GEOGRAFIA DO BRASIL

Domínios Morfoclimáticos
Embora as florestas tropicais cubram atualmente apenas 7% das terras emersas, reúnem
três quartos do total de espécies vegetais e animais, abrigando a maior biodiversidade
(variedade de espécies vegetais e animais) da Terra. Constituem, por isso, importante
patrimônio genético da humanidade.
O Brasil faz parte de um grupo de 12 países que abrigam 70% da biodiversidade total do
planeta, por isso conhecidos como locais de megadiversidade.
A presença de espécies de grande relevância econômica e com destaque na utilização
medicinal são alguns dos fatores que justificam o estabelecimento de estratégias de
conservação dessa biodiversidade. A definição de hotspots e de corredores de
biodiversidade é um passo importante para o estabelecimento de ações prioritárias
elaboradas pela Conservação Internacional (organização ambientalista) em colaboração
com o Ministério do Meio Ambiente.

(in: AB’SABER, Aziz. Domínios morfoclimáticos e províncias fitogeográficas do Brasil. Revista Orientação.
São Paulo: IG-USP. 1970.)
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A paisagem natural em conjunto
Existe uma dificuldade para dividir um território (principalmente quando ele é imenso,
como o brasileiro) em paisagens naturais: os limites de cada um dos elementos dessas
paisagens, em geral, não coincidem. Assim, em determinado compartimento do relevo - por
exemplo, um planalto -, nem sempre o clima ou a vegetação são semelhantes em toda a sua
extensão. E um determinado tipo de clima pode abranger um planalto e uma planície, bem
como vários tipos de vegetação.
Esse problema costuma ser resolvido considerando-se a existência de áreas de transição –
faixas de terra em que não há homogeneidade dos elementos naturais, mas a presença de
elementos de conjuntos diferentes. Ou seja, num conjunto natural ocorre certa
semelhança, em toda a sua extensão, do tipo de clima, do relevo, da hidrografia, da
vegetação e dos solos - às vezes, até da estrutura geológica, embora isso seja bem mais
difícil. E entre dois desses conjuntos naturais há geralmente faixas de transição, onde
aparecem elementos que ora são típicos de um conjunto, ora de outro.
Por causa da importância do relevo e do clima na formação de cada conjunto, em lugar da
expressão paisagem natural costuma-se utilizar também domínios morfoclimáticos. Mas
isso não significa que cada conjunto seja delimitado apenas pelo clima ou pelo relevo, pois
há uma superposição, uma coincidência, entre os domínios morfoclimáticos, os
fitogeográficos (referentes à vegetação), os hidrográficos e os pedológicos (referentes ao
solo).
Além disso, o elemento mais característico, que mais marca a paisagem com sua presença, é
a vegetação, o que se torna evidente no nome de cada domínio morfoclimático, como
veremos a seguir. Por que a vegetação, que é o elemento mais frágil da paisagem e que
primeiro sofre as alterações provocadas pelo homem, é tomada como definidora dos
domínios, dando nome à maioria deles? Porque a vegetação sempre reflete as mudanças
que ocorrem nos demais elementos. Se o clima muda num local, se o mesmo ocorre num
outro local com a umidade (maior ou menor presença de água), com o relevo (mais baixo ou
mais elevado) ou com o solo, fatalmente a vegetação desse local vai evidenciar essa
mudança, com novos tipos de planta substituindo aqueles que existem nas vizinhanças.

