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ASSUNTO: Domínios Morfoclimáticos 
e Distribuição e Crescimento da 
População Brasileira  

 SÉRIE 7º ANO– GEOGRAFIA – PROF. HÉRCULES 
NUNES  

 

Leitura dos percursos 04 e 05 (Livro Expedições Geográficas, p. 32 a 48) e responda as questões a 

seguir. 

 

1.) Explique como são formados os domínios morfoclimáticos. 

 

Os domínios morfoclimáticos são formados a partir da combinação de um conjunto de elementos da 

natureza – relevo, clima, vegetação – que se inter-relacionam e interagem, formando uma unidade 

paisagística. 

No Brasil, o geógrafo Aziz Ab’Saber foi o responsável por fazer essa classificação. Para ele, o país 

possui seis grandes domínios morfoclimáticos: 

 

2.) Identifique e caracterize cada um dos seis domínios morfoclimáticos no mapa a seguir. 

 

 
 

I - Domínio dos Mares de Morros: situa-se na zona costeira atlântica brasileira, onde predomina o 

relevo de mares de morros e alguns chapadões florestados, como também a quase extinta Mata 

Atlântica. 

II - Domínio das Caatingas: localiza-se no nordeste brasileiro, no conhecido polígono das secas, 

caracterizado por depressões interplanálticas semiáridas. 

III - Domínio das Araucárias: encontra-se no Sul do país, com predomínio de planaltos e formação de 

araucárias. 

IV - Domínio das Pradarias: também conhecido como domínio das coxilhas (relevo com suaves 

ondulações), situa-se no extremo Sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, com predominância 

da formação dos pampas e das pradarias. 

V - Domínio dos Cerrados: localizado na porção central do território brasileiro, há um predomínio de 

chapadões, com a vegetação predominante do Cerrado. 

VI - Domínio Equatorial Amazônico: situado na região Norte do Brasil, é formado, em sua maior 

parte, por terras baixas, predominando o processo de sedimentação, com um clima e floresta 

equatorial. 
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3.) Explique o que são as faixas de transição. 

 

As formações existentes entre os seis domínios morfoclimáticos são chamadas de faixas de 

transições. Nessas faixas são encontradas características de dois ou mais domínios morfoclimáticos. 

Algumas conhecidas são o Pantanal, o Agreste e os Cocais. 

 

4.) Aponte os principais impactos ambientais dos domínios Amazônico e dos Mares de morros 

florestados. 

 

No domínio Amazônico o desmatamento ilegal e predatório. Muitos madereiros instalam-se na 

região para cortar e vender troncos de árvores nobres. Há também fazendeiros que provocam 

queimadas na floresta para ampliação de áreas de cultivo (principalmente de soja) e de pastagens. 

Na Mata Atlântica a pressão urbana é o maior gerador de impactos ambientais. 

 

5.) Evidencie os impactos ambientais predominantes nos pampas e na Araucária. 

 

Nos Pampas, a agropecuária vem provocando problemas ambientais, como a erosão e o pisoteio 

(compactação) do solo, além de um processo de Arenização. Cerca de 50% deste, é ocupado por 

áreas rurais: valor relativamente pequeno, se comparado aos outros biomas. 

O domínio da Araucária possui muitas madeiras de grande valor econômico - o próprio pinheiro-do-

Paraná serve para construção bem como fonte de celulose. 

 

6.) Evidencie os impactos ambientais que ocorrem no domínio em que você vive. 

 

O cerrado é o domínio brasileiro que mais vem sofrendo alterações com a ocupação humana. A 

atividade garimpeira, por exemplo, intensa na região, contaminou os rios de mercúrio e contribuiu 

para seu assoreamento. A mineração favoreceu o desgaste e a erosão dos solos. Nos últimos 30 anos, 

a pecuária extensiva, as monoculturas e a abertura de estradas destruíram boa parte do cerrado. 

Hoje, menos de 2% está protegido em parques ou reservas. 

