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ATIVIDADE 27 

 

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

sobre a região Sudeste umas das mais importantes do nosso país.  

   A Região Sudeste – Organização do espaço, urbanização e atividades econômicas – Nas metrópoles, o 

aumento da densidade demográfica exerce pressão sobre a infraestrutura urbana e o meio ambiente, o que 

obriga os governos a organizar o espaço geográfico de maneira a minimizar possíveis problemas e garantir os 

direitos dos cidadãos. As migrações de indivíduos de outras regiões para o Sudeste e os movimentos pendulares 

que ocorrem nas áreas metropolitanas influenciam a vida nas metrópoles.  

O SETOR PRIMÁRIO – A agropecuária da Região Sudeste é moderna, intensiva, ligada à agroindústria e tem 

grande importância na economia regional e nacional. Embora a agricultura seja o setor econômico menos 

expressivo da região, o Sudeste possui forte herança agrícola. Os cultivos predominantes são cana-de- -açúcar, 

algodão, café e laranja. A utilização de maquinário moderno, fertilizantes químicos e sementes selecionadas, 

além do trabalho de agrônomos qualificados, elevou a produtividade e a rentabilidade agrária da região.  

O petróleo – Cerca de 80% do petróleo nacional é produzido na Bacia de Campos, que se estende desde Vitória, 

no Espírito Santo, até Cabo Frio, no litoral fluminense. O estado de São Paulo contribui com uma produção 

petrolífera em menor escala. Além de concentrar a maioria das refinarias do país, o Sudeste é o maior 

consumidor nacional de produtos derivados do petróleo, principalmente combustíveis. As grandes reservas de 

petróleo da camada pré-sal, descobertas em 2008, também estão localizadas na região. 

O SETOR SECUNDÁRIO – pelo acúmulo de riqueza resultante da cafeicultura. O processo de industrialização 

encontrou na região condições favoráveis ao seu desenvolvimento graças à disponibilidade de recursos e mão 

de obra, à existência de mercado consumidor interno e à ação do Estado provendo infraestrutura adequada à 

implantação de indústrias. O atual parque industrial é bastante diversificado, com forte presença das indústrias 

têxtil, de vestuário e de calçados, química e sucroalcooleira (açúcar e álcool). 

Consequências socioeconômicas – Apesar de ser a região brasileira de maior concentração econômica, o 

Sudeste apresenta desigualdades socioeconômicas decorrentes da má distribuição de renda. As periferias das 

metrópoles abrigam núcleos de extrema pobreza, nos quais parte dos moradores não tem acesso a serviços 

básicos de saúde, educação e saneamento básico. O Sudeste reúne o maior número de pessoas sem teto e em 

situação de rua. Também registra altos índices de violência urbana. No entanto, as desigualdades não afetam 

toda a região da mesma maneira. 



O crescimento das cidades do Sudeste foi uma das consequências da concentração populacional nessa região do 

país. À medida que o setor industrial se desenvolvia no Brasil, formaram-se importantes fluxos migratórios com 

destino às cidades do Sudeste, em especial São Paulo e Rio de Janeiro.  

O SETOR TERCIÁRIO – O setor terciário representa mais da metade do Produto Interno Bruto (PIB) dos 

estados que compõem a Região Sudeste. Além disso, é o setor que concentra o maior volume de recursos e no 

qual há maior oferta de empregos.  

Comércio e serviços – O Sudeste agrupa importantes empresas de importação e exportação de mercadorias. 

Além disso, a presença de setores atacadistas, responsáveis pela distribuição dos produtos industrializados para 

as redes comerciais, impulsiona o comércio da região. Algumas das grandes companhias que prestam serviços 

para todo o país estão sediadas, em sua maioria, no Rio de Janeiro e em São Paulo. O setor financeiro engloba 

bancos, empresas de prestação de serviços bancários e um número expressivo de empresas financeiras que 

trabalham com aplicações na bolsa de valores.  

 

Atividades: 

1) Caracterize o setor primário. 

2) Qual é a importância do setor terciário no Sudeste? Dê exemplos dos tipos de empresas desse setor instaladas 

na região. 

3) Fale sobre o setor secundário no Sudeste brasileiro. 

4) Cite os estados que a Bacia de Campos abrange. 

5) À medida que o setor industrial se desenvolvia no Brasil, formaram-se importantes fluxos migratórios com 

destino às cidades do Sudeste. Cite-as. 