DOMÍNIO AMAZÔNICO
O Domínio Amazônico, ou simplesmente Amazônia, é formado, em sua maior extensão, por
terras baixas. Apenas em suas bordas, especialmente ao norte, na região serrana do
planalto das Guianas, é que a floresta ganha maiores altitudes, mas essas áreas
montanhosas florestadas constituem exceções, pois a regra nesse domínio são os baixos
planaltos, as depressões e algumas planícies aluviais. A floresta Amazônica, ou latifoliada
equatorial, é o elemento marcante dessa paisagem.
A hidrografia é riquíssima. Além do enorme rio principal e dos grandes afluentes, existem
os furos (braços de água que ligam dois rios ou um rio e um lago), os igarapés (pequenos e
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estreitos cursos de água), os paranás-mirins (braços de rios que contornam as ilhas fluviais) e
os lagos de várzea.
No passado, imaginou-se que os solos amazônicos fossem férteis, em virtude da
exuberância da floresta que cobre a região. Mas inúmeras experiências
demonstraram que, quando se derruba a floresta para plantio, o solo perde a
fertilidade. Isso ocorre porque é a floresta que garante a reposição de minerais e
matéria orgânica do solo: anualmente caem, por hectare, cerca de oito toneladas de
folhas mortas, galhos, flores e frutos. Esse material é decomposto e enriquece o solo.
Além disso, a vegetação densa e fechada protege o solo da erosão causada pelas
chuvas, impedindo que uma quantidade grande de minerais seja carregada pelas
enxurradas até os rios e o oceano. Por isso se diz que a vegetação vive de si própria na
Amazônia, pouco dependendo do solo. E foi por isso também que falharam tantas
tentativas de estabelecer grandes plantações monocultoras na região.
A Floresta Amazônica se estende por oito países sul-americanos - Brasil, Suriname, Guiana,
Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia e mais a Guiana Francesa (França) - e nove
estados brasileiros. Segundo dados do Atlas da questão agrária brasileiro, a Amazônia, em valores
absolutos, é o terceiro bioma brasileiro com maior área antropizada. No entanto, atualmente
85% de sua área ainda é coberta por vegetação natural remanescente.
No leste da região amazônica, desde a década de 1960, a implantação de grandes projetos
minerais e agropecuários e a ocupação humana desordenada constituem fatores da
degradação florestal. Principalmente a partir da década de 1970, o avanço da fronteira
agropecuária se deu em direção às regiões de Cerrado do Centro-Oeste e áreas do sul do
domínio da Amazônia. Essas são as áreas mais sujeitas a desflorestamentos recentes.
A presença da extensa rede hidrográfica da Bacia Amazônica e as variações de relevo, solo e
clima são responsáveis pela existência de florestas fluviais alagadas e florestas de terra firme.
A mata de terra firme (80% da floresta) se desenvolve em áreas de maiores altitudes, livres de
inundação. A intensa atividade madeireira visa às árvores de maior porte (cedro, castanheira e
mogno). A mata de igapó ou caaiapó se situa em terrenos próximos ao rio, constantemente
alagados. A mata de várzea se desenvolve em terrenos baixos, sujeitos à inundação. As duas
florestas apresentam grande diversidade de espécies, possibilitando o extrativismo vegetal. A
piaçava e as palmeiras são extraídas na mata de igapó. O látex para a fabricação de borracha é
extraído das seringueiras, na mata de várzea.

