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             REGIÃO SUDESTE : RELEVO  E HIDROGRAFIA 

Aspectos físicos e naturais da Região Sudeste 

Relevo 

No relevo da região Sudeste, destacam-se a planície costeira ou litorânea, os            

planaltos e as chapadas da bacia do Paraná, os planaltos e as serras do Atlântico               

Sudeste e Leste (planalto Atlântico) e a depressão periférica da borda leste da bacia              

do Paraná.A planície costeira é uma faixa de terra que acompanha o litoral. Aí              

aparecem as Baixadas Fluminense, Santista e do Ribeira. No planalto Atlântico,           

destacam-se as serras do Mar, da Mantiqueira, do Espinhaço e de Caparaó.O pico da              

Bandeira é o ponto mais alto do Sudeste, com 2.891,98 metros de altitude. Está              

localizado na Serra do Caparaó, na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito              

Santo.Os planaltos e chapadas da bacia do Paraná apresentam altitudes menores em            

relação ao Planalto Atlântico, que se localiza na porção oeste da região.O Sudeste             

ocupa uma área de relevo elevado, pois a maioria dos terrenos está acima dos 500 m                

de altitude. Esse tipo de relevo facilita um maior potencial hidrelétrico, visto que             

possui rios mais encachoeirados. São comuns as elevações de topos arredondados,           

chamadas de “mares de morros”. 

Hidrografia 

A hidrografia da região Sudeste caracteriza-se por ser um grande centro dispersor de             

águas que se dirigem para outras regiões, abastecendo várias bacias hidrográficas.           

Chama-se Bacia Hidrográfica a área drenada por um rio principal e seus afluentes, ou              

seja, rios que deságuam em outro rio.A geração de energia é muito grande no              

Sudeste. A maior parte dos rios da região é de planalto, portanto com grande              

 



 

potencial hidrelétrico. A bacia do Paraná é a mais importante da região Sudeste e              

destaca-se como a de maior potencial e aproveitamento da região. O Sudeste produz             

mais da metade da energia elétrica consumida no Brasil.Destacam-se as usinas           

hidrelétricas de Furnas, Volta Grande, Marimbondo, no rio Grande, Três Marias           

(MG), no rio São Francisco, Ilha Solteira e Barra Bonita, no Rio Tietê.Outros rios              

importantes são o Ribeira do Iguape, o Jequitinhonha, o Doce e o Paraíba do Sul. São                

rios que correm na direção leste, desaguando diretamente no oceano Atlântico. 

Atualmente, graças à construção de eclusas e de lagos artificiais nas usinas            

hidrelétricas, os rios Grande, Paranaíba, Tietê e Paraná são parcialmente navegáveis,           

permitindo o tráfego entre certas regiões de Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas             

Gerais, Paraná e São Paulo . O maior destaque é a Hidrovia Tietê-Paraná, com dois               

mil quilômetros de extensão, pela qual são transportadas mercadorias para o           

paraguai e Argentina. 

RESPONDA: 

1) Onde se localiza o ponto mais alto? 

2) Qual o relevo predominante por onde os  rios correm? 

3) Quais são os rios navegáveis? 

4) Onde deságuam a  maioria dos rios? 

5) O que  são Bacias Hidrográficas? 

6) Quais as  serras  que compõem o Planalto Atlântico? 

7) Qual  a  forma  de relevo  que  facilita o maior potencial hidrelétrico? 

8) Quais  as usinas hidrelétricas  mais importantes? 

9) Qual a hidrovia mais importante? Exporta para quais países? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 
 

 
 

 


