
 
 

 

 

1 

Geografia 
 

Domínios morfoclimáticos do Brasil 
 

Resumo 

 

A distribuição da vegetação brasileira possui correlação direta com a distribuição climática. É impossível 

estudar a primeira sem entender a segunda. Sobre a distribuição da vegetação, é possível fazer uma 

abordagem apenas sobre os ecossistemas, no caso biomas, que a Biologia já faz. Para a Geografia, 

interessam muito mais os domínios morfoclimáticos. Esses são caracterizados não só pela fitogeografia 

(distribuição da vegetação), mas também pelo relevo e clima predominantes. Nesse sentido, estes são os 

domínios morfoclimáticos brasileiros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: VESENTINI, J. W. Sociedade e Espaço: geografia geral e do Brasil. 1. ed. São Paulo: Ática, 2016. 

 

 

Domínios florestados 

Domínio Amazônico 

O Domínio das terras baixas florestadas equatoriais é caracterizado pela Floresta Amazônica, com 

vegetação latifoliada, higrófila, hidrófila, grande 

biodiversidade e três extratos de vegetação (mata de igapó, 

mata de várzea e mata de terra firme). O clima é equatorial, 

quente e úmido, e o relevo é formado por terras baixas 

(Planície Amazônica) e planaltos residuais. Em geral, os solos 

da Amazônia são muito desenvolvidos e de baixa fertilidade, 

com exceção de alguns pontos de terra preta (solo orgânico 

muito fértil) e solos aluviais (margens dos rios). O principal 

impacto é o avanço da pecuária, que é responsável por 70% 
ttp://dominiodaamazonia.blogspot.com/2012/05/problemas
-atuais-enfrentados-pela.html 
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do desmatamento. A extração de madeira e o avanço da soja, somados à atividade pecuária, caracterizam o 

avanço da fronteira agrícola sobre esse domínio. 

 

 

Domínio dos Mares de Morros 

O Domínio das áreas mamelonares tropicais-atlânticas florestadas estende-se pelo litoral brasileiro em uma 

área total de aproximadamente 1 milhão de km2, estendendo-se do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do 

Sul. Era originalmente recoberto pela Mata Atlântica, 

floresta tropical de vegetação latifoliada e higrófila. 

Devido ao desmatamento provocado pela 

colonização e urbanização, resta apenas 7% dessa 

vegetação. Assim, o relevo mamelonar (morros em 

forma de meias-laranjas) passou a ser a 

característica principal desse domínio. O principal 

impacto é a ocupação humana. É considerado um 

hotspot da biodiversidade, isto é, área com enorme 

presença de vegetação endêmica e com menos de 

25% da sua cobertura original. 

 

 

 

Domínio da Araucária 

Os Planaltos subtropicais com araucárias são terrenos predominantemente sedimentares-basálticos, 

localizados no sul do país, em uma região de clima 

subtropical. É no estado do Paraná onde se observa a 

maior concentração de sua vegetação bem peculiar, a 

Araucária.  É uma floresta de pinheiros aciculifoliados 

(folhas em forma de agulhas). Com exemplares de 

altura superior a 30 metros, exige um solo profundo 

para abrigar uma extensa raiz capaz de sustentar tal 

vegetação. É possível encontrar solos de terra roxa, 

um dos mais férteis do país, ao mesmo tempo que 

outras manchas de solos pobres. O relevo 

predominante é de planaltos e serras. O principal 

impacto é o desmatamento para a construção civil, 

indústria da celulose e moveleira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Figura-23-
Relevo-colinoso-mares-de-morro-da-Depressao-Interplanaltica-do-

Paraiba-do_fig2_271519578 

 

Fonte: https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-
cidadania/ritmo-de-regeneracao-das-araucarias-e-
preocupante-0216q6xu4dor9miinmqf76enw/ 

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/ritmo-de-regeneracao-das-araucarias-e-preocupante-0216q6xu4dor9miinmqf76enw/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/ritmo-de-regeneracao-das-araucarias-e-preocupante-0216q6xu4dor9miinmqf76enw/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/ritmo-de-regeneracao-das-araucarias-e-preocupante-0216q6xu4dor9miinmqf76enw/
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Domínios arbustivos 

