
Aspectos Naturais 

Leste Europeu 















 Temperado continental: apresenta amplitudes 
bem maiores, uma vez que não sofre a influência 
reguladora dos oceanos. A taxa de precipitação é 
bem distribuída ao longo do ano. 

 

 

 Temperado oceânico: apresenta precipitações 
abundantes e bem distribuídas ao longo do ano. 
As temperaturas ficam em torno de 15º a 20°C 
no verão e acima de 5°C no inverno. 

 

Influência da Continentalidade e Maritimidade 









 O termo Leste Europeu tratado como pejorativo. 

 

 Região que abriga países situados na parte central ou 

oriental do continente europeu. 

 

 A divisão entre Europa Oriental ou Europa do Leste e a 

Europa Ocidental ficou bem visível depois da cisão deste 

continente entre o bloco socialista e o capitalista, 

delimitada pela simbólica Cortina de Ferro.  

 

 Marcada por muitas diferenças culturais, vários países 

faziam parte da antiga União Soviética e atualmente estão 

sofrendo um processo de reorganização.  



 Relevo: mais acidentado do que o restante da Europa.  

 Cadeias montanhosas: Montes Urais  

 

 Clima: predominantemente continental temperado Os 

invernos são severos, com neve e frequentes temperaturas 

abaixo do 0 °C.  

 

 Vegetação: mais densa e menos devastada, é rica em 

florestas de pinheiros (beneficiando a indústria 

madeireira na região, a maior da Europa). 

 

 Hidrografia: rios de longa extensão, que deságuam tanto 

no Mar Negro quanto no Báltico. Entre os maiores, contam-

se o Danúbio e o Volga. 



 A economia de transição ou economia em 

transição é uma economia que está mudando 

de centralmente planificada para a de mercado 

livre. 



 País com maior extensão territorial 

 

 Potência Industrial: setor de base 
 Abundância de matérias-primas: carvão, petróleo 

e ferro. 

 

 Cúpula dos 8, antigo G-7 

 

 BRICS 

 

 Problemas com a transição econômica 
 



 A Iugoslávia surgiu como um país com diferentes 

etnias após o fim da 1ª Guerra Mundial. 

 

 Sua Federação era composta por seis repúblicas: 

Sérvia, Croácia, Eslovênia, Macedônia, Bósnia-

Herzegovina, e Montenegro.  

 

 Em 1970 foram criadas duas províncias 

autônomas, porém, subordinadas à Sérvia: 

Voivodina e Kosovo.  

 

 A maior etnia correspondia aos Sérvios – católicos 

ortodoxos.  





 A RFS da Iugoslávia passou por uma série de 

conflitos de base étnica, após a morte do 

General Tito.  

 

 Os conflitos levaram um país economicamente e 

socialmente bem estruturado à ruína, o que 

acabou levando-o a desintegração. 

 

 Atualmente, o território da Iugoslávia foi 

dividido em 6 países e duas regiões autônomas. 





 O maior conflito ocorreu na Bósnia, causado pelo 

maior equilíbrio existente entre as etnias: 43,7% 

de muçulmanos e 31,4% de sérvios.  

 

 Depois da Bósnia, Kosovo foi alvo dos massacres 

dos sérvios. Em 1999, os EUA, por meio da ONU 

interviram na região até a rendição do 

presidente sérvio Slobodan Milosevic.  


