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A REPRESENTAÇÃO DOS DOMÍNIOS MORFOCLIMÁTICOS 
BRASILEIROS ATRAVÉS DE PERFIS TOPOGRÁFICOS-

VEGETACIONAIS 

É comum que os aspectos físicos de determinados continentes, países ou regiões sejam objetos de 
classificação por parte de estudiosos da área. Uma dessas formas de classificação, por exemplo, 
são os chamados Domínios Morfoclimáticos, cuja terminologia foi criada pelo geógrafo 
brasileiro Aziz Ab’Saber, na segunda metade do século XX. Tais Domínios podem ser definidos 
como um conjunto espacial de certa ordem de grandeza territorial – de centenas de milhares de 
quilômetros quadrados de área – caracterizados por um esquema coerente de feições de relevo, 
tipos de solos, formas de vegetação e condições climático-hidrológicas. 

OBJETIVOS DO TRABALHO 
Objetivo geral: identificar e caracterizar Domínios Morfoclimáticos brasileiros através da 
utilização de diferentes ferramentas cartográficas. 
Objetivos específicos:  
- Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais no território nacional, bem como sua 
distribuição e biodiversidade (Florestas Tropicais, Cerrados, Caatingas, Campos Sulinos e Matas de 
Araucária); 
- Comparar unidades de conservação existentes no Brasil, com base na organização do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC); 
- Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e 
tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética 
nas diversas práticas sociais; 
- Analisar os impactos socioambientais decorrentes de práticas de instituições governamentais, de 
empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas práticas, selecionando, incorporando e 
promovendo aquelas que favoreçam a consciência e a ética socioambiental e o consumo 
responsável; 
- Analisar e discutir o papel e as competências legais dos organismos nacionais e internacionais de 
regulação, controle e fiscalização ambiental e dos acordos internacionais para a promoção e a 
garantia de práticas ambientais sustentáveis; 
- Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) 
com base nos conhecimentos das diferentes áreas; 
- Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se 
comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva; 
- Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e 
tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-
temporal relacionado a localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e 
conexão. 
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DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 
 
a) Organizar-se em grupos de até três pessoas.  
b) Escolher uma Unidade de Conservação Brasileira (a nível federal). 
 
1. Ana Clara, Camilla e Cecília - Reserva Extrativista de Ciriaco 
2. André - Parque Nacional do Superagui 
3. Carlos Eduardo, Henrique Perez e Lukas Rhuan - Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros  
4. Davi, Gabriel e Rafael - Parque Nacional do Itatiaia 
5. Eduardo e Maria Renault - Parque Nacional dos Campos Ferrugionosos 
6. Henrique Mascarenhas - Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Palmas 
7. Henry - Parque Nacional do Araguaia 
8. Irene e Maria Júlia - Parque Nacional de Jericoacoara 
9. Izadora e Maria Carolina - Parque Nacional do Pantanal Matogrossense 
10. Júlia - Estação Ecológica da Mata Preta  
11. Lucas Lira - Parque Nacional Cavernas do Peruaçu 
12. Matheus Magella - Parque Nacional de Sete Cidades 
13. Matheus Pedersoli - Área de Relevante Interesse Ecológico Manguezais da Foz do Rio 
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c) Escrever um parágrafo sobre a localização da UC escolhida, sua classificação (proteção integral 
ou uso sustentável) e razões que levaram a área a ser protegida. 
d) Inserir um mapa com a localização da UC.  
e) Escrever um parágrafo de forma a caracterizar o quadro físico do Domínio Morfoclimático em 
que a UC se insere. Caso necessário, informe a presença de subformações vegetais e/ou faixas de 
transição. 
 
Normas para elaboração da parte escrita:  
- ser digitado em fonte Times New Roman 12, com espaçamento simples, margem normal e texto 
justificado; 
- conter um título (fonte: Times New Roman 20); 
- indicar o nome completo dos autores, logo após o título (fonte: Times New Roman 12). 
- conter referências e imagens de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (fonte: Times New Roman 12). 
 
f) Elaborar um perfil topográfico-vegetacional, a mão ou utilizando aplicativo de seu computador 
(ex.: Corel, Paint, etc.), da UC escolhida. 
 
Normas para elaboração do perfil topográfico: 
- Consultar sobre a UC escolhida no site do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) e fazer o download dos limites dessa UC; 
- abrir o arquivo baixado através do aplicativo Google Earth ou Google Earth Pro (caso não tenha 
o aplicativo instalado, utilize o site do Google Earth); 
- dentro dos limites da UC, escolher uma área representativa que apresente uma ou mais 
formações vegetais contínuas; 
- traçar um perfil topográfico com auxílio da ferramenta régua (Figura 1) e salvá-lo no próprio 
aplicativo. 
 
 
 
 
 



Figura 1 - Localização da ferramenta régua no Google Earth 

 
Fonte: Google Earth 
 
- clicar com o botão direito do mouse sobre a linha do perfil topográfico e clicar em “mostrar 
perfil de elevação”; 
- copiar o perfil de elevação para algum aplicativo (ex. Paint); 
- elaborar um novo perfil, em forma de gráfico, com dados de altitude na vertical (eixo y) e de 
distância, em quilômetros, na horizontal (eixo x); 
Obs.: não esquecer de inserir o sentido do perfil topográfico (ex: SE-NO; N-S) e utilizar uma 
escala proporcional (ex: cinco em cinco quilômetros de distância);  
- utilizar o Manual Técnico da Vegetação Brasileira do IBGE para confeccionar um perfil 
vegetacional sobre o perfil topográfico. 
 
e) entregar a versão final do trabalho por meio virtual (renzo@colegioednaroriz.com.br) para 
apreciação do professor. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
- https://www.icmbio.gov.br/portal/ 
- Manual Técnico da Vegetação Brasileira (ver “Classificação da vegetação brasileira”) 
Disponível em: 
<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4228241/mod_resource/content/2/Manual%20Tecnico%2
0da%20Vegetacao%20Brasileira%20-%202012.pdf> Acesso em: 12 jun. 2020. 
 
AVALIAÇÃO  
 
 Critérios a serem avaliados Valor: 6,0 
1 Organização e normatização 1,0 
2 Parte escrita 1,5 
3 Perfil topográfico-vegetacional 3,0 
4 Referências utilizadas 0,5 
 
 DATA DE ENTREGA: 06/07/2020 
 
Trabalhos entregues fora data NÃO serão avaliados. 
 


