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• RECONHECER OS BIOMAS BRASILEIROS E
ANALISAR SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

• RECONHECER OS LOCAIS DE ORIGEM DOS
BIOMAS BRASILEIROS
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Domínio da Caatinga:

• Localização: Nordeste brasileiro, abrange em seu
território o polígono das secas. Com uma extensão
de aproximadamente 850.000 km². Inclui o Estado
do Ceará e partes dos Estados da Bahia, de Sergipe,
de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba, do Rio
Grande do Norte e do Piauí.

• Relevo: Chapadas e serras.

• Clima: Semi-Árido quente, com chuvas escassas e
mal distribuídas.

• Solos: ricos em minerais e pobres em matérias
orgânicas.

• Rios temporários – predominantes.

• Vegetação: Arbustos espinhentos e cactos além de
árvores que perdem suas folhas nas secas.
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CAATINGA 
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CAATINGA 
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CAATINGA 
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SECA NO SERTÃO 
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Domínio dos Mares de Morros:

• Localização: Acompanha a faixa litorânea do Brasil,
do nordeste até o sul do País, obtendo uma área total
de aproximadamente 1.000.000 km².

• Relevo: Morros arredondados que resultam da
alternância de períodos de secas e de chuvas .

• Clima: Tropical quente, com uma estação seca e outra
chuvosa.

• Solos Férteis.

• Rios: Muito importantes pelo grande potencial
hidroelétrico.

• Vegetação: Predomina a Mata Atlântica que está
muito devastada. Também apresenta campos e
cerrados.
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MATA ATLÂNTICA 
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MATA ATLÂNTICA 
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MATA ATLÂNTICA 
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Domínio das Araucárias:

• Localização: Encontrado desde o sul
paulista até o norte gaúcho, o domínio das
araucárias ocupa uma área de 400.000 km².

• Relevo: Predomina o planalto.

• Clima: Subtropical.

• Solos: fértil

• Rios: Importantes para a navegação e para
a geração de eletricidade.

• Vegetação: Floresta dos Pinhais ou de
Araucária a qual está muito devastada.
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ARAUCÁRIA 

14



ARAUCÁRIA 
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Domínio dos campos:

• Localização: Extremo sul brasileiro, mais
exatamente a sudeste gaúcho, o domínio
morfoclimático das pradarias compreende
uma extensão de 45.000 km² a 80.000 km²
.

• Relevo: Planícies.

• Clima: Subtropical.

• Solos: Férteis.

• Rios de planície.

• Vegetação: Gramais que formam imensos
campos muito utilizados para a pecuária.
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CAMPOS PECUÁRIA 
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CAMPOS 
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