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População

• Mais populosa (pop. Absoluta)
e povoada (pop. Relativa) do
BR



Indicadores 
Sociais



São Paulo: metrópole 
onipresente

[...] Agora São Paulo passa a ser a área polar do Brasil,
não mais propriamente pela importância de sua
indústria, mas pelo fato de ser capaz de produzir,
coletar, classificar informações próprias e dos outros, e
distribuí-las e administrá-las de acordo com seus
interesses. Esse é um fenômeno novo na geografia e na
urbanização do Brasil. Esta nova qualidade do papel de
comando da metrópole paulistana provoca um
distanciamento maior entre São Paulo e Rio de Janeiro,
uma maior divisão territorial do trabalho, não só do
Sudeste, mas de todo o Brasil. São Paulo destaca-se
como metrópole onipresente no território brasileiro.

SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. Edusp, 2013, 
p. 59.





Economia

• 53,1% do PIB brasileiro;

• Articulada às demais regiões brasileiras 
e ao mercado internacional;

• Zona mais industrializada do BR;

• Agropecuária moderna



Agricultura

• Agricultura comercial exportadora;

• Monoculturas voltadas à indústria/exportação;

• Importantes produtores de café, cana-de-açúcar, laranja,
soja, milho, entre outros;

• Principal exportador mundial de suco de laranja;

• Maior produtor nacional de cana-de-açúcar para etanol e
açúcar.



Modernização dolorosa 
(face perversa)

• Mão de obra temporária e mal 
remunerada;

• Trabalho degradante;

• Poluição do ar e água;

• Redução da área destinada à produção de 
alimentos;

• Aumento no preço dos alimentos.



Pecuária

• Pecuária extensiva em MG (Triângulo 
Mineiro);

• Bacias leiteiras – pecuária intensiva 
destinada à produção de leite e derivados;

• Uso de tecnologias;

• Seleção de raças.



Recursos minerais: o extrativismo mineral

• Presença de vários recursos minerais: urânio, níquel, estanho,
chumbo, calcário, petróleo, entre outros;

• Estrutura geológica – escudos cristalinos/bacias sedimentares;



Minério de Ferro e Manganês

• Quadrilátero Ferrífero – principais jazidas de minério de 
ferro/manganês;

• Exploração destinada a usinas siderúrgicas (Usiminas, CSN);

• Fabricação de aço;

• Extração mineral mecanizada;

• Escoamento do minério é feito pela ferrovia Vitória-Minas até o porto 
de Tubarão no ES,



Minas Gerais: Quadrilátero Ferrífero



O petróleo

• Extração offshore (mar);

• Bacia de campos/Santos;

• Extração do Pré-Sal (petróleo de elevada qualidade, extraído em 
águas profundas);

• Sudeste é o maior produtor de petróleo do BR.

Produção de petróleo por estadoPetróleo no pré-sal – bacias de campos e santos



• Desafios para extração do
petróleo no Pré-Sal:

• Profundidade;

• Tecnologia;

• Custo elevado;

• Risco de vazamento.


