
 

 

 

 

 

REGIÃO CENTRO-OESTE 

 A Região Centro-Oeste do Brasil, formada pelos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul e Distrito Federal, apresenta uma diversidade cultural ricamente influenciada pelas culturas indígena, 

boliviana e paraguaia, além da influência dos inúmeros migrantes que essa região recebeu, em razão dos 

limites que faz com todas as outras regiões do Brasil: Nordeste, Norte, Sudeste e Sul, fato que não 

acontece em nenhuma outra região. 

 

Aspectos naturais da Região Centro-Oeste 

 Os aspectos naturais da região Centro-Oeste são bastante influenciados pela localização dessa 

região, na zona central do Brasil e em uma faixa tropical continental, haja vista que essa região posiciona-

se local acima do Trópico de Capricórnio, que chega a cortar uma faixa do extremo sul do Mato Grosso 

do Sul. Para caracterizar os aspectos físicos do Centro-Oeste, iremos destacar, respectivamente, o relevo, 

o clima, a vegetação e a hidrografia dessa importante região brasileira.   

 O relevo do Centro-Oeste é dividido em três principais áreas ou sub-regiões: o planalto central, o 

planalto meridional e a planície do pantanal.  O clima da Região Centro-Oeste é caracterizado pela 

predominância do tipo tropical úmido na maior parte dessa região, ocupando uma larga extensão de Goiás 

e do Mato Grosso. Nesse clima, há duas estações bem definidas ao longo do ano: um inverno seco e um 

verão muito quente e chuvoso.           

 As temperaturas atingem uma média de 22ºC, com mínimas muito variáveis e máximas de mais de 
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40ºC. Em função do tempo seco na maior parte do ano, a amplitude térmica é acentuada, ou seja, durante 

o dia há uma grande diferença entre a menor e a maior temperatura. Ao norte do Mato Grosso, no entanto, 

registra-se o clima equatorial úmido, muito pela influência do bioma da Amazônia, que é típico da região 

Norte e alarga-se para essa faixa do Centro-Oeste. A vegetação do Centro-Oeste mais abundante, ao 

menos em seu aspecto original, é o Cerrado, um tipo de savana da América do Sul. Esse bioma, 

inicialmente, era o segundo maior do território brasileiro, atrás somente da Floresta Amazônica, mas 

atualmente boa parte de sua área foi devastada, restando menos de 20% de sua vegetação original. O 

cerrado é constituído principalmente de árvores baixas, com troncos retorcidos e de aparência seca. Outro 

importante domínio natural do Centro-Oeste é a Floresta Amazônica, ao norte do Mato Grosso, na mesma 

faixa de ocupação do clima equatorial úmido. Além disso, o Pantanal, cuja área de inundação já foi 

mencionada, também é uma importante área natural dessa região, com uma grande diversidade em fauna 

e flora, constituindo-se como um dos mais importantes domínios naturais da humanidade.  

 A hidrografia da região Centro-Oeste é bastante rica, com a presença de uma considerável 

quantidade de grandes rios, destacando-se o Tocantins, o Araguaia, o Paraná, entre inúmeros outros. As 

três bacias hidrográficas são: a Amazônica, no Mato Grosso, com destaque para o rio Xingu; a Tocantins-

Araguaia, dominada pelos dois rios citados; e a bacia Platina, com a presença dos rios Paraguai e Paraná. 

Fonte adaptado:https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-centro-oeste.htm 

Aspectos econômicos da Região Centro-Oeste 

 Na região Centro-Oeste, a agricultura comercial é a principal atividade econômica praticada em 

larga escala, principalmente com o cultivo da soja. Além dela, destacam-se o milho, arroz, feijão, café, 

algodão e o trigo. Na pecuária, destaca-se a criação de gado, de corte e de leite, a criação de porcos. 

 Com a construção de grandes rodovias ligando o Centro-Oeste às demais regiões do país e com a 

navegabilidade dos rios, a região passou a fornecer produtos para abastecer as indústrias, principalmente 

do sudeste do país e também para exportação. No Distrito Agroindustrial de Anápolis, em Goiás, o maior 

do estado, por oferecer total infraestrutura, atraiu vários investimentos para a região. Estão instaladas 

indústrias farmacêuticas de pequeno e grande porte, indústria de fertilizantes, madeireiras, indústria 

automobilística e de maquinário agrícola, entre outras. 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/regiao-centro-oeste/ 

 

ATIVIDADES 

1 – A economia da região Centro-Oeste brasileiro tem apresentado um desempenho considerável, 

principalmente no setor agropecuário. Esse desempenho agrícola tem como principal responsável o 

cultivo de:  

a) café.     d) laranja 

b) soja.     e) cana-de-açúcar. 

c) cacau.  

 

2 - Leia as afirmações I, II e III e responda abaixo quais estão corretas.  

 

 I- A Região Centro-Oeste é composta pelos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 

também pelo Distrito Federal. 

 II- O Distrito Federal geograficamente situa-se no estado de Goiás.  

https://www.todamateria.com.br/regiao-centro-oeste/


III- A vegetação da Região Centro-Oeste é constituída de Cerrado, Floresta Amazônica e Pantanal. 

 a) Apenas a afirmação I está correta. 

 b) As afirmações I e II estão corretas. 

c) As afirmações II e III estão corretas. 

 d) As afirmações I e III estão corretas.  

e) Todas as afirmações estão corretas (I, II e III).  

 

3- A hidrografia da região Centro-Oeste é bastante rica, com a presença de uma considerável quantidade 

de grandes rios. Quais são as três bacias hidrográficas presentes na região Centro-Oeste? 

 

a) Parnaíba, São Francisco e Uruguai.  

b) Atlântico Sul, Atlântico Norte e Paraná. 

c) Amazônica, Atlântico Norte e Uruguai.  

d) Amazônica, Tocantins-Araguaia e Platina. 

e) Parnaíba, Tocantins-Araguaia e Atlântico Sudeste.  

4 – Quais as principais características do Cerrado? 

a) Árvores muito altas, formando florestas. 

b) Árvores baixas, com troncos retorcidos. 

c) Cactos e palmeiras, longe uns dos outros. 

d) Pinheiros altos e de troncos finos. 

e) Vegetação rasteira com gramíneas e herbáceas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


