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Relevo Brasileiro 

 Planalto: relevo constituída por 
uma superfície elevada, com cume 
mais ou menos nivelado, 
geralmente devido à erosão. 

  
 

 Planície: Extensão de terreno, mais 
ou menos considerável, de aspecto 
plano ou de poucos acidentes. 
Planície fluvial: zona plana nas 
bacias dos cursos de água, próxima 
dos respectivos leitos. 

 
 

 Depressões: Depressão rasa, em 
geral pantanosa, como a 
encontrada em cristas praiais. 
Forma de relevo que se apresenta 
em posição altimétrica mais baixa 
do que porções contíguas   

 

 



Elementos e Fatores climáticos 

Elementos: 
 Temperatura 

atmosférica 

 Pressão atmosférica 

 Umidade 

 Chuva 

 Vento 

 Massas de Ar 

 

Fatores: 
 Latitude 

 Altitude 

 Relevo 

 Vegetação 

 Massas de Ar 

 Continentalidade e  

Maritmidade 

 Correntes marítimas 





Massas de Ar do Brasil 





Domínio Amazônico 



• Abrange cerca de 45% da área total do País; 

• Clima Equatorial; 

• Formado por essencialmente por Planícies e Depressões; 

• Possui mata heterogênea; 

• Composta por: mata de caaigapó, ou igapó 

•  várzea  

•  caaetê ou terra firme 

• Principais agentes de degradação: mineração, extração 
industrial e madeireira, pecuária e agricultura 

• Conseqüências da Agropecuária: 

•  Destruição da biodiversidade, 

• Destruição do solo, 

• Mudanças climáticas, 

• Estresse e Doenças. 

• O SIVAM. 
 

 

 

Domínio Amazônico  





Distribuição das matas da floresta 

amazônica 



Mata de Caaigapó ou Igapó: 

localiza-se nas planícies, nas 

margens dos rios. permanentemente 

inundadas. 



Vegetação: 

 espécies hidrófilas 

Vegetação adaptada à grande 

umidade. As raízes são pequenas e as 

suas folhas são grandes para facilitar 

a evapotranspiração, além de 

possuírem caules bastantes 

desenvolvidos. 

 



Mata de Várzea: localiza-se próximo aos rios, (terraço) sofre 

inundações periódicas. de composição vegetal variável. Ex.: 

Seringueira, Jatobá e Maçaranduba. 



Mata de inundação temporária, extrato arbustivo médio.  



Mata de Caeetê: Mata de terra firme, localizada 

 na parte mais elevada da floresta (baixos planaltos). 

Nunca atingidos pelas cheias. 



Mata de Terra firme 



Epífitas 



Serrapilheira 



Domínio Amazônico 

Petrobrás na Amazônia. 







Domínio Amazônico 

Desmatamento e Fronteira Agrícola. 

Efeito de borda ou margem. 



Domínio Amazônico 

Desmatamento e Fronteira Agrícola. 

Efeito de borda ou margem. 



Características 





Domínio do Cerrado 



Domínio dos Cerrados  

• Próprio do clima tropical semi-úmido; (duas estações) 

 

• Formado principalmente por Planaltos; terrenos sedimentares, 
bastante desgastados pelos processos erosivos (intemperismo), 
que formam chapadas e chapadões 

 

• Solos altamente lixiviados, (lavados, retirado seus minerais) 
laterizados (lavagem da Sílica e possui um tom avermelhado do 
solo devido ao acumulo de ferro, cornija) e bastante ácidos, (ph 
inferior a 5) 

 

• Área de ocorrência: região central do Brasil, ou duas áreas de 
ocorrência/manchas (Minas Gerais, São Paulo, oeste da Bahia, 
sul do Maranhão, Piauí, Mato Grosso do Sul e vários trechos de 
Rondônia, Roraima e Pará)  

 



Domínio dos Cerrados  

• Floresta-ecótono-campo formada: campo limpo, campo sujo, 
campo cerrado, cerrado senso estrito e cerradão; 

 Folhas coriáceas (couro) e troncos de cortiça; 

 

• Rios correm (principalmente) para o Norte (bacia Araguaia – 
Tocantins) 

 

• Vegetação tropófila (as raízes profundas dos arbustos do 
cerrado permitem o abastecimento de água do lençol freático os 
rios de cerrado são alimentados pelos olhos d’água que brotam 
nas chapadas, 10 m.) comum a presença de veredas. 

 

 

• Principais agentes de degradação: projetos de monocultura e 
pastagem. 