Mata de Igapó

Mata de Várzea

Mata de Terra Firme
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DOMÍNIO DO CERRADO
Corresponde, de maneira geral, ao clima
tropical típico ou semiúmido, à vegetação
de cerrado - que apresenta várias
semelhanças com as savanas africanas - e
ao planalto Central do Brasil, com suas
"chapadas" e "chapadões".
Os solos que predominam nesse domínio são
pobres e ácidos. A introdução do cultivo da
soja em trechos do Cerrado exige, para
corrigir a acidez, o método de calagem (adição de calcário ao solo).
O Cerrado é constituído por dois estratos: um superior, composto de arbustos e de pequenas
árvores retorcidas e dispersas, e um inferior, formado de gramíneas. Desenvolve-se em clima
tropical com verão úmido e inverno seco. Por esse motivo, seu aspecto é verdejante no verão e
seco no inverno. No Cerrado nascem cursos de água que escoam para as bacias dos rios
Amazonas, Tocantins, Parnaíba, São Francisco, Paraná e Paraguai.
Há uma variedade muito grande de cerrados, que podem aparecer em áreas periféricas ou de
transição para a Floresta Amazônica e para a Caatinga. De acordo com a fertilidade do solo ou
com a presença de água apresentam altura e biomassa diversificadas. Aparecem, por exemplo,
o Cerradão, mais florestado, o cerrado típico e o campo limpo, com predomínio de vegetação
arbustiva e gramínea.
Imagens de satélite mostram que 75% da área original do Cerrado já está desmatada. Se a
devastação continuar nesse ritmo, até 2030 o bioma pode desaparecer. A biodiversidade do
Cerrado também está ameaçada. Esse bioma foi explorado economicamente durante muito
tempo pela atividade pecuária. A utilização de tecnologias modernas para corrigir os solos
ácidos (aplicação de calcário) possibilitou a intensificação da produção agrícola, fato que vem
acelerando a devastação. Com o avanço da fronteira agropecuária para o Centro-Oeste, o
bioma já conta com mais de 40% de sua área antropizada.
Principalmente após a década de 1940 (início da marcha do povoamento para o oeste),
diversos fatores contribuíram para a devastação do Cerrado, como a mudança da capital para
Brasília, a implantação de rodovias, a construção de grandes obras de infraestrutura e o uso
abusivo da água para a irrigação. As principais causas da devastação, contudo, foram o
desmatamento e as queimadas para incorporação de novas áreas para a agricultura comercial
(soja, milho).
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DOMÍNIO DOS MARES DE MORROS
Esse domínio paisagístico localiza-se na
porção litorânea do país, desde o Nordeste
até o Sul, penetrando mais para o interior no
Sudeste, particularmente em São Paulo.
Corresponde, mais ou menos, à unidade de
relevo denominada Planaltos e Serras do
Atlântico Leste-Sudeste.
O aspecto característico da paisagem está nas
formas de relevo conhecidas mares de morros,
que têm origem em serras (do Mar,
Mantiqueira, Geral, Espinhaço) erodidas
principalmente pelas chuvas. Isso ocorre
porque esse domínio se localiza sobre
terrenos cristalinos onde predominam os
granitos e gnaisses. Estes, ao sofrerem a
erosão causada pelo clima tropical quente e
úmido, adquirem o aspecto de morros com as
vertentes arredondadas, ou de meias-laranjas.
Esse domínio paisagístico era originariamente
coberto pela floresta latifoliada tropical (Mata
Atlântica), hoje quase extinta (a não ser em
forma de manchas, como na serra do Mar). Há
ainda em alguns trechos outros tipos de
vegetação: as araucárias, em locais de elevada altitude (Campos do Jordão, serra da Bocaina), e
pequenas "ilhas" de cerrado (Rio Claro, São Carlos).
Por se localizar relativamente próxima ao litoral, essa paisagem natural vem sendo
intensamente ocupada desde a época colonial, razão por que abriga hoje as maiores
densidades demográficas do país e sedia grandes metrópoles. Mas, do ponto de vista das
construções humanas, constitui um meio físico complexo e difícil, se comparado ao de outras
paisagens naturais do Brasil. É a região mais sujeita a processos erosivos em todo o território
brasileiro, por causa do relevo acidentado e do clima quente e úmido. O intemperismo químico
atinge profundamente as rochas cristalinas, e a erosão causada pelas chuvas é intensa,
ocasionando deslizamentos nas estradas e nos centros urbanos. Conseqüentemente, na
construção de estradas, toma-se necessário levar em conta os deslizamentos freqüentes que
interditam trechos de rodovias construídas sem obras de conservação adequadas ao meio
natural, como vegetação com raízes longas nas margens da estrada e nos declives, para
impedir deslizamentos. A erosão dos solos é também o maior problema da agricultura nesse
domínio, que exige técnicas adequadas para evitá-la.
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Reduzida a apenas 7,8% de sua área original, a Mata Atlântica é um dos biomas mais ameaçados
de extinção do planeta. Vem sofrendo intensa alteração desde o período colonial, contando com
71% de área antropizada. Desenvolve-se em clima tropical úmido, principalmente em escarpas
voltadas para o mar e nas planícies costeiras. Os ventos úmidos vindos do mar se condensam e
precipitam em áreas mais altas.
A Mata Atlântica é uma formação muito densa, contando com a maior biodiversidade mundial
em árvores. Supõe-seque ela compreenda de 33 a 36% das espécies existentes no Brasil, com
árvores que atingem até 40 metros de altura, como cedro, canela, ipê, jacarandá, jatobá,
jequitibá, coqueiros e pau-brasil. Entretanto, apresenta o maior número de espécies ameaçadas
de extinção no Brasil, resultado de mais de 500 anos de ocupação desordenada e ininterrupta.
Entre os principais motivos dessa drástica redução da floresta estão: exploração madeireira,
monoculturas de exportação, pastagens, caça ilegal, queimadas, expansão urbana e poluição
ambiental.

