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Apresentação
• Única região que não é banhada pelo Oceano Atlântico;

• Segunda região brasileira em área territorial;

• População – 16.085.885 habitantes: menos populosa;

• Espaços geográficos articulados entre si, do século XVI a 
meados do XX;

• 1940 a 1950 – maior integração nacional a partir de:

1. Rodovias;

2. Expansão da fronteira agropecuária;

3. Construção de Brasília.



Meio Natural

• Relevo – predomínio de terras com 
altitudes entre 200 e 500 metros;

• Serras e Chapadas no relevo de 
Planalto;

• Terras de baixas altitudes: Pantanal 
Mato-Grossense (Planície)



As Unidades do relevo

• Predomínio: Planaltos e Chapadas –
Planalto Central do Brasil;

• Brasília: 1.171,8m;

• Depressões: Depressão do
Tocantins/Depressão Marginal Sul-
Amazônica;

• Planícies Fluviais no Pantanal (Rios
Guaporé, Paraguai e Araguaia)



Chapada dos Veadeiros



Serra dos 
Pirineus



Pantanal – Uma planície alagável



Hidrografia, relevo e 
povoamento

• O relevo forma divisores de água
(Relevo alto/”caixa d’água” do BR);

• Nascentes de importantes rios
brasileiros: Afluentes dos Rios
Amazonas, Paraná, Paraguai,
Tocantins-Araguaia;

• Estação de Águas Emendadas (DF)
– Nascentes dos Rios Maranhão
(deságua no Rio Tocantins) e São
Bartolomeu (deságua na bacia do
Rio Paraná)



Utilização

• Navegação (com o uso de ECLUSAS em 
alguns trechos);

• Eletricidade;

• Abastecimento;

• Povoamento da região.



Clima



Atenção!

A baixa umidade relativa do ar no inverno, contribui para 
o aumento de doenças respiratórias, sobretudo com 
relação a crianças e idosos;

Algumas medidas tomadas nos dias mais secos:

Suspensão de aulas;

Atividades físicas nas escolas são substituídas por aulas 
teóricas ou jogos de tabuleiro;

Forte recomendação para beber MUITA água.



Vegetação Nativa



Paisagens tropicais - Cerrado



Ciclo de vida no Pantanal

• Cheia (novembro a abril);

• Gado é transferido para 
áreas mais elevadas do 
relevo;

• Peixes se espalham pela área 
inundada do Pantanal;

• Atrai muitos pescadores para 
a região;

• Vazante (junho a outubro);

• Formação de lagoas;

• Peixes “aprisionados”;

• Banquete para animais da 
região.



Pantanal

• Bioma complexo (vegetação com 
cerrado, floresta, caatinga e campo);

• Pecuária é a atividade mais 
tradicional;

• Turismo é uma importante atividade 
econômica;

• Problemas:

a) Queimadas;

b) Poluição de rios com mercúrio;

c) Assoreamento de rios

d) Caça a animais.