Características 





Características 



Características 



Domínio dos Cerrados  

Cerrado Campo Limpo. 



Domínio dos Cerrados  

Cerrado Campo Sujo. 



Domínio dos Cerrados  

Cerrado Senso Estrito. 

























Domínio dos Cerrados  

Floresta mesofítica de interflúvio (cerradão) - este tipo de 

vegetação cresce sob solos bem drenados e relativamente 

ricos em nutrientes, as copas das árvores, que medem em 

média de 8-10 metros de altura, tocam-se o que denota um 

aspecto fechado a esta vegetação.  

 



  Campo rupestre -encontrado em áreas de contato do cerrado com o caatinga 

e floresta atlântica, os solos deste tipo fisionômico são quase sempre rasos e 

sofrem bruscas variações em relação a profundidade, drenagem e conteúdo 

nutricional. É caracteristicamente, composto por uma vegetação arbustiva de 

distribuição aberta ou fechada.  



Domínio dos Cerrados  

Veredas. 







Domínio da Caatinga 



O Domínio das Caatingas  

• Corresponde ao clima Tropical semi-árido; baixa média de 

pluviosidade 

 

• Relevo erodido, caracterizada depressões interplanálticas ; 

 

• Plantas Xerófilas; Possui raízes compridas, aprofundando-se bastante 

no solo para buscar água. Apresenta folhas pequenas e muitas vezes 

cobertas de ceras, para diminuir a evaporação (perda de água). 

 

• Compostas por arbusto e pequenas árvores; 

 

• Diversidade vegetacional. 

 

 



O Domínio das Caatingas  

Quatro zonas definidas 

 

•Zona da Mata 

 

•Agreste 

 

•Sertão 

 

•Meio – Norte 

 

Marcado pelas pequenas propriedades rurais, e 

domínio da agropecuária  



Características 



O Domínio das Caatingas  

Zona da Mata. 



O Domínio das Caatingas  

Agreste. 



O Domínio das Caatingas  

Sertão. 



O Domínio das Caatingas  

Meio – Norte. 



Características 



Domínio Mares de Morro 



O Domínio dos Mares de Morros  

 
• Localiza-se na porção oriental do País, desde o Nordeste até o 

Sul; 

• Na Zona da Mata Nordestina encontra-se um solo de grande 

fertilidade, denominado massapé, no Sudeste, ocorre a presença 

de um solo argiloso de razoável fertilidade;  

• Apresenta o predomínio do clima tropical úmido. Na Zona da 

Mata Nordestina, na região Sudeste, devido a maiores altitudes, 

o clima é o tropical de altitude; 

• Representada pela mata Atlântica ou floresta latifoliada tropical 

(Composta por plantas de madeiras nobres, a área atual não 

abrange 5% da composição original, Principais agentes de 

degradação: agricultura, urbanização e industrialização.). 

• Relevo mamelonares, formações convexas – meia laranja. 

 

 



Características 



O Domínio dos Mares de 

Morros 
Também conhecida como relevo “Mamelonar”,  



Domínio das Araucárias 



O Domínio das Araucárias  

• Clima subtropical; (alta pluviosidade, invernos rigorosos) 

• Predomina os pinheiros, (Araucárias, Pinos) 

• Produção do Pinhão; 

• Essa vegetação possui 19 espécies pelo mundo, das quais 13 são 

endêmicas.  

• 25 e 50 metros e troncos com 2 metros de espessura. 

• Ocupa áreas pertencentes ao Planalto Meridional; 

• Solos de grande fertilidade natural, como a terra roxa a oeste do 

Paraná; 

• Não há formação de vegetação rasteira. Floresta rala. 

• Extração de madeira. 

 



O Domínio das Araucárias  



O Domínio das Araucárias  



Características 



Domínio das Pradarias 



O Domínio das Pradarias 

• Localiza-se no sul do Brasil; 

• Possui vegetação rasteira; 

• O clima é subtropical com temperatura média anual baixa; alta 

pluviosidade. 

• Formação herbácea; 

•  Relevo de coxilhas. (formação de colinas baixas). 

• Constituídas de gramíneas que atingem até 60cm; 

• Principais agentes de degradação: agricultura e pastagem. 

• Formação de areais, devido ao pisoteio do gado (arenização). 

