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ATIVIDADE 24 

 

      Olá turma tudo bem, esta atividade não precisa ser enviada de volta. Esta semana vamos continuar falando 

sobre a região Sul. 

Aspectos econômicos – Embora seja a segunda região mais rica do Brasil, o Sul vem apresentando uma 

pequena queda em sua participação no total do PIB brasileiro, em razão do crescimento das economias do 

Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. No estado do Paraná, há cidades de economia bastante dinâmica, como 

Curitiba, Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Cascavel, São José dos Pinhais e Foz do Iguaçu. O município de 

Paranaguá destaca-se por seu porto, um dos mais importantes do Brasil. Em Santa Catarina, o nordeste do 

estado e o vale do rio Itajaí concentram as principais indústrias e as cidades mais populosas, como Joinville, 

Blumenau, Itajaí e Jaraguá do Sul. No oeste estão localizadas outras cidades importantes, como Chapecó, que 

abriga sedes de grandes grupos frigoríficos. No Rio Grande do Sul, a maioria da população se concentra no 

nordeste do estado, próximo à capital. A região metropolitana de Porto Alegre é a maior do sul do Brasil. 

Outras cidades importantes do estado são Caxias do Sul, Pelotas, Canoas e Santa Maria.  

   EXTRATIVISMO – A Região Sul é a principal produtora de carvão mineral do Brasil e concentra a maior 

parte de sua produção em Santa Catarina, principalmente nos municípios de Criciúma, Lauro Müller, 

Siderópolis e Urussanga, no vale do rio Tubarão. O carvão produzido em Santa Catarina é o mais usado nos 

altos fornos das siderúrgicas pelo fato de deixar pouco resíduo na queima. O Rio Grande do Sul, embora 

abrigue as maiores reservas de carvão mineral do país, tem menor produção em razão da qualidade menor do 

produto. Parte da extração de madeira ocorre sob rigorosa fiscalização, com o objetivo de preservar a vegetação 

remanescente da Mata dos Pinhais, bastante devastada. Atualmente, a madeira obtida é proveniente de grandes 

áreas de silvicultura. Outro produto obtido pela prática extrativista é a erva mate, arbusto cujas folhas são 

utilizadas para a produção de chá e preparação do chimarrão, bebida muito consumida no Sul.  

AGROPECUÁRIA – Com a modernização das atividades agrícolas, a Região Sul passou por um intenso 

processo de industrialização de parte da produção do campo. A integração dos setores agropecuário e industrial, 

que deu origem às agroindústrias, alterou a base do trabalho nas pequenas e médias lavouras, tornando as mais 

modernas e produtivas graças ao uso de maquinários, insumos agrícolas e beneficiamento de produtos 

primários. A produção agrícola da Região Sul é uma das mais diversificadas do país, devido ao grande número 

de pequenas e médias propriedades rurais de base familiar, que, em geral, praticam a policultura. As 

cooperativas, exercem um importante papel na agricultura da região. O clima subtropical favorece o cultivo de 

culturas como milho, aveia, cevada, centeio, uva, maçã e trigo. A produção de soja também ocupa posição de 

destaque no Sul, ficando atrás somente do Centro-Oeste.  



   A pecuária, historicamente, contribuiu para dinamizar a economia da Região Sul. O Sul é responsável por 

quase metade da produção nacional de suínos e aves. A presença de grandes cadeias agroindustriais e 

frigoríficas, especialmente em Santa Catarina, fortalece o setor. A maior rede de produção e distribuição 

frigorífica do Brasil, situada em Concórdia, em Santa Catarina, abastece o mercado interno brasileiro e exporta 

parte de sua produção. O Rio Grande do Sul concentra o maior rebanho bovino da região. A criação de gado 

bovino no Sul é predominantemente extensiva.  

INDÚSTRIA – A Região Sul é a segunda mais industrializada do Brasil, atrás apenas do Sudeste. Além de um 

parque industrial diversificado, o Sul conta com boas condições de infraestrutura — como rodovias e ferrovias 

— e fontes de energia, que favorecem seu desenvolvimento. Destacam-se os setores metalúrgico, alimentício, 

calçadista, têxtil e de bebidas. Também contribui para o desenvolvimento industrial da Região Sul a 

proximidade com o grande mercado consumidor do Sudeste, o que gera integração entre as duas regiões. As 

áreas de maior concentração industrial do Sul são a região metropolitana de Porto Alegre e a região 

metropolitana de Curitiba. No Rio Grande do Sul, os municípios de Caxias do Sul e Rio Grande se destacam 

pelo forte crescimento industrial com base na produção de óleos vegetais, no refino do petróleo e na fabricação 

de fertilizantes. No Paraná, os municípios de Londrina, Maringá, Cianorte, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu são 

outros importantes centros industriais da Região Sul. No estado de Santa Catarina, as atividades econômicas se 

concentram nas cidades de Joinville, Blumenau, Jaraguá do Sul, Gaspar e Brusque. 

COMÉRCIO E SERVIÇOS - Assim como nas demais regiões do Brasil, no Sul o setor terciário é o que mais 

contribui no PIB. O turismo destaca se entre as atividades de prestação de serviços, devido aos muitos atrativos 

que a região oferece. No Paraná, os turistas encontram paisagens de grande beleza natural, como as Cataratas 

do Iguaçu, Usina hidrelétrica de Itaipu. Em santa Catarina há belas praias, como as de Florianópolis, e festas 

regionais, como a Oktoberfest, em Blumenau. No RS ocorrem importantes festas regionais, como a Festa do 

Vinho de Caxias do Sul. A região conhecida como Serra Gaúcha.  

Atividades: 

1) Cite importantes cidades dos 3 estados da Região Sul 

2) Fale sobre a agropecuária do Sul do Brasil. 

3) Caracterize a indústria da Região Sul.   

4) Na sua opinião, como a atividade turística pode contribuir para a economia de um município? 

 


