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SUB-REGIÕES 
DO NORDESTE

IMPORTANTE IDENTIFICAR A

LOCALIZAÇÃO DO AGRESTE



LOCALIZAÇÃO

 Faixa de transição entre a Zona 

da Mata (litoral) e o Sertão 

Nordestino



VEGETAÇÃO



O RELEVO E O CLIMA

O Planalto da Borborema é a forma de relevo que

caracteriza o Agreste na sua porção norte.

No Agreste podem ser encontradas áreas úmidas semelhantes às da Zona da Mata ilhadas por áreas

secas, com médias de temperatura mais baixas, em virtude das suas altitudes mais elevadas;

As áreas úmidas no Nordeste recebem o nome de brejos;

Cidades com altitude elevada apresentam queda de temperatura no inverno: 18°C;



Acontece quando as nuvens encontram
obstáculos, como serras e montanhas. Uma
massa de ar úmido vinda do oceano, ao
encontrar uma elevação de terra, é forçada a
subir grandes altitudes. Ao elevar-se, a nuvem
resfria-se e ocorre o processo de condensação
seguido de precipitação.

Chuva Orográfica



TURISMO DE INVERNO

Gravatá
Vitória da Conquista



AS CIDADES DO 
AGRESTE

 Primeiros povoadores: criadores de gado

vindos da Zona da Mata, que também

introduziram a agricultura para abastecer

de alimentos aquela sub-região;

 Entre os séculos XVI e XVIII, a criação de

gado, a agricultura, a mineração e as

missões jesuítas e de outras congregações

religiosas foram responsáveis pela

fundação de vilas que, ao longo do tempo,

se transformaram em cidades.

Campina 

Grande - PB



CIDADES MÉDIAS

Cidades Médias no Agreste Nordestino – (100.000 a 500.000 habitantes)

Campina Grande – PB 411.807 hab.

Caruaru – PE 365.278 hab.

Garanhuns – PE 140.577 hab.

Feira de Santana – BA 619.609 hab.* (acima do estipulado pelo IBGE)

Vitória da Conquista – BA 341. 128 hab.

Dados de 2020.



O AGRESTE E AS FEIRAS

As feiras surgiram no Agreste para abastecer os

viajantes que se deslocavam do litoral para o sertão

e formaram uma tradição comercial para esses

municípios.

Feira de 

Santana - BA

Caruaru - PE



AGRESTE - ECONOMIA

 Agreste na divisão territorial da produção – função de fornecer gêneros agrícolas de 

subsistência para a Zona da Mata Açucareira;

 IMPORTANTE: o espaço geográfico do Agreste foi construído e reconstruído em função 

da Zona da Mata Açucareira.

Dos tempos coloniais ao atual período.



CARACTERÍSTICAS ECONÔMICAS

 Espaço de policultura;

 Agricultura Familiar;

 Produção de alimentos destinados ao abastecimento interno e da Zona

da Mata;

 Zona de criação de gado bovino para abastecimento de leite e derivados;

 Crescimento industrial recente.



TRANSUMÂNCIA

 Migração temporária para a Zona da Mata;

 Trabalhadores se empregam em usinas de cana-de-açúcar;

 Retorno ao final da safra.


