


REGIÃO CENTRO-OESTE 

A Região Centro-Oeste, entre as cinco existentes, é a 
segunda maior do país. É constituída por três estados e o 
Distrito Federal, são eles: 

01- Goiás (capital Goiânia)

02- Mato Grosso (Cuiabá) 

03- Mato Grosso do Sul (Campo Grande) 

04- Brasília (capital federal)

O Centro-Oeste ocupa uma área 1 606 372 km2, que 
supera em extensão a soma de todos os territórios da 
ALEMANHA, ÁUSTRIA, BÉLGICA, DINAMARCA, GRÉCIA, 
HOLANDA, HUNGRIA, IRLANDA, NORUEGA, SUÍÇA E 
REINO UNIDO.
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A Região abriga cerca de 14.058.094
habitantes (cerca de 18,9% do território
nacional) e uma densidade demográfica
de 8,7 hab./km2.

A população do Centro-Oeste possui
origem multicultural, em virtude de a
mesma ser composta por pessoas vindas
de diversas partes do Brasil.
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A Região Centro-Oeste é muito rica em
diversidades naturais, nela são encontradas
importantes características vegetais, sendo as
principais: o Cerrado, o Pantanal e a floresta
Amazônica.

Domínios que se destacam por serem
considerados patrimônios naturais do Brasil.
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O Centro-Oeste abrange ao mesmo tempo
parte de duas regiões geoeconômicas, são elas:
Amazônia e Centro-Sul. Quanto à localização, essa
parte do Brasil é privilegiada, tendo em vista que se
limita com todas as outras Regiões, além de fazer
fronteira com Paraguai e Bolívia.

Atualmente, o Centro-Oeste é uma das
Regiões que mais cresce no país, fato explicado por
melhorias na agropecuária e desenvolvimento
industrial, especialmente pelas agroindústrias
instaladas.
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QUEIMADAS NO CERRADO 
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REGIÃO SUDESTE
A Região Sudeste é a principal região do
país, sua importância está em seu destaque
industrial e econômico, a densidade
demográfica é de 87 habitantes por
quilômetro quadrado, se consolidando
como a mais populosa e povoada do país.

Conforme contagem populacional realizada
em 2019 pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), a população
total da Região Sudeste é de 87.714.410
habitantes.
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OS FATORES DA INDUSTRIALIZAÇÃO 
NO SUDESTE

O desenvolvimento industrial na região 
ocorreu principalmente a partir do século 
XX, após o declínio do café. O café ocupou 

durante muito tempo lugar de destaque nas 
exportações e essas “seguravam” a 

economia brasileira. Na Região Sudeste os 
estados produtores de café eram 

principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e 
Espírito Santo.
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O SURGIMENTO DAS INDÚSTRIAS NA REGIÃO SUDESTE ESTÁ VINCULADO À 
PRODUÇÃO CAFEEIRA DECORRENTE DA:

01- Grande quantidade de trabalhadores da produção do café foi atraída para 
trabalhar nas indústrias que iniciavam suas atividades.

02- Rede de transportes, uma vez que as infra-estruturas eram usadas para escoar a 
produção de café das fazendas para os portos, com a introdução das indústrias esses 
mesmos trajetos serviam para transportar matéria prima e mercadorias.

03- Do grande número de mão-de-obra imigrante presente no Brasil, esses já tinham 
experiências industriais, pois a maioria era de origem européia e nesse período a 
Europa já havia passado pelo processo de industrialização.
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A INDÚSTRIA E OS RECURSOS 
NATURAIS

Os minérios e as energias 
favoreceram a expansão das 

indústrias, tendo em vista que esse 
dois são importantes e fundamentais 

elementos dentro do processo de 
industrialização, nesse quesito a 

região era bem servida, 
proporcionando a instalação de 

fábricas nas suas mediações.
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A DISTRIBUIÇÃO DA INDÚSTRIA NO 
SUDESTE

A distribuição das indústrias na Região 
Sudeste possui uma hierarquia, em que 
alguns estados são mais desenvolvidos 

industrialmente com base na concentração 
do número de indústrias presentes. 

Desse modo fica ordenado da seguinte 
forma: em primeiro lugar a Grande São 

Paulo, em segundo Rio de Janeiro e terceiro 
Belo Horizonte, sendo que a primeira e a 
segunda são as megalópoles brasileiras.

12



REGIÃO SUL 
O estado do Rio Grande do Sul está localizado
na Região Sul do Brasil, é o maior e mais
populoso da Região, e apresenta um dos pontos
extremos do país, o arroio Chuí.

Os principais colonizadores do estado são os
imigrantes italianos, que se fixaram
principalmente na região serrana, no nordeste
do estado; e os alemães, que ocuparam
principalmente a região do vale do rio dos
Sinos, ao norte de Porto Alegre. Os portugueses
permaneceram na faixa litorânea do território
gaúcho.
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O do Rio Grande do Sul possui uma
extensão territorial de 268.781,896 km²,
ocupando pouco mais de 3% do território
brasileiro. Está dividido em 496 municípios.

A quantidade de pessoas residentes é de
aproximadamente 10,7 milhões de habitantes,
correspondendo a 6% da população nacional. A
densidade demográfica é de 39,8 hab./km².
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Sua população possui boa qualidade de vida, atualmente apresenta o
quinto melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) entre os estados
brasileiros, fatores como alto índice de alfabetização e baixas taxas de
mortalidade infantil contribuem para esse resultado.
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O clima é Subtropical, o
relevo é caracterizado por
planície litorânea com restinga e
areia, planaltos a oeste e a
noroeste e depressão no centro.
O ponto mais elevado é a serra
Geral, com 1.398 metros de
altitude.
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