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#Reconhecer as regiões brasileiras

#Avaliar os ciclos econômicos de
cada região do Brasil
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REGIÕES BRASILEIRAS 
A grande extensão territorial do Brasil proporciona possibilidades para a execução de

várias atividades econômicas. Além da existência de riquezas minerais, a sua grande extensão
territorial pode ser destinada à atividade agropecuária.
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Região Norte
A economia da região Norte baseia-se, principalmente, no extrativismo

vegetal de produtos como madeira, látex, açaí e castanha. A atividade de
mineração também é muito forte na região, principalmente extração de ferro,
cobre e ouro. Merece destaque também a Zona Franca de Manaus.
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INDÚSTRIA DE ELETRÔNICOS NA ZONA FRANCA DE MANAUS 
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Região Nordeste 
A economia dessa região é bem diversificada, o turismo é muito forte,

há uma grande presença de indústrias, agronegócio e exploração de
petróleo. A cana-de-açúcar é o principal produto agrícola da região.
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Região Nordeste 

Sub regiões do nordeste

01- Zona da Mata

02- Agreste

03- Sertão

04- Meio-Norte
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Zona da Mata

A Zona da Mata corresponde à orla oriental
atlântica, que se estende do Rio Grande do Norte ao sul
da Bahia.

Foi o primeiro espaço agrícola ser ocupado na
região, em função da cultura da cana-de-açúcar, que
encontrou na área condições naturais favoráveis à sua
expansão, como o fértil solo argiloso de massapê e o
clima tropical úmido, e, ainda hoje, é a mais importante
cultura da região.

São importantes também nas produções de
cacau do sul da Bahia, em Ilhéus e Itabuna.
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Zona da Mata
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AGRESTE
Constitui uma faixa paralela à costa entre a

Zona da Mata e o Sertão (a leste do topo da
chapada de Borborema) e trata-se de uma região
menos úmida que a Zona da Mata.
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SERTÃO
Sertão é uma extensa área de clima semiárido,
conhecido como “Polígono das Secas”. Compreende o
centro da Região Nordeste, está presente em quase
todos os estados.
Essa sub-região nordestina possui o menor índice
demográfico da Região.
Os índices de pluviosidade são baixos e irregulares, com
a ocorrência periódica de secas.
A principal atividade econômica é a pecuária extensiva e
de corte.
A indústria baseia-se no polo têxtil e de confecções.
Políticas públicas são necessárias para o
desenvolvimento socioeconômico no Sertão nordestino
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SERTÃO

A VEGETAÇÃO TÍPICA É A CAATINGA.
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SERTÃO

A bacia do rio São Francisco é a maior da região e a única fonte de
água perene para as populações que habitam suas margens, é
aproveitado também para irrigação e fonte de energia através de
hidrelétricas como a de Sobradinho (BA).
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MEIO NORTE

Nesta sub-região nordestina, que engloba os
estados do Piauí e do Maranhão, destaca-se a cultura
comercial do arroz, desenvolvida principalmente às
margens dos rios Parnaíba e Mearim com destaque na
atualidade para o plantio em larga escala de soja.
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MEIO NORTE
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