit






 I O Meio-Norte envolve as terras do Maranhão e 
Piauí. A atividade econômica mais importante é o 
extrativismo, ligado, sobretudo à exploração das 
carnaubeiras e dos babaçuais, que aparecem nas 
áreas próximas aos rios. A criação de gado é 
praticada nas áreas de pastagens naturais (campos, 
cerrados e caatingas). A agricultura é praticada 
principalmente no Maranhão, nos vales dos rios; 
destacam-se o arroz e o algodão. Essas culturas 
acompanham o avanço das frentes pioneiras que se 
deslocam para o oeste do Maranhão, em direção à 
Amazônia. 
 



 II A floresta tropical pluvial, conhecida como Mata 

Atlântica, estende-se por toda a faixa litorânea do 

Nordeste. É considerada a mais rica floresta 

tropical úmida do planeta, fisionomicamente 

densa e compacta; apresenta árvores altas, 

troncos grossos com pequeno espaçamento entre 

eles e uma biodiversidade maior do que a da 

Floresta Amazônica. São registrados nesta região, 

os maiores índices pluviométricos do Estado da 
Bahia.  



 III O Planalto Ocidental nordestino esta localizado 

no extremo oeste do Estado da Bahia,  é uma 

superfície pouco ondulada, onde a ocupação do 

solo acontece pela criação de bovinos e, 

recentemente, pelo cultivo da soja. Entre Bahia e 

Goiás, as terras se elevam, formando o Espigão 

Mestre. 

 





As paisagens vegetais estão classificadas: 
 Pelo porte: arbórea, arbustiva e herbáceas. 
 Pela umidade: hidrófilas, xerófilas, tropófilas 

e halófilas. 
 Pela folhagem: latifoliadas, aciculifoliadas e 

decíduas/caducas. 
 Pela luminosidade: heliófilas, que 

compreende ervas anuais ou perenes, 
em parte lenhosas e ombrófilas, é uma 
mata perenifólia, ou seja: sempre verde. 

 Pela paisagem: florestas, matas, pradarias 
ou estepes e formações complexas. 

http://www.workpedia.com.br/compreende.html
http://www.workpedia.com.br/anuais.html
http://www.workpedia.com.br/perenes.html
http://www.workpedia.com.br/lenhosas.html


 
 A vegetação é o espelho do clima, a 

exemplo da vegetação mediterrânea, 

ode desenvolve-se os garrigues e os 

maquis, assim como as oliveiras que 

mantém parte da economia local 

 Interdependência entre vegetação, 

solo, relevo e clima 



Grande porte: formações 
arbóreas ou florestais. 

Médio porte: vegetação 
arbustiva. 

Pequeno porte: vegetação 
herbácea. 



 Formações Arbustivas ou herbáceas: Cerrado, 
Caatinga e Campos. 

 
 Formação Complexa: Pantanal Mato 

Grossense. 
 
 Formações Florestais: Latifoliada Equatorial 

Amazônica, Latifoliada Tropical Mata Atlântica, 
Latifoliada Úmida de Encosta, Subtropical 
(Araucária), Mata dos Cocais, Mata de Galerias. 

 
 Vegetação Litorânea (manguezais). 







 Boa parte dos 
ecossistemas 
brasileiros estão 
sendo 
profundamente 
alterados pelo 
avanço das atividade 
agropecuárias 
alimentícias e 
energéticas 

 Parte da produção 
agrícola é 
transformada em 
lixo, que mais tarde 
volta a agricultura 
pela compostagem 



 I A presença de fazendas de gado é um elemento 

característico do Agreste, sendo uma de sua 

atividade mais importante. A introdução da cultura 

do algodão, em fins do século XVIII, provocou 

profundas transformações na estrutura fundiária e 

nas relações de trabalho. As propriedades foram 

divididas, arrendadas em parcelas e exploradas 

por rendeiros e pequenos proprietários e hoje 

chegam a constituir-se verdadeiros minifúndios, 
muitas vezes policulturas de subsistência.  



 II Em algumas áreas do sertão baiano, os valores 
pluviométricos chegam a menos de 400 mm, como por 
exemplo, no Norte do estado da Bahia. As chuvas que 
caem nestas áreas são bastante irregulares, constando de 
um período pouco chuvoso e outro período sem chuva. Em 
determinadas localidades da região pode ocorrer ausência 
de chuva durante seis meses ou mais. Quando o período 
se prolonga por muito tempo provoca a seca nestas áreas, 
os rios e açudes secam, os pastos e as lavouras são 
perdidos, o gado morre e a população sofre com a falta de 
água, causando grave crise social e econômica nos 
municípios atingidos. Como resultado, muitas pessoas 
saem destas áreas para outras áreas da Bahia ou para 
outros Estados em movimentos de êxodo ou transumância. 
 



 III A cultura do cacau, de certa forma, contribuiu 

para a manutenção da floresta tropical pluvial no 

Litoral Sul do estado da Bahia. O sistema da mata 

de cobertura, implantado na lavoura cacaueira da 

Bahia, permitiu, de um lado, a retirada de apenas 

determinadas espécies de árvores para garantir o 

crescimento do cacau e, por outro lado, a 

manutenção de outras espécies destinadas ao 

sombreamento da cultura. 

 