Domínio do Cerrado 

É o domínio dos Chapadões tropicais interiores com cerrados e florestas-galerias. Apresenta uma vegetação 

tropófila adaptada ao clima tropical típico ou semiúmido, com verão chuvoso e inverno seco. Nas áreas com 

maior umidade, como nas margens dos rios, observa-se a formação das florestas-galerias.  O relevo é 

constituído principalmente por planaltos sedimentares e chapadas (relevo em forma de mesa). Nesse 

domínio, estão as principais nascentes dos mais importantes rios brasileiros, seja o Rio Amazonas, o 

Tocantins-Araguaia, o São Francisco ou o Paraná. Por isso, muitas vezes, é denominado a caixa d’água do 

Brasil, com seu sistema de veredas (vegetação que cresce nas áreas úmidas do Cerrado e que ajuda a 

represar a água). Os solos são intensamente 

laterizados e, por isso, são solos ácidos com grande 

concentração de alumínio. A deficiência 

mineralógica desse solo afeta o crescimento das 

plantas, que passam a apresentar galhos e troncos 

tortuosos. O principal impacto é decorrente do 

avanço do agronegócio (soja). É o segundo domínio 

considerado um hotspot, devido à destruição pela 

soja. 

 

 
 
 
Domínio da Caatinga 

O domínio das Depressões intermontanas e 

interplanálticas semiáridas é caracterizado por 

uma vegetação xerófila adaptada ao clima 

semiárido, como as cactáceas e arbustos 

caducifólios e espinhosos. Podem armazenar água 

no caule e nas raízes. Geralmente, é associado a 

uma vegetação esbranquiçada. É o único bioma 

típico do país, embora alguns pesquisadores o 

caracterizem como Estepes. O relevo é marcado 

por inselbergs (morros residuais com entorno 

plano). O principal impacto é o processo de 

desertificação e salinização dos solos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.matanativa.com.br/blog/inventario-no-cerrado/ 

Fonte: http://www.destaquenoticias.com.br/atlas-das-
caatingas-mostra-problemas-em-areas-de-protecao-ambiental/ 

https://www.matanativa.com.br/blog/inventario-no-cerrado/
http://www.destaquenoticias.com.br/atlas-das-caatingas-mostra-problemas-em-areas-de-protecao-ambiental/
http://www.destaquenoticias.com.br/atlas-das-caatingas-mostra-problemas-em-areas-de-protecao-ambiental/
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Domínio herbáceo 

Domínio das Pradarias 

As áreas de Coxilhas subtropicais com pradarias 

mistas são também denominadas Pampas ou Campos 

Sulinos. Apresenta um relevo formado por coxilhas 

(colina aplainada) recobertas por vegetação herbácea, 

isto é, vegetação rasteira, como as gramíneas. O clima 

predominante é o subtropical. O principal impacto é o 

avanço da atividade pecuária e o processo de 

arenização (perda de fertilidade devido à formação de 

bancos de areia). 

 

 

 

 

 

Ecótonos 

Por fim, entre esses grandes domínios de relevo, clima, vegetação e solo mais ou menos parecido, existem 

os ecótonos ou faixas de transição. São áreas não diferenciadas, como o Pantanal, a Mata dos Cocais e o 

Agreste, e possuem características mistas entre os domínios em que estão localizados. Mas não significa 

que elas sejam menos importantes. Na verdade, essas áreas são complexas e diversificadas, o que pode até 

significar uma maior biodiversidade. 

 

  

Fonte: 
https://meioambiente.culturamix.com/agricultura/campos-
sulinos 

https://meioambiente.culturamix.com/agricultura/campos-sulinos
https://meioambiente.culturamix.com/agricultura/campos-sulinos
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Exercícios 

 

1. (Mackenzie 2019) Observe a paisagem e o mapa. 

 
Fonte da fotografia <http://ruralpecuaria.com.br> Acesso em: 10 set. 2018 

 

A paisagem retratada corresponde ao domínio morfoclimático indicado no mapa, pelo número 

a) 3 

b) 5 

c) 1 

d) 4 

e) 2 

 

 

2. (Uem 2016) Em relação à localização e às características dos domínios morfoclimáticos definidos pelo 

geógrafo Aziz Nacib Ab’Saber, assinale o que for correto. 

(01) O domínio amazônico abrange outros países além do Brasil e, entre eles, estão a Guiana Francesa 

e o Suriname. 

(02) Desde o século passado, uma nova fronteira agrícola e pecuária se estabeleceu no domínio do 

cerrado. 

