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Copiar o texto e as atividades no caderno e respondê-las 
DOMÍNIOS MORFOCLIMÁTICOS BRASILEIROS 

Os seis domínios brasileiros 
Um domínio morfoclimático pode abranger diferentes biomas 
 
Uma área geográfica na qual predominam certas características de clima, relevo, hidrografia, vegetação e 
solo constitui um domínio morfoclimático. Isso significa que o domínio geralmente é constituído por um 
bioma típico predominante, mas também pode incluir outros tipos de bioma em menor proporção. 
Portanto, o bioma corresponde a uma região geográfica com características uniformes, enquanto o 
domínio morfoclimático pode ser mais amplo e heterogêneo ao longo de sua extensão. 
No Brasil podem ser encontrados seis domínios morfoclimáticos, além de áreas de encontro entre 
domínios, chamadas faixas de transição. 
• Domínio Atlântico. Região situada na área costeira, com predominância do bioma do tipo floresta 
tropical. 
• Domínio Amazônico. Região localizada no norte do país, com predominância do bioma do tipo floresta 
tropical. 
• Domínio do Cerrado. Região que ocorre principalmente no centro do país, com predominância do bioma 
do tipo savana. 
• Domínio das Caatingas. Região que prevalece no nordeste do país, com predominância do bioma do tipo 
savana. 
• Domínio das Pradarias. Região própria do sul do Brasil, com predominância do bioma do tipo pradaria. 
• Domínio das Araucárias. Região localizada no sul do Brasil, com predominância do bioma do tipo floresta 
subtropical úmida. 
Araribá Mais Ciências/Editora Moderna/Maíra Rosa Carnevalle. 1. ed./SP. Pág. 152,153 
 
Atividades: 
 

1- Escreva no caderno um pequeno texto relacionando os termos: bioma e domínio morfoclimático. 
 
2- Como são chamadas as áreas de encontro ente domínios? 

 

 
3- Relacione os domínios morfoclimáticos com sua localização e características: 

  
                         

(A) Domínio Atlântico             (   ) Região localizada no sul do Brasil, floresta subtropical úmida.  

(B) Domínio Amazônico.         (   ) Predominância do bioma do tipo pradaria, região sul do brasil. 

(C)  Domínio do Cerrado         (   ) Predominância do bioma do tipo savana 

(D)  Domínio das Caatingas     (   ) Região que ocorre principalmente no centro do país 

(E)  Domínio das Pradarias      (   ) Região localizada no norte do país, floresta tropical. 

(F)  Domínio das Araucárias    (   ) Região situada na área costeira, floresta tropical. 

 


