Geografia
A República Dominicana tem uma impressionante terra com ofertas de natureza exclusivas. Seu
território compreende os mais diversos terrenos que dão vida a uma rica mistura de paisagens.
Com destinos que incluem a Suíça do Caribe ao se referir ao refúgio fresco de Constanza e
abrigando o lago mais baixo da região, a geografia da República Dominicana se destaca por
reunir uma série inesquecível de fenômenos da terra.

Montanhas e Elevações
Uma série de picos se elevam sobre o solo da República Dominicana e dão a essa terra um
cenário sedutor de uma cordilheira exuberante, viva e versátil.
Entre os mais reconhecidos estão os seguintes:
O Pico Duarte eleva-se a 3.098 metros, o que lhe confere o título de pico mais alto das Antilhas.
Com temperaturas que dependem da altitude, essa montanha pode chegar a temperaturas
abaixo de 0° C nas primeiras horas da manhã, enquanto pode ocorrer geada em áreas de maior
altitude. O pinheiro é predominante nessa área, e as savanas caracterizam-se por serem
particularmente profundas e fechadas, recebendo o nome de savanna pajón.
O Pico Duarte é uma das atrações mais procuradas por corações aventureiros, acessível em
excursões de dois, três ou quatro dias que percorrem rios, vales e outros picos.
A Sierra de Bahoruco é um parque nacional localizado no sudoeste da República Dominicana,
entre as províncias Independencia, Perdernales e Barahona, e compreende a cordilheira que,
ao cruzar em direção ao Haiti, se torna o Macizo La Selle. A Sierra de Bahoruco é o mais curto
dos sistemas montanhosos dominicanos, mas é o segundo mais alto da porção leste da ilha de
La Española, com o pico Loma Alto del Toro, subindo 2.367 m acima do nível do mar. Seu
exuberante piso natural abriga florestas de pinheiros de tirar o fôlego, e estas se espalham por
dezenas de cúpulas que se entrelaçam com vales. Aqui está a maior coleção de orquídeas, com
52% dessa espécie. Além disso, o barrancoli, o periquito, a hutía e o solenodón são alguns dos
animais que vagam pela área.
O La Humeadora é o pico mais alto dentro do parque nacional que leva o mesmo nome. Em
1315 m acima do nível do mar, La Humeadora fica na parte central da colina, a uma altura de
aproximadamente 1.080 m acima do nível do mar. O rio Duey, que alimenta as águas do rio
Haina, um dos principais portos do país, também fornece água para Santo Domingo, San
Cristóbal e a zona de La Victoria. A montanha La Humeadora recebeu esse nome por causa da
presença quase constante de nevoeiro. O parque nacional se estende por 111,97 quilômetros e
também reúne Palo de Cruz, Lomas Arroyo Grande, Puerca Gorda, Los Cagayes e Monte Bonito,
entre outros picos.

Lagoas, Lagos e Rios
Os corpos d'água que passam pela República Dominicana são um dos pontos essenciais que
tornam o país um lugar único. Trinta bacias grandes, 17 bacias costeiras e 18 subbacias
principais, espalham-se pelo território, tornando-se rios, cachoeiras, lagoas e muito mais.

Entre os mais reconhecidos estão os seguintes:
A Laguna Cabral, localizada na parte oriental do Vale do Neiba, pertence às províncias de
Barahona e Independencia. Essa impressionante área úmida compreende 44% do refúgio
natural de 64 quilômetros quadrados sobre os quais ela se situa. Em 2011, ela foi declarada
uma zona húmida de importância internacional no âmbito da Convenção de Ramsar sobre
Zonas Húmidas. A lagoa fica a 10 metros acima do nível do mar e a 4 metros de profundidade e
abriga o flamenco, o pato crioulo, a jicotéia endêmica do sudoeste e o iguana-rinoceronte. A
região também possui vestígios de assentamentos pré-colombianos, com a Sierra de Bahoruco
reivindicando alguns dos assentamentos indígenas mais antigos da ilha de Hispaniola.

A Cuenca Yaque del Norte é a maior bacia hidrográfica da República Dominicana, com o rio
Yaque del Norte se espalhando por uma superfície de 6.891 metros quadrados e se estendendo
por 200 km. Sua nascente é na colina de La Pelon, a uma altitude de 10.160 metros quadrados
na Cordilheira Central. A orografia é principalmente montanhosa e é formada pelas sub-bacias
dos rios Amina, Bao, Guayubin, Jimenoa e Maguaca.

O Lago Enriquillo é o maior lago das Antilhas e também o ponto mais baixo da região,
aproximadamente a 43 metros abaixo do nível do mar. Localizado ao sul, o Lago Enriquillo
constitui uma jovem fase tectônica com uma extensão de 100 km e abrangendo uma média de
20 km. Dentro do lago está a Isla Cabritos, uma ilha impressionante quase 24 quilômetros
quadrados. Ele também caracteriza-se como sendo o único ecossistema neotrópico que possui
3 categorias universalmente reconhecidas de gestão superior: Parque Nacional, Área de
Pantanal RAMSAR e Reserva da Biosfera (UNESCO).

Províncias e regiões geomorfológicas
A República Dominicana, incluindo sua ilha adjacente, se estende por 4.819 metros quadrados,
o que a torna o segundo maior país das Antilhas. O território é destacado como um dos países

insulares do Caribe com alta biodiversidade e endemismo devido à complexidade geológica e
aos fenômenos geomorfológicos que moldaram as superfícies dos vales e das serras da ilha.
A divisão política e administrativa do país é composta por 31 províncias e um distrito. Entre as
províncias mais visitadas está a província de Barahona, ao sul, uma das rotas mais procuradas
para a deslumbrante Bahía de Las Águilas. A sofisticada Punta Cana está localizado na província
de La Altagracia e, a leste, a província de Monte Plata abriga uma das áreas verdes mais
exuberantes, com cidades como Yamasá e Monte Plata.
O país está dividido em vinte regiões geomorfológicas e oito sub-regiões. Cada região e subregião possui 13 zonas com diferentes características geomorfológicas, agrupadas em dois
grandes grupos: Áreas rochosas, que se encontram nas regiões geomórficas essencialmente
montanhosas, além de áreas rochosas mais baixas e rochas costeiras calcárias de recifes
(cordilheira norte) e Zonas de deposição, formadas e/ou conformadas por planaltos, cones
aluviais, aluviões; reservatórios de ocos, lacustres, praias e pântanos marinhos (Bahía de la
Isabela, Montecristi).

