Brazílie
Autor : Irena Říhová
2. pololetí 2011/2012
7. ročník
Zeměpis
Škola: Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768

Základní údaje
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Rozloha: 8,5 mil. km2
Počet obyvatel: 192 mil.
5. největší a nejlidnatější stát světa
Úřední jazyk: portugalština
Státní zřízení: federativní republika
Země rozdělena na 26 států
Měna: Real (1 BRL = 10 CZK)
Hlavní město: Brasília (od 1960)

Budova parlamentu v hl. městě Brasília

Brazilská prezidentka Dilma Rousseff
(1. žena v čele Brazílie)

Hospodářství
• Jeden z nejrychleji rostoucích států světa, největší ekonomika
Latinské Ameriky
• Země je nerovnoměrně rozvinutá – Jih vyspělý průmyslový,
převaha bílých potomků evr.přistěhovalců a míšenců, Sever chudý,
pralesy Amazonie, převaha černého obyvatelstva (potomci otroků)
• Zemědělská velmoc: 3. největší vývozce zemědělských produktů
na světě
• Káva (největší světový vývozce), sója, cukrová třtina, tabák,
pomeranče, hovězí maso
• Velký producent a vývozce biopaliva ethanolu (z cukr.třtiny)
• Země velmi bohatá na nerostné suroviny – ropa, zem.plyn,
žel.ruda, bauxit, mangan, uran, zlato
• Průmysl: těžební, strojírenský – výroba aut, letadel (Embraer),
chemický, módní průmysl
• Rozvoj turistického ruchu
• 2014 – MS ve fotbale, 2016 – Letní OH v Rio de Janeiro

São Paulo
• Největší město Brazílie
• Jedno z nejlidnatějších měst světa
• Počet obyvatel: přibližně 12 mil., v
aglomeraci až 20 mil. obyv.
• Hlavní město stejnojmenného státu
• Ekonomické a bankovní srdce Brazílie
• Kulturní a sportovní centrum – Velká cena
Formule 1, SP Fashion Week

Největší park v São Paulu - Ibirapuera

Pohled na megalopoli São Paulo

Rio de Janeiro
•
•
•
•

2. největší město Brazílie (6,5 mil.ob.)
Bývalé hlavní město Brazílie
Město proslulé svým karnevalem
Známá místa: pláže Copacabana a
Ipanema, socha Krista, Cukrová
homole, fotbalový stadion Maracana
• Problémy s kriminalitou, chudinské
čtvrti zvané favely

Pláž Copacabana

Socha Krista
Spasitele na
hoře Corcovado

Kostel v koloniálním městečku Paraty
poblíž Rio de Janeira

Bahia
• Stát na SV Brazílie
• Hlavní město: Salvador (1. hlavní
město Brazílie do r. 1763)
• Většinu populace tvoří potomci
černochů, kteří sem byli dovezeni
jako otroci pro práci na plantážích
• Významný turistický ruch
Historické centrum
Salvadoru

Pláž u surfařského městečka Itacaré

Žena v Salvadoru oblečená do
tradičních šatů

Zdroje
• Ministerstvo rozvoje, průmyslu a zahraničního
obchodu Brazílie http://www.mdic.gov.br/sitio/
• Ministerstvo cestovního ruchu
http://www.turismo.gov.br/turismo/home.html
• www.wikipedia.com
• Fotografie a poznatky z vlastních cest