 



O Domínio das Pradarias 



O Domínio das Pradarias 



Características 



Complexos vegetacionais 



Mapa de vegetação  

Do Brasil 



Complexo do Pantanal 

• Complexo do Pantanal, ou simplesmente Pantanal, é 

um bioma constituído principalmente por 

uma savana estépica; 

 

• Maior Planície alagada do mundo, com 250 mil km² de 

extensão; 

 

• Altitude média de 100 metros; 

 

• Situado no sul de Mato Grosso e no noroeste de Mato 

Grosso do Sul; 

 

• Na bacia hidrográfica do Alto Paraguai 

 

 



• Estende-se no Norte do Paraguai e Leste da Bolívia – 

Chaco; 

 

• Considerado pela UNESCO Patrimônio Natural 

Mundial e Reserva da Biosfera. 

 

• Clima no Pantanal – Tropical – 

• Verão: quente e úmido, período chuvoso: de outubro à 

abril no verão, 

• Inverno: seco e relativamente mais frio no 

 

• Solos: A maior parte dos solos é arenosa e suporta 

pastagens nativas utilizadas pelos herbívoros nativos e 

pelo gado bovino, introduzido pelos colonizadores da 

região. 

 

Complexo do Pantanal 



Complexo do Pantanal 

Vegetação:  

• Nas planícies – região que alaga na época das 

cheias – encontramos uma vegetação de 

gramíneas – Pampas.  

 

• Nas regiões intermediárias, desenvolvem-se 

pequenos arbustos e vegetação rasteira – 

Cerrado. 

 

• Já nas regiões mais altas, podemos encontrar 

árvores de grande porte – Amazônico. 



• Com a subida das águas, grande quantidade de 

matéria orgânica é carregada pela correnteza e 

transportada a distâncias consideráveis. 

 

• Representados, principalmente, por massas de 

vegetação flutuante e marginal e por animais 

mortos na enchente, esses restos, durante a 

vazante, são depositados nas margens e praias dos 

rios, lagoas e banhados e, após rápida 

decomposição, passam a constituir o elemento 

fertilizador do solo, capaz de garantir a enorme 

diversidade de tipos vegetais lá existente. 

Complexo do Pantanal 











Jacaré do Papo Amarelo 

Veado Pantaneiro 

Tuiuiu 



Mata de cocais 

• A mata dos Cocais está situada entre uma zona de 

transição dos biomas da Amazônia e da caatinga nos 

estados do Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte. 

• Relevo: diversificado, com a planície, as depressões, 

o planalto, a estrutura rochosa formada por rochas 

cristalinas (formada por cristais) e sedimentares. 

 

• A formação do solo é laterítica "formada com óxidos 

de ferro e alumínio", além das estruturas neossólicas 

"solos malformados" e argilosos. 

•  O solo deste bioma é rico em minérios como ferro, 

níquel, ouro, bauxita, diamante, alumínio, além da 

argila caulim. 



A vegetação da Mata dos Cocais é composta de florestas 

tropicais e amazonenses secundários, ou, florestas 

"reconstituídas pós-desmatamento". São muitas características 

destes biomas como: 

 

• A maioria das árvores são babaçu, carnaúba, oiticica e buriti, 

• A biodiversidade de espécies de palmeiras, como o açaí; 

• As folhas das palmeiras são grandes e finas; 

• Nas menores altitudes, são ricas em espécies nativas de 

arbustos. 

 

• Produtos feitos a partir de palmeiras da Mata dos Cocais: 

 

• Babaçu: Biocombustível, óleo, ração, palmito 

• Buriti: Doces, óleo, produtos de beleza, artesanato 

• Carnaúba: Laxante, cera, produtos alimentícios, madeira, 

adubação 

• Oiticica: Biocombustível, produtos de beleza e higiene 

Mata de cocais 



• Esse ecossistema tem diferenças de clima, a três: 

 

• Equatorial úmido: Como clima deste bioma é o mais 

quente e chuvoso. A temperatura é de 20 a 40 graus e 

a pluviosidade acima de 2000 milímetros; 

 

• Tropical semi-úmido:, com uma pluviosidade entre 

1000 a 2000 milímetros e uma temperatura de 23 a 36 

graus; 

 

• Tropical semi-árido: Com 15% da ocupação do bioma é 

o clima mais seco, com precipitação entre 500 a 1000 

milímetros e com uma temperatura de 25 a 40 graus. 

