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Os domínios morfoclimáticos  
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Domínio Amazônico  
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A floresta amazônica é cientificamente chamada de floresta latifoliada equatorial por se encontrar em uma área 

de baixas latitudes (equatorial) e por apresentar grupos vegetais com folhas largas e grandes (latifoliada). Ela é 

composta por uma vegetação heterogênea – com grande diversidade –, densa e perene, ou seja, que não perde 

suas folhas ao longo do ano em nenhuma estação. Além disso, a vegetação da Amazônia é do tipo hidrófila, ou 

seja, adaptada à abundante presença de água. 



Domínio do Cerrado  
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A vegetação do cerrado consiste majoritariamente em arbustos e em árvores baixas, que não costumam estar 

concentrados em grupos, mas sim afastados uns dos outros. Tipicamente, os troncos têm casca bastante grossa e 

aparência retorcida; as folhas costumam ser ásperas. 



Domínio dos Mares de Morros  

6 

Na região, a vegetação típica é a da Mata Atlântica, também chamada de Floresta Tropical Úmida, que devido à 

devastação ambiental está representada por apenas 7% da sua extensão original (geralmente em locais de difícil 

acesso). 



Domínio das Caatingas  
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.A vegetação da caatinga subdivide-se em três tipos: Arbórea: vegetação que tem de 8 a 12 metros. 

Arbustiva: vegetação que tem de 2 a 5 metros.  Herbácea: vegetação que tem abaixo de 2 metros. 

.Um fato bastante característico da vegetação da caatinga, é que ela conseguiu se adaptar às condições locais. A 

carnaúba, por exemplo, produz uma espécie de cera que reveste suas folhas, e ajuda a evitar a perda de água por 

evaporação. O juazeiro, por sua vez, desenvolveu raízes extremamente profundas, que permitem a absorção da 

água do solo. Há plantas que têm a capacidade de reter água; algumas espécies de cacto, por exemplo, conseguem 

reter mais de 3 litros. 



Domínio da Araucária  
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. A vegetação predominante é a Mata de Araucária, também chamada de Mata dos Pinhais, que consiste em uma 

floresta de pouca densidade. 

. No Brasil, ela concentra o único exemplo de coníferas (espécie cujo fruto tem formato de cone). 

. A mata original se estendia de São Paulo até o Rio Grande do Sul, ocupando uma área de cerca de 200 mil km2. 

Devido à exploração para produção de móveis e de papel, a vegetação foi significativamente reduzida. 



Domínio da Pradarias 
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.Em algumas regiões de pradaria, o tipo de solo é o arenito. Nesses locais, a agricultura é desenvolvida através do 

uso de máquinas e de técnicas de correção do solo. 

.Vegetação do domínio das Pradarias 

No que diz respeito à vegetação, as pradarias são cobertas por espécies herbáceas e rasteiras, com alturas que 

costumam variar entre 10 e 50 cm. 
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                                     Faixas de transição  

     São denominadas faixas de transição as áreas intermediárias 

entre os domínios morfoclimáticos que possuem características 

físicas complexas, isto é, um conjunto de condições ecológicas 

que as individualizam, impossibilitando sua classificação como 

domínios morfoclimáticos. 

     Elas são unidades paisagísticas complexas que apresentam 

características físicas de dois ou mais domínios 

morfoclimáticos, ou seja, mesclam ou agrupam características 

físicas dos domínios morfoclimáticos circundantes, sendo 

importantes ambientes ecótonos, resultado dos contatos entre 

os diferentes biomas fronteiriços. 
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