DOMÍNIO DA CAATINGA
Trata-se de uma região semiárida coberta pela caatinga, vegetação adaptada ao clima
com baixo índice de pluviosidade. Os solos são pouco profundos por causa das poucas
chuvas e do predomínio do intemperismo físico. Mas, justamente pela escassez de
chuvas, a erosão e a lixiviação dos solos pelas enxurradas têm pouca importância, ao
contrário do que ocorre no restante do país.
A vegetação é do tipo desértica ou xerófita, com folhas pequenas e estreitas (ou espinhos,
como as cactáceas) e cascas grossas - estruturas próprias para o armazenamento de água. As
árvores retorcidas e arbustos espinhentos perdem as folhas periodicamente com a seca.
Com grande variedade biológica, os animais e vegetais são adaptados à escassez de água.
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Apesar de pouco profundos e às vezes salinos, os solos da Caatinga contêm uma boa
quantidade de minerais básicos para as plantas. O maior problema é realmente a
escassez e o regime incerto das chuvas, que poderia ser corrigido com práticas
adequadas de irrigação.
O relevo desse domínio caracteriza-se pela existência de depressões em quase toda a
sua extensão, por ser um território antigo e fortemente erodido pela pediplanação.
Algumas áreas mais úmidas, denominadas brejos, aparecem às vezes na Caatinga,
localizando-se em algum vale fluvial úmido ou, principalmente, em trechos de maior
altitude. Nesses locais, a ocupação humana é caracterizada, desde a época colonial,
pelo desenvolvimento da pecuária extensiva de corte.
A Caatinga é um dos biomas mais ameaçados do país; mais de 50% de sua área já foi
desmatada e substituída por cultivos e pastagens, e sua madeira é utilizada como lenha ou
transformada em carvão. Em muitas regiões da Caatinga está em curso um processo de
desertificação.
A exploração predatória da vegetação, as dificuldades de acesso à água, a concentração de
terras e de poder nas mãos de poucos explicam por que essa região abriga uma população
com os mais baixos índices de desenvolvimento humano do país e grandes desigualdades
sociais.

DOMÍNIO DA ARAUCÁRIA
Trata-se da região de clima subtropical e do planalto Meridional do Brasil (ou planaltos e
chapadas da bacia do Paraná), de terrenos predominantemente sedimentares-basálticos.
Nessa região de planaltos e chapadas, revestida por bosques de araucárias (foto acima, à
direita) de diferentes extensões, dominam as médias altitudes, com variações entre 800 e
1300 metros.
Os solos são muito diversificados. Aparecem tanto os de grande fertilidade natural - como as
manchas de terra roxa a oeste do Paraná e os brunizens em trechos do Rio Grande do Sul –
quanto os solos ácidos e pobres em minerais básicos.
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Formação vegetal subtropical de coníferas, a Mata de Araucárias é conhecida também
como Mata dos Pinhais, pois nela predomina o pinheiro-do-paraná (Araucaria
angustifolia), associado a outras espécies como a imbuia, o cedro, o ipê e a erva-mate. O
pinheiro é uma espécie aciculifoliada, ou seja, apresenta folhas em forma de agulha.
Por ser uma formação de clima mais ameno, aparece principalmente nas áreas de
maiores altitudes, como nos planaltos da Bacia do Paraná, nos estados do Rio Grande
do Sul, Santa Catarina e Paraná. Atualmente restam menos de 3% de sua área original.
A extração de madeira para móveis e papel, sem reposição das árvores, as queimadas
para formação de pastos para a pecuária, a agricultura (soja, trigo, milho) e a instalação
de indústrias são algumas atividades que levaram a floresta quase à extinção.

DOMÍNIO DAS PRADARIAS
Nos Campos, também conhecidos como
Pampas ou Campanha Gaúcha, o relevo é
baixo, com suaves ondulações (coxilhas) e
coberto por vegetação herbácea das
pradarias (principalmente gramíneas).
São predominantes no sul do Rio Grande
do Sul, em clima subtropical, mas aparecem
também em regiões de serras (Chapada
Diamantina, Pico de Itatiaia) e em áreas
inundáveis (Maranhão, Ilha de Marajó,
Amapá). Com a existência natural de pastagens, a ocupação econômica desse bioma
pela pecuária extensiva de corte, com gado tipo europeu, tem proporcionado altos
rendimentos. Também se tem desenvolvido a rizicultura (produção de arroz) irrigada. A
área antropizada do bioma corresponde a quase 50% do total.
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ÁREAS DE TRANSIÇÃO
Na Mata dos Cocais predominam as palmeiras, como o babaçu, o buriti, a oiticica e a
carnaúba. Constitui uma mata de transição entre os biomas da Caatinga, da Floresta
Amazônica e do Cerrado. Aparece nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará e Tocantins.
Os produtos dos coqueiros são de alto valor para as populações locais. A carnaúba
aparece em áreas de transição com a Caatinga, mais secas, e tem grande
aproveitamento: do coco se extrai óleo; de suas folhas, cera; a madeira é utilizada para
construção de casas; e suas folhas, para telhados. Nas áreas mais úmidas, a oeste, no
contato com a Floresta Amazônica, predomina o babaçu. O óleo desse coqueiro é
bastante utilizado na indústria alimentícia e de cosméticos, e suas folhas, para esteiras,
chapéus e cestos.
Embora seus coqueiros sejam aproveitados em atividades extrativas que não
prejudicam a mata, a expansão da pecuária pode ameaçá-los.

