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Domínio dos Mares de Morros:

• Localização: Acompanha a faixa litorânea do Brasil,
do nordeste até o sul do País, obtendo uma área
total de aproximadamente 1.000.000 km².

• Relevo: Morros arredondados que resultam da
alternância de períodos de secas e de chuvas .

• Clima: Tropical quente, com uma estação seca e
outra chuvosa.

• Solos Férteis.

• Rios: Muito importantes pelo grande potencial
hidroelétrico.

• Vegetação: Predomina a Mata Atlântica que está
muito devastada. Também apresenta campos e
cerrados.
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Domínio das Araucárias:
• Localização: Encontrado desde o sul paulista
até o norte gaúcho, o domínio das araucárias
ocupa uma área de 400.000 km².

• Relevo: Predomina o planalto.

• Clima: Subtropical.

• Solos: fértil

• Rios: Importantes para a navegação e para a
geração de eletricidade.

• Vegetação: Floresta dos Pinhais ou de
Araucária a qual está muito devastada.
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Domínio das Pradarias:

• Localização: Extremo sul brasileiro, mais
exatamente a sudeste gaúcho, o domínio
morfoclimático das pradarias compreende
uma extensão de 45.000 km² a 80.000 km²
.

• Relevo: Planícies.

• Clima: Subtropical.

• Solos: Férteis.

• Rios de planície.

• Vegetação: Gramais que formam imensos
campos muito utilizados para a pecuária.
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Nas regiões de clima tropical, existem três gêneros de formações vegetais:
 Savana
 Floresta tropical
 Estepes

Este tipo de clima é uma transição entre outros tipos de climas.
O clima tropical apresenta valores diferentes de precipitações e de
temperaturas, pelo que pode fazer transição entre o equatorial, o desértico e
até entre o mediterrâneo.
Por estas razões e não só, as formações vegetais variam de acordo com a maior
ou menor abundância de precipitações.
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01- A chuva ácida é um fenômeno causado por quais elementos?
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Emissões resultantes da queima de
combustíveis fósseis

Dióxido de enxofre, lançado no ar por algumas
indústrias

Óxido de nitrogênio, provenientes de diversos
combustíveis fósseis e dos veículos motorizados

Intenso em algumas áreas, principalmente nos
polos siderúrgicos, devido à utilização maciça
de carvão mineral.
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02- Como podemos explicar o processo de formação do

efeito estufa e suas consequências para o planeta?

10



11



03- Caracterize os seguintes climas brasileiros.

I- Semiárido  
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II- Equatorial 
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III- Subtropical 
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