Mata de cocais 





CARNAÚBA 



BABAÇU 



BURITI 







Mangues 

• É um ecossistema costeiro, de transição entre os 

ambientes terrestre e marinho, 

 

• Associado às margens de baías, enseadas, barras, 

desembocaduras de rios, lagunas e reentrâncias 

costeiras, onde haja encontro de águas de rios com a 

do mar, ou diretamente expostos à linha da costa, 

está sujeito ao regime das marés, sendo dominado 

por espécies vegetais típicas, às quais se associam 

outros componentes vegetais e animais. 

 

• CLIMA: zona úmida característica de regiões tropicais 

e subtropicais 



• SOLOS: caracteriza-se por ser úmido, salgado, 

lodoso, pobre em oxigênio e muito rico em 

nutrientes.  

 

• Por possuir grande quantidade de matéria orgânica 

em decomposição, por vezes apresenta odor 

característico, mais acentuado se houver poluição. 

Mangues 



• VEGETAÇÃO: Em virtude do solo salino e da 

deficiência de oxigênio, nos manguezais predominam 

os vegetais halófilos, em formações de vegetação 

litorânea ou em formações lodosas.  

 

• As suas longas raízes permitem a sustentação das 

árvores no solo lodoso -> Raízes pneumatóforas 

 

• O manguezal é protegido por Lei. No Brasil, qualquer 

área de manguezal é uma área de preservação 

permanente (APP), segundo o inciso VII do artigo 4º 

da Lei Federal brasileira nº 12.651, de 25 de maio de 

2012 

 

Mangues 



• Os manguezais desempenham um importante papel como 

exportador de matéria orgânica para os estuários, 

contribuindo para a produtividade primária na zona costeira.  

• Constituem-se em ecossistemas complexos e dos mais 

férteis e diversificados do planeta. 

•  A sua biodiversidade faz com que essas áreas se 

constituam em grandes "berçários" naturais, tanto para as 

espécies típicas desses ambientes, como para animais, 

aves, peixes, moluscos e crustáceos, que aqui encontram as 

condições ideais para reprodução, eclosão, criadouro e 

abrigo. 

• Com relação à pesca, os manguezais produzem mais de 

95% do alimento que o homem captura no mar 

Mangues 



• Os principais fatores que causam alterações nas 

propriedades físicas, químicas e biológicas do 

manguezal são: 

 

• Aterro e Desmatamento 

• Queimadas 

• Deposição de lixo 

• Lançamento de esgoto 

• Lançamentos de efluentes industriais 

• Dragagens 

• Construções de marinas 

• Pesca predatória 

Mangues 





1.Marisma é uma espécie de zona úmida com solo rico em minerais. 

As marismas são muito semelhantes aos pântanos. A diferença entre eles é 

o tipo de vegetação que pode crescer nesses lugares. 

Nas marismas crescem sobretudo caniços, enquanto os pântanos têm 

sobretudo árvores ou arbustos. 





Parque Manguezal – Recife PE – Maior manguezal urbano das Américas 



Parque Manguezal – Recife PE – Maior manguezal urbano das Américas 



















Restingas 

• Formado sempre por depósitos arenosos paralelos à 

linha da costa, de forma geralmente alongada, 

produzido por processos de sedimentação. 

 

• Terreno arenoso e salino, próximo ao mar e coberto 

de plantas herbáceas. 

 

• Ou ainda, de acordo com a resolução 07 de 23 de 

julho de 1996 da CONAMA, "entende-se por 

vegetação de restinga o conjunto das comunidades 

vegetais, fisionomicamente distintas, sob influência 

marinha e fluvio-marinha. 



Restingas 

• Importante função ambiental de fixadoras de dunas e estabilizadoras de 

manguezais, 

• Código Florestal brasileiro (Lei 12.651, de 25 de maio de 2012) enquadra 

as áreas das restingas como Áreas de Preservação Permanente - APP, 

não podendo as mesmas serem devastadas e ocupadas. 

 

• É uma região de baixa diversidade de espécies e poucos indicadores de 

dominância entre as espécies, ou seja, possuem distribuição homogênea. 

 

• O substrato das praias é formado por areia de origem marinha e conchas. 

A granulometria e o tipo de mineral predominante variam ao longo da 

costa.  

• O substrato é periodicamente inundado pela maré, o que limita o 

desenvolvimento de certos tipos de plantas e a ocorrência de certos 

grupos de animais.  



• O solo das dunas é arenoso e seco, sofrendo ação 

dos ventos que remodelam-no constantemente. Pode 

receber borrifos das ondas, mas raramente se torna 

úmido. 

• Vegetação halofita, com entre-nós curtos, adaptados a 

salinidade e em retirar a umidade da maresia. 

Restingas 