O Pantanal é um complexo heterogêneo composto de cerrados, florestas, campos, charcos
inundáveis e ambientes aquáticos (lagoas, riachos). Desenvolve-se em terrenos baixos
(planícies) e, devido à baixa declividade do terreno, a água que extrapola os canais dos rios e
scoa lentamente pelo terreno, mantendo-o alagado durante um período do ano (período de
chuvas nas cabeceiras dos rios). O clima é quente e úmido no verão (média em torno de
32°C) e seco no inverno (média de 21 °C),quando a temperatura pode baixar rapidamente,
com possibilidade de geadas. Os solos do Pantanal são geralmente arenosos.
O Pantanal situa-se no sul do Mato Grosso e no noroeste do Mato Grosso do Sul, além de se
estender pelo norte do Paraguai e leste da Bolívia. Assim, interliga a Bacia Amazônica e a
Bacia Platina, formando um corredor biogeográfico que dispersa uma variada flora e fauna
alimentada por um fluxo constante de nutrientes proveniente das inundações.
A agricultura comercial no entorno do Pantanal recebe grande aplicação de
agrotóxicos. O relevo baixo provoca um lento escoamento das águas dos rios e os
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produtos químicos ficam retidos no ambiente, contaminando rios, banhados, solos e
provocando mortandade de animais.
A atividade econômica tradicional na região é a pecuária, facilitada pelas pastagens
naturais. Após a década de 1970, com a expansão do agronegócio, plantações de soja e
de algodão têm causado perturbações no solo, assoreamento e poluição por
agrotóxicos nos rios. Em 2004 o Pantanal já tinha 44% de sua área descaracterizada
por desmatamentos. A pesca e a caça predatórias, o garimpo de ouro e pedras
preciosas, o turismo descontrolado e o crescimento da população são alguns dos outros
problemas do Pantanal.

O mangue é o principal ecossistema das áreas costeiras, localizado em solo salino e
lodoso ou em sedimentos arenosos, sujeitos às variações da maré. Desenvolve-s e em
clima tropical e subtropical, em áreas alagadas próximas ao mar. Conta com vegetação
exuberante (arbustiva e arbórea) adaptada às inundações. Os manguezais são áreas de
transição entre a vida terrestre e a vida marinha, fornecendo matéria orgânica para os
estuários. Constituem berçário natural para diversas espécies,abrigando algumas que
servem de alimento para peixes, crustáceos, moluscos, aves e mamíferos.
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TESTES
1. (ENEM) Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma
estepe nua. Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a
perspectiva das planuras francas. Ao passo que a outra o afoga; abrevia-lhe o olhar;
agride-o e estonteia-o; enlaça-o na trama espinescente e não o atrai; repulsa-o com as
folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos estalados em lanças, e desdobra-selhe na frente léguas e léguas, imutável no aspecto desolado; árvore sem folhas, de
galhos estorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, apontando rijamente no espaço ou
estirando-se flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar imenso, de tortura, da flora
CUNHA, E. Os sertões. Disponível em: http://pt.scribd.com. Acesso em: 2 jun. 2012.
agonizante…
Os elementos da paisagem descritos no texto correspondem a aspectos biogeográficos
presentes na
a) composição de vegetação xerófila.
b) formação de florestas latifoliadas.
c) transição para mata de grande porte.
d) adaptação à elevada salinidade.
e) homogeneização da cobertura perenifólia.
2. (ENEM)

