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GEOGRAFIA 

 

Unidade temática: Conexões e escalas. 

Objetos de conhecimento: Território, redes e urbanização. 

 

Principais cidades brasileiras 

 

O território brasileiro contém 26 estados e um Distrito Federal. Cada Estado possui cidades 

importantes no aspecto cultural, turístico, ambiental, histórico, econômico, entre outros. Mas 

quando se fala em cidades do Brasil, algumas merecem destaque, seja por sua participação na 

economia do país, pelo seu contexto histórico, por sua concentração populacional, entre outros 

critérios. Entre as várias cidades brasileiras podemos destacar: 

Brasília: É a capital do Brasil, localizada na Região Centro-Oeste. Brasília possui extensão 

territorial de 5.802 km² e população de 2.570.160 habitantes*. 

São Paulo: Capital do estado de São Paulo, sua extensão territorial é de 1.523 km². A população 

é composta por 11.253.503* habitantes, além de estar entre as cidades mais populosas do 

mundo. 

 

Cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo 

Rio de Janeiro: É a capital do estado do Rio de Janeiro, possui 1.182 km². A população é 

composta por 6.320.446* habitantes. Possui um importante acervo histórico e arquitetônico, além 

de suas belezas naturais que atraem vários turistas. 

 

Cidade do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro 
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Salvador: Capital da Bahia, sua extensão territorial é de 707 km². A população é composta por 

2.675.656* habitantes. Foi a primeira capital do Brasil e possui belas construções do período 

colonial. 

 

Salvador, capital da Bahia 

Belo Horizonte: Capital do estado de Minas Gerais, sua extensão territorial é de 331 km². A 

população é composta por 2.375.151* habitantes. 

 

Belo Horizonte, capital de Minas Gerais 

Fortaleza: Capital do estado do Ceará, sua extensão territorial é de 313 km². A população é 

composta por 2.452.185* habitantes. Apresenta 90 km de praias, fato que atrai turistas do mundo 

todo. 

 

Fortaleza, capital do Ceará 
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Curitiba: Capital do estado do Paraná, sua extensão territorial é de 435 km². A população é 

composta por 1.751.907* habitantes. Apresenta um dos melhores padrões de qualidade de vida 

entre todas as capitais do Brasil. 

 

Curitiba, capital do Paraná 

Manaus: Capital do estado do Amazonas, sua extensão territorial é de 11.401 km². A população é 

composta por 1.802.014* habitantes. Apresenta marcos arquitetônicos do período áureo da 

borracha. 

 

Manaus, capital do Amazonas. 

Recife: Capital do estado do Pernambuco, sua extensão territorial é de 217 km². A população é 

composta por 1.537.704* habitantes. Possui belas praias e arquitetura holandesa. 

 

Recife, capital de Pernambuco. 

Porto Alegre: Capital do estado do Rio Grande do Sul, sua extensão territorial é de 497 km². A 

população é composta por 1.409.351* habitantes. É uma das cidades mais arborizadas do país. 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/principais-cidades-brasil.htm Acessado em 10/08/2020 
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Agora é com você: 
 

1- Entre as cidades citadas no texto, qual delas foi a primeira capital do Brasil? 

  

  

 

2- Observe o mapa do Brasil a seguir e identifique em quais estados estão localizadas as 

cidades de São Paulo, Curitiba e Fortaleza: 

 

Imagem: https://br.pinterest.com/pin/362117626278163016/ 

 

3- Como vimos no texto cada estado possui cidades importantes no aspecto cultural, turístico, 

ambiental, histórico, econômico, entre outros. Pesquise as principais atividades 

econômicas da cidade de Belo Horizonte e registre sua pesquisa: 
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Curiosidades: Mencionamos no texto sobre várias cidades e sua importância no aspecto econômico, 

histórico e cultural. Vamos conhecer algumas manifestações culturais de algumas cidades do estado 

de Minas Gerais. 

 

Manifestações Folclóricas de Minas Gerais 

 

 

Carnaval: O carnaval é uma festa popular que surgiu ainda na Antiguidade com o intuito de celebrar 

os deuses pagãos e a natureza. Foi reconhecida pela igreja e incluída no calendário cristão depois de 

muitos séculos, e hoje é comemorada no mundo inteiro. Em Minas Gerais existem muitas opções de 

carnavais de rua, desfile de blocos e também de escolas de samba. 

 

Festa do Divino: A Festa do Divino é realizada em várias cidades do estado e consiste na celebração 

do futuro, diferentemente de outras manifestações, que comemoram fatos históricos ou passados 

marcantes de um povo ou nação. Esta festa profética celebra o Divino Espírito Santo e acontece sete 

semanas após o Domingo de Páscoa, no dia de Pentecostes. 

 

Festa Junina: As tradicionais festas juninas agitam o meio do ano nas terras mineiras e os quitutes 

deliciosos fazem a alegria do povo. Sua origem está relacionada aos três santos do período, Santo 

Antônio, São João e São Pedro. Quadrilha, quentão, beijo quente e correio elegante são alguns dos 

elementos típicos da festa. 

Fonte: https://turismodeminas.com.br/o_que_fazer/manifestacoes-folcloricas/ 

Imagem: http://www.kiaunoticias.com/cultura/diamantina-a-festa-do-divino-espirito-santo-comecou 

 

Você conhece alguma manifestação folclórica do estado onde mora? Registre aqui sua pesquisa: 

  

  

  

  