 

7.) O que é uma Unidade de Conservação? 

 

Unidade de Conservação (UC) é a denominação dada pelo Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC - 2000) às áreas naturais passíveis de proteção por suas 

características especiais. São “espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com 

objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 

aplicam garantias adequadas de proteção de lei. 

 

8.) Diferencie as Unidades de Conservação de proteção integral das Unidades de Conservação de uso 

sustentável. 
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As Unidades de Proteção Integral têm como principal objetivo preservar a natureza, sendo admitido 

apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, ou seja, aquele que não envolve consumo, coleta 

ou danos aos recursos naturais: turismo ecológico, pesquisa científica, educação e interpretação 

ambiental, entre outras. As Unidades de Uso Sustentável, por sua vez, têm como objetivo 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos, conciliando a presença 

humana nas áreas protegidas. Nesse grupo, atividades que envolvem coleta e uso dos recursos 

naturais são permitidas, desde que praticadas de uma forma a manter constantes os recursos 

ambientais renováveis e processos ecológicos. 

 

9.) Dê exemplos de Unidades de Conservação existentes no Distrito Federal (identifique a qual grupo 

ela pertence). 

 

Estação Ecológica de Águas Emendadas - Estação Ecológica do Jardim Botânico - Parque Nacional 

(Proteção Integral). 

Floresta Nacional de Brasília – APA do Planalto Central (Uso sustentável). 

 

10.) Explique a relação entre as paisagens e os estereótipos. 

 

Muitas paisagens geográficas são mostradas em folhetos e anúncios turísticos, associadas a 

mensagens atrativas como: “paraíso tropical”, “hospitalidade sem igual”, “Cerrado de flores exóticas” 

e outras. Normalmente se criam estereótipos em relação as paisagens e não levam em consideração 

a degradação das paisagens causadas pelas ações humanas irresponsáveis. 

 

11.) Leia a seção Desembarque, das páginas 40 e 41 do seu livro didático e responda as questões 1, 2, 

3 e 4 da página 41. 

 

1. Resposta pessoal, já que foram apontadas quatro virtudes. 

2. O desmatamento do Alto Rio Negro se localiza no estado do Amazonas, na Grande Região Norte. 

3. Desmatamento do Alto Rio Negro: reprodução por meio de fotografias dos efeitos do 

desmatamento está relacionada a denúncia. 

4. Resposta deve ser produzida em sala de aula. (Cancelada) 

 

12.) Explique por que o Brasil é considerado um país populoso e não povoado. 

 

O Brasil é considerado um país populoso pelo fato da sua população absoluta ser bastante elevada 

210 milhões de habitantes (IBGE 2010). E é um país pouco ou não povoado por possuir uma 

densidade demográfica baixa, 24 hab/km2. 

 

13.) Observe o mapa da página 45 do seu livro didático (Brasil: densidade demográfica) e explique 

por que a população brasileira está distribuída desigualmente pelo território do país. 

 

A população brasileira está distribuída de maneira desigual pelo território por causa das 

desigualdades econômicas entre as regiões. As maiores oportunidades de trabalho estão presentes 
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na faixa litorânea, enquanto no interior do território o dinamismo econômico está voltado para 

atividade agropecuária mecanizada que demanda pequena mão de obra. 

 

14.) Aponte e explique os fatores que influenciam no processo de ocupação de uma região. 

 

Essa situação é decorrente dos fatores naturais e econômicos permissivos ou restritivos ao 

povoamento, são eles: 

Fatores Naturais: clima e relevo. 

Fatores Econômicos: Atividade industrial (dinamismo econômico). 

 

15.) Há duas causas básicas para explicar o crescimento da população brasileira: a imigração e o 

crescimento vegetativo. Explique cada uma dessas causas. 

 

É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, podendo ser positivo, negativo ou 

nulo. Imigração: Entrada de pessoas provenientes de outros países. Devemos contabilizar as entradas 

e saídas para calcularmos o crescimento populacional total de um país ou região. 