A imagem retrata a araucária, árvore que faz parte de um importante bioma brasileiro
que, no entanto, já foi bastante degradado pela ocupação humana. Uma das formas de
intervenção humana relacionada à degradação desse bioma foi
a) o avanço do extrativismo de minerais metálicos voltados para a exportação na região
Sudeste.
b) a contínua ocupação agrícola intensiva de grãos na região Centro-Oeste do Brasil.
c) o processo de desmatamento motivado pela expansão da atividade canavieira no
Nordeste brasileiro.
d) o avanço da indústria de papel e celulose a partir da exploração da madeira, extraída
principalmente no Sul do Brasil.
e) o adensamento do processo de favelização sobre áreas da Serra do Mar na região
Sudeste.
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3. (ENEM)
Dois pesquisadores percorreram os trajetos
marcados no mapa. A tarefa deles foi analisar os
ecossistemas e, encontrando problemas, relatar
e propor medidas de recuperação. A seguir, são
reproduzidos trechos aleatórios extraídos dos
relatórios desses dois pesquisadores.
Trechos aleatórios extraídos do relatório do
pesquisador P1:
I. “Por causa da diminuição drástica das
espécies vegetais deste ecossistema, como os
pinheiros, a gralha azul também está em
processo de extinção.”
II. “As árvores de troncos tortuosos e cascas
grossas que predominam nesse ecossistema
estão sendo utilizadas em carvoarias.”
Trechos aleatórios extraídos do relatório do pesquisador P2:
III. “Das palmeiras que predominam nesta região podem ser extraídas substâncias
importantes para a economia regional.”
IV. “Apesar da aridez desta região, em que encontramos muitas plantas espinhosas, não
se pode desprezar a sua biodiversidade.”
Ecossistemas brasileiros: mapa da distribuição dos ecossistemas.
Disponível em: http://educacao.uol.com.br/ciencias/ult1885u52.jhtm.
Acesso em: 20 abr. 2010 (adaptado).

Os trechos I, II, III e IV referem-se, pela ordem, aos seguintes ecossistemas:
a) Caatinga, Cerrado, Zona dos cocais e Floresta Amazônia.
b) Mata de Araucárias, Cerrado, Zona dos cocais e Caatinga.
c) Manguezais, Zona dos cocais, Cerrado e Mata Atlântica.
d) Floresta Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Pampas.
e) Mata Atlântica, Cerrado, Zona dos cocais e Pantanal.
4. (UFSM) Observe a figura:
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Em relação ao perfil da vegetação mostrado na figura, é correto afirmar que caracteriza
o bioma de formação vegetal do tipo
a) floresta equatorial com o dossel superior formado por árvores de grande porte e, no
nível médio, por espécies arbóreas de médio porte e epífitas.
b) savana composta por dois extratos, o arbóreo-arbustivo de caráter lenhoso e o
herbáceo-subarbustivo, formado pelas gramíneas e outras ervas.
c) tundra com cobertura vegetal de pequeno porte, constituída de musgos, liquens e
gramíneas de ciclo vegetativo curto.
d) floresta boreal, caracterizada por uma vegetação de grande porte, relativamente
homogênea, representada pela taiga.
e) vegetação mediterrânea bastante variada, com predominância de arbustos.
5. (UFRGS) O mapa abaixo representa
os estudos realizados pelo geógrafo
brasileiro Aziz Nacib Ab’Saber sobre
os domínios morfoclimáticos do Brasil,
que resultam da interação entre
relevo, clima e vegetação.
Considere as seguintes afirmações a
respeito
dos
domínios
morfoclimáticos e a respectiva
localização no mapa.
I. Domínio da Caatinga (1 no mapa):
relevo formado por depressões e
planaltos. Possui clima semiárido,
com chuvas concentradas em
alguns meses do ano. A vegetação
de arbustos espinhosos e cactáceas sofre desde a época do Brasil colônia.
II. Domínio do Cerrado (2 no mapa): a vegetação tem sido intensamente alterada para
dar lugar às áreas de pastagens e para a instalação de lavouras (sobretudo o cultivo
da soja).
III. Domínio das Araucárias (3 no mapa): região caracterizada pela presença de
planaltos em estruturas dobradas, com muitas serras e morros.
IV. Faixas de transição (4 no mapa): áreas intermediárias que possuem características
ambientais de dois ou mais domínios morfoclimáticos, como é o caso do Pantanal
mato-grossense.
Quais estão corretas?
a) apenas I e II
b) apenas I e III
c) apenas II e III
d) apenas II e IV
e) apenas III e IV

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