A Localização Geográfica da Polônia
A Polônia localiza-se na parte central do continente europeu. Perto da capital,
Varsóvia, encontra-se o local do centro geográfico da Europa.

Figura 1 - Localização da Polônia no continente europeu.

O território da Polônia perdeu cerca de 20% de sua superfície após a II Guerra
Mundial e atualmente estende-se ao longo de 312.683 km2. Na Europa figura em 90º
lugar em extensão territorial e em 630º do mundo.
As fronteiras da Polônia:


Oeste: Alemanha (467 km);



Sul: República Checa (790 km) e Eslováquia (541 km);



Leste: Ucrânia (529 km), Bielorrússia (416 km), Lituânia (103 km) e Rússia (210
km);



Norte: mar Báltico (440 km).

Perímetro total: 3496 km

Os rios, lagos, depressões e picos mais altos da Polônia:
Rio mais longo: Vístula (Wisła) → 1047 km
Superfície do maior lago: Śniardwy (Mazury) 13.830.000 m2
Lago mais profundo: Hańcza → 108 m
Mar (faixa oficial): 8.700 km2
Pico mais alto: Rysy (nas montanhas denominadas Tatry) 2.499 m
Depressão mais profunda: Żuławy – no delta do rio Wisła → 1,8 m abaixo do nível
do mar

Figura 2 – Principais rios da Polônia

Divisão das regiões da Polônia:
Pomerânia Ocidental (Zachodniopomorskie) - Pomerânia (Pomorskie) – MazúriaVármia

(Mazursko-Warmińskie)

-

Lubúsquia

(Lubuskie)

–

Grande

Polônia

(Wielkopolskie) - Cuiávia-Pomerânia (Kujawsko-Pomorskie) - Mazóvia (Mazowieckie) Podláquia (Podlaskie) – Baixa Silésia (Dolnośląskie) - Província de Lódz (Łódzkie) Província de Lublin (Lubelskie) - Opole (Opolskie) - Silésia (Ślaskie) - Santa Cruz
(Świętokrzyskie) - Pequena Polônia (Małopolskie) - Subcarpácia (Podkarpackie).

Figura 3 – Regiões da Polônia.

Riquezas naturais da Polônia
As riquezas naturais mais importantes são: carvão, cobre, zinco, chumbo, prata,
sal, enxofre, gás natural, petróleo, granito, basalto, entre outras.
O carvão, dentre eles, é o mais abundante e anualmente a extração chega a 100
milhões de toneladas. A extração de carvão mineral chega a 2,2% do total mundial e de
carvão bruto a 7% do total mundial. É muito utilizado para gerar energia elétrica,
embora nos últimos anos a utilização de petróleo e gás natural também tenha
contribuído para esta produção e, provavelmente, até 2020 as necessidades de
consumo na Polônia estejam apoiadas nestes três produtos, embora a Polônia já esteja
se preparando para entrar na era das centrais nucleares.
Outro aspecto importante é o da extração de matérias primas como o cobre, que
alcança 3,3% da extração mundial de cobre refinado.
As minas de sal-pedra mais abundantes na Polônia encontram-se nas regiões
entre Wieliczka e Tarnów, Kujawy, no leste de Wielkopolska, e, em menor quantidade,
em outras regiões do país. Granitos e basaltos podem ser encontrados ao sul da
Polônia, nas montanhas Sudety.

