
 

 

 

 

 

 

          

  REGIÃO NORDESTE 

A Região Nordeste do Brasil, formada pelos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, 

Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão apresenta uma diversidade cultural ricamente 

influenciada pela cultura europeia. A região foi ocupada pelos portugueses por volta do ano 1500, assim 

sendo a região de colonização mais antiga do país. Outra característica peculiar dessa região é em 

relação ao clima. Devido à presença de solos rasos e pobres, além da proximidade com a Linha do 

Equador, muitos estados possuem o clima semiárido, o que faz alguns rios secarem completamente, 

além de cidades inteiras ficarem sem chuva durante seis meses ou mais ao longo do ano. 

 

Aspectos naturais da Região Nordeste 

Como a região é localizada em uma área de baixa latitude, seu clima sofre pouca variação nas 

temperaturas ao longo do ano, tanto durante o dia quanto à noite. No entanto, há grande variação quanto 

ao volume de pluviosidade durante o ano, sendo mal distribuído na região, causando secas severas em 

alguns estados e abundância de chuva em outros. Os climas encontrados no Nordeste são: equatorial, 

tropical semiárido, tropical continental e tropical litorâneo. 

O relevo dessa região ajuda-nos a entender alguns problemas relacionados à seca que ocorre no 

sertão. É uma região com muitos planaltos, depressões e planícies, sendo estas últimas encontradas no 
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litoral nordestino. Os planaltos e as depressões ocupam todo o interior. O Planalto da Borborema 

localiza-se nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas.       

  Com altitudes de 800 m a 1000 m, funciona como uma barreira dos ventos úmidos que 

vêm do oceano Atlântico. Devido à altitude, os ventos úmidos do oceano precisam elevar-se, esfriando e 

perdendo umidade. Com isso, ao transpor a barreira planáltica, esses ventos estão secos, o que explica, 

de forma parcial, a seca em algumas áreas do interior nordestino. Além do Planalto da Borborema, 

podemos encontrar a Chapada Diamantina, localizada nos planaltos e serras leste-sudeste. 

No Nordeste brasileiro encontramos a presença de três grandes bacias hidrográficas: a 

Parnaíba, a São Francisco e a Tocantins-Araguaia. Esta última tem incidência apenas no sul do estado 

do Maranhão, divisa com Tocantins. A bacia hidrográfica Parnaíba envolve os estados do Piauí, 

Maranhão e Ceará. É a segunda bacia mais importante da região Nordeste, percorrendo áreas 

semiáridas. Entretanto, grande parte de seus rios, é intermitente, ou seja, eles deixam de existir durante o 

período da seca. Em contrapartida, essa bacia abriga um rico reservatório de água subterrânea, o que 

promove a construção de poços artesianos que ajudam a população local nos períodos mais críticos de 

seca. 

Já a bacia do São Francisco é a mais importante, pois o rio que leva seu nome é perene, não 

deixa de existir nos meses de seca. O rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e 

vai em direção sul–norte, passando por Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Sua importância vai 

além do consumo humano. Ao longo de seu curso, devido ao relevo, usinas hidrelétricas foram 

instaladas para a geração de energia. Para minimizar a seca nas áreas mais interioranas, semiáridas, há 

um projeto que visa a transposição do Rio São Francisco, buscando alcançar a população do sertão. 

 Devido ao clima quente e à variação no relevo, podemos encontrar cinco tipos de vegetação no 

Nordeste: Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Mata dos Cocais e Manguezais. Principalmente presente 

no sertão semiárido, a Caatinga é uma vegetação com plantas acostumadas com a baixa umidade, o que 

chamamos de plantas xerófitas. Essas plantas costumam ser tortuosas, com cascas grossas e cheias de 

espinhos. Quando não chove, elas perdem suas folhas para reter água, além de ter raízes profundas que 

ajudam na captação de água no solo.  

 
 

Aspectos econômicos da Região Nordeste 

 Podemos classificar as principais atividades econômicas do Nordeste distribuindo-as nas sub-

regiões nordestinas: zona da mata, agreste, sertão e meio-norte. A zona da mata corresponde a uma 

região que abrange todo o litoral nordestino, e possui a maior concentração de pessoas, tendo o maior 

número de grandes cidades, como Salvador, Recife e Natal.       

  Dentre as atividades econômicas, podemos citar o turismo, os centros comerciais, a 

produção de petróleo (tanto em terra quanto mar, na plataforma continental), a produção de sal marinho 

(Rio Grande do Norte) e as atividades industriais, como o polo industrial de Camaçari, no litoral baiano. 

Destaca-se, também, a produção de cacau na Bahia, responsável por mais de 60% da produção dessa 

fruta no Brasil. O turismo é uma importante fonte de renda no Nordeste.    A 

cultura nordestina é rica e bem diversificada. Devido ao passado colonial e à variedade natural, muitas 

manifestações artísticas retratam a vida dura do sertanejo, o homem do sertão, ou a luta pela 

sobrevivência no passado escravista. Há também manifestações folclóricas que se baseiam na mistura 

que houve de povos, como nativos, negros e portugueses. Dessa forma, o artesanato, a gastronomia, as 

festividades e o vestuário remetem a uma grande miscigenação, dando à região traços de riqueza e 

diversidade. Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/regiao-nordeste.htm 

 

 



ATIVIDADES 

1 – Podemos classificar as principais atividades econômicas do Nordeste distribuindo-as em sub-

regiões. Quais são as sub-regiões do Nordeste? 

a) Litoral, Seca, Agreste e Cerrado.   

b) Norte, Sul, Leste e Oeste. 

c) Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte.   

d) Sertão, Seca, Litoral e Caatinga. 

e) Cerrado, Caatinga, Mata dos Cocais e Mata Atlântica. 

 

2 – Assinale a alternativa correta. 

a) A vegetação da região Nordeste é formada predominantemente de Cerrado, Pampas e 

Pantanal. 

b) A região Nordeste foi à terceira região a ser colonizada no Brasil a partir do 

desbravamento do Oeste. 

c) A sub-região da Zona da Mata é aquela que apresenta o menor número de habitantes. 

d) Em razão do elevado grau de urbanização, a principal atividade econômica do 

Nordeste é a industrialização.  

e) Os climas encontrados no Nordeste são: equatorial, tropical semiárido, tropical 

continental e tropical litorâneo. 

 

3- A hidrografia da região Nordeste possui muitos rios intermitentes. Quais são as 2 

principais bacias hidrográficas presentes na região Nordeste? 

a) Paraná e Uruguai.  

b) Atlântico Sul e Atlântico Norte.  

c) Amazônica e Atlântico Norte. 

d) Parnaíba e São Francisco 

e) Tocantins-Araguaia e Atlântico Nordeste

4 – Quais as principais características da Caatinga? 

a) Árvores muito altas, formando florestas latifoliadas. 

b) Árvores baixas, com troncos retorcidos. 

c) Plantas xerófitas com cascas grossas e espinhos. 

d) Pinheiros altos e de troncos finos. 

e) Vegetação rasteira com gramíneas e herbáceas. 

 

 