(04) A presença de rios intermitentes e a vegetação conhecida como xerófita são características 

marcantes dos domínios da caatinga. 

(08) As áreas características dos domínios dos mares de morros localizam-se na Região Norte do 

Brasil. 

(16) No domínio das pradarias, a ocorrência do clima é subtropical, e os campos constituem a 

vegetação típica. 

Soma (      ) 
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3. (Unesp 2019) 

 
(www.pontobiologia.com.br. Adaptado.) 

O bioma esquematizado e a relevância das vegetações destacadas pelo número 1 correspondem 

a) ao Cerrado e à preservação dos fitoplânctons. 

b) ao Cerrado e à proteção ao assoreamento. 

c) ao Pampa e ao combate à arenização. 

d) ao Pantanal e à proteção às inundações. 

e) ao Pampa e ao combate à eutrofização. 

 

 

4. (Uece 2018) O conceito de domínios morfoclimáticos foi proposto, no Brasil, nos anos 1960, pelo 

geógrafo Aziz Ab’Saber. Essa proposta de classificação identificou seis domínios morfoclimáticos, 

dentre os quais o Domínio das Regiões Serranas Tropicais Úmidas ou dos Mares de Morro 

extensivamente florestados que têm dentre as suas características 

a) a presença de unidades geomorfológicas, como as depressões sertanejas, que são superfícies de 

erosão em rochas cristalinas que se apresentam suavemente onduladas, podendo ser 

interrompidas por campos de inselbergs e cristas residuais em climas semiáridos. 

b) os problemas ambientais associados a degradação dos solos arenosos a partir da degradação da 

vegetação campestre pelo sobrepastoreio e por práticas agrícolas que provocam processos 

erosivos pluviais com o surgimento de ravinas. 

c) o desenvolvimento em uma área de rochas cristalinas sujeitas a intensas precipitações 

pluviométricas anuais, onde há um extensivo processo de mamelonização e níveis de pedimentos 

embutidos. 

d) o fato de englobar setores equatoriais e subequatoriais, onde predominam condições de clima 

quente e úmido além da presença de rochas sedimentares da Bacia Amazônica e rochas do 

embasamento cristalino. 
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5. (Ufg 2013) Os domínios morfoclimáticos, propostos por Aziz Ab’Saber (1967), representam uma visão 

de síntese do território brasileiro, que se baseia, principalmente, na integração entre características do 

relevo, do clima e da cobertura vegetal. Considerando-se os Mares de Morros, que se estendem ao 

longo de uma faixa norte-sul, no extremo leste do território brasileiro, 

a) cite o tipo de vegetação que predominava originalmente nesse domínio morfoclimático; 

b) indique uma característica marcante da formação do relevo nesse domínio; 

c) explique como esse domínio foi afetado no processo histórico de ocupação do território brasileiro. 
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Gabarito 

 

1. C 
O domínio morfoclimático indicado pelo número 1 corresponde à Mata de Araucária, floresta 
aciculifoliada e homogênea, adaptada às temperaturas mais amenas do clima subtropical. 
 

2. 01 + 02 + 04 + 16 = 23. 
O item 08 é o único incorreto, pois os Mares de Morros localizam-se na região litorânea do Brasil e se 
estendem do Nordeste até o Sul do país. 
 

3. B 
As árvores de caule retorcido e a gradação de tipos de vegetação em relação à água retratam o bioma 
do Cerrado, e a importância da mata ciliar representada no esquema 1 se dá, entre outros motivos, pela 
proteção dos rios à sedimentação e ao assoreamento. 
 

4. C 
O Domínio dos Mares de Morros caracteriza-se pela formação de serras compostas por rochas 
magmáticas intrusivas cristalinas, que, devido à umidade do oceano e às intensas chuvas durante 
milhares de anos, originou a formação de feições mamelonares. 
 

5.  
a) A vegetação predominante no Domínio dos Mares de Morros é a Mata Atlântica (floresta tropical, 

latifoliada e perenifólia). 
 

b) O relevo apresenta característica mamelonar (forma de meia-laranja), devido à grande quantidade 
de morros. A região também apresenta numerosas serras escarpadas decorrentes de falhas 
geológicas, como a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. 
 

c) É o domínio afetado pelo processo de colonização e intensa urbanização, sendo historicamente o 
mais desmatado. Resta apenas 7% de sua formação original, distribuída em algumas manchas de 
Mata Atlântica. 


