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Aspectos gerais

• Região econômica mais dinâmica do país;

• Espaço de atração populacional para brasileiros e estrangeiros;

• Importantes ciclos econômicos: mineração, cafeicultura, industrialização;

• Região mais populosa e povoada do BR;

• Localização das duas cidades mais populosas do BR;

• Área de concentração do maior parque industrial do BR.





Relevo
• Domínio morfoclimático dos mares de 

morros;

• Predomínio de Planaltos e Serras;

• Presença de depressões e planícies;

• Traço marcante: conjunto de serras de topos 
arredondados.



Clima
• Tropical Típico: duas estações bem

definidas;

• Tropical de Altitude: redução da
temperatura no inverno, em função do
relevo;

• Tropical Litorâneo: umidade elevada o
ano inteiro em função do efeito de
maritimidade;

• Subtropical: área sujeita à atuação da
mPa, o que explica médias térmicas mais
baixas no inverno.
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Vegetação
• Formações nativas originalmente:

• Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga,
Mata dos Pinhais, Vegetação
Litorânea.



Desmatamento

• Substituição por atividades econômicas:

• Culturas agrícolas: café, cana, algodão;

• Pecuária;

• Extração madeireira;

• Fundação de cidades;

• Construção de estradas;

• Urbanização do litoral;

• Especulação imobiliária.



Desmatamento da Mata Atlântica em São Paulo



2017
• Atividades em São Paulo:

a) Cafeicultura;

b) Ferrovias;

c) O que sobrou da Mata Atlântica encontra-
se geralmente nos trechos de relevo 
íngreme e de difícil acesso.



Hidrografia

• Regiões Hidrográficas:

a) Paraná;

b) São Francisco;

c) Atlântico Sudeste;

d) Atlântico Leste.



• As bacias hidrográficas do Sudeste apresentam grande potencial
hidrelétrico, pois estão em relevo de Planalto;

• Nos rios Tietê e Paraná (rios de planalto) foram construídas eclusas para
vencer os desníveis dos cursos fluviais e permitir a navegação.

Vantagens das hidrovias:

Maior capacidade de carga;
Menor consumo de combustível;
Menor custo no frete;
Evita congestionamentos de caminhões nas rodovias


