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DIVISÃO REGIONAL 

O Brasil é um país continental, possui mais de 8,5 

milhões de km². Para melhor estudar o Brasil vamos 

nos basear pelas duas principais divisões regionais. A 

do IBGE e a Geoeconômica. 

A do IBGE, foi feita pela primeira vez em 1941, 

oficializada no próximo ano, dividindo o Brasil em 

cinco regiões. Norte com os Estados do Amazonas, 

Pará, Maranhão, Piauí e o território do Acre. O 

Nordeste com Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, 

Pernambuco e Alagoas. O Leste com Sergipe, Bahia e 

Espírito Santo. O Oeste com Mato Grosso, Minas 

Gerais e Goiás e o Sul com Rio de Janeiro, São Paulo, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esta 

divisão dura até 1945, quando há uma nova alteração, 

passando de cinco para sete regiões (maior número 

de regiões existentes no Brasil) Norte, Nordeste 

ocidental, nordeste oriental, Leste setentrional, Leste 

meridional, Centro-oeste e Sul.  

 

As mudanças foram surgindo com o passar dos 

estudos e das décadas até a última mudança em 1988, 

com a criação do Estado do Tocantins. Alguns 

Territórios foram transformados em Estados como o 

Acre, Rondônia, Roraima e outros rebaixados a 

município como Fernando de Noronha que pertence a 

Pernambuco na atualidade. 

 

 

Região Norte: Região de maior extensão territorial, 

com uma área de 3 853 327 quilômetros quadrados, 

abriga os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, 

Roraima, Rondônia e Tocantins, possui a menor 

densidade demográfica do país. Sua população total é 

de 15.864.454 habitantes. 

 

Região Centro-Oeste: possui a segunda maior 

extensão em território entre todas as Regiões, com 

uma área de 1 606 371 quilômetros quadrados, abriga 

os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul 

e o Distrito Federal. A população total é de 14.058.094 

habitantes. A Região Centro-Oeste é menos populosa, 

essa parte do país atravessa um período de intenso 

desenvolvimento, especialmente das atividades da 

agropecuária e agroindústria. 

Região Nordeste: em número de habitantes é 

superada somente pela Região Sudeste, possui uma 

população de 53.081.950 habitantes que se encontra 

em uma área de 1 554 257 quilômetros quadrados. 

Essa Região abriga os estados do Maranhão, Piauí, 

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe e Bahia. Um dos principais problemas 

que atormenta essa região está ligado ao clima que 

predomina nessa porção do território brasileiro, pois 

todos os anos a população enfrenta a seca 

proveniente do semiárido. 

 

Região Sudeste: Região que abrange uma área de 924 

511,3 quilômetros quadrados, abriga a maior 

população do país, com 80.364.410 habitantes. Nela 



 

WWW.GEOGRAFIAIRADA.COM 

estão estabelecidos os estados de São Paulo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A Região em 

questão é mais industrializada e mais desenvolvida 

economicamente, no entanto, sofre com diversos 

problemas urbanos de ordem social. 

 

Região Sul: menor Região do país quanto à extensão 

territorial, ocupa uma área de 576 mil quilômetros 

quadrados, onde está distribuída uma população 

de 27.386.891 habitantes. A Região Sul é composta 

pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul, possui uma particularidade climática em 

relação às demais Regiões, pelo fato de prevalecer o 

clima subtropical. 

Divisão Geoeconômica 

Essa divisão estabelece três regiões geoeconômicas – 
a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Os estados 
que integram essas regiões apresentam várias 
características em comum, no entanto, é necessário 
ressaltar que não há homogeneidade, sendo que cada 
unidade apresenta peculiaridades socioeconômicas. 
Conforme essa proposta de regionalização do 
território brasileiro, o norte de Minas Gerais faz parte 
do complexo regional nordestino, o extremo sul do 
Mato Grosso pertence à região Centro-Sul e o 
restante do seu território faz parte da região da 
Amazônia, a porção oeste do Maranhão integra-se à 
Amazônia, e o extremo sul do Tocantins pertence à 
região Centro-Sul. 

 

1 – Amazônia 
Compreende toda a extensão da floresta Amazônica 
localizada em território brasileiro. Integrada por todos 
os estados da região Norte, além do Mato Grosso 

(exceto sua porção sul) e oeste do Maranhão. É uma 
região que apresenta baixa densidade demográfica. 

As atividades econômicas desenvolvidas são: a 
agropecuária, que constitui o setor econômico mais 
importante, extrativismo vegetal, mineração e o setor 
industrial, com destaque para a zona industrial de 
Manaus. 

2 – Centro-Sul 
O complexo regional do Centro-Sul corresponde a 
quase um terço do território nacional, compreende 
aos estados das regiões Sul e Sudeste (exceto o 
extremo norte de Minas Gerais), ao estado de Goiás, 
Mato Grosso do Sul, extremo sul do Mato Grosso e 
extremo sul do Tocantins. 

É o complexo regional mais desenvolvido 
economicamente, abriga a maior parte do parque 
industrial, das áreas de atividades agrícolas mais 
modernas, dos bancos, mercados de capitais, 
empresas transnacionais, comércios e universidades 
do país. É extremamente urbanizado. 

3 – Nordeste 
O complexo regional do Nordeste vai desde a porção 
leste do Maranhão até o norte de Minas Gerais, 
incluindo todos os estados nordestinos. Abrange cerca 
de 30% do território nacional. 

É a região onde ocorreu o processo de povoamento 
do país. Possui grandes contrastes naturais e 
socioeconômicos entre as áreas litorâneas, mais 
urbanizadas, industrializadas e desenvolvidas 
economicamente, e o interior com predomínio de 
clima semiárido e grandes problemas sociais. 

As principais atividades econômicas desenvolvidas 
nesse complexo regional são: 

Meio Norte – extrativismo vegetal, agricultura 
tradicional de algodão, cana-de-açúcar e arroz. 
Sertão – pecuária extensiva e de corte, agricultura 
(milho, feijão e cana-de-açúcar) e o cultivo irrigado de 
frutas e flores. Nas áreas litorâneas ocorre a extração 
de sal. Também há a presença de indústrias (polo 
têxtil e de confecções). 
Zona da Mata – predominam as grandes propriedades 
agrícolas que praticam a monocultura canavieira 
destinada para a exportação do açúcar. Além da cana, 
ocorre o cultivo do cacau e do fumo. Destaca-se 
também a produção de sal marinho, principalmente 
no Rio Grande do Norte. 
Agreste – a principal atividade econômica nos trechos 
mais secos do agreste é a pecuária extensiva; nos 
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trechos mais úmidos é a agricultura de subsistência e 
a pecuária leiteira. 
 

DEMOGRAFIA 

Demografia é o estudo da população. Este estudo 

primeiramente é feito através dos censos 

demográficos, que são realizados pelos órgãos 

competentes a fim de quantificar e depois qualificar 

para verificar os avanços e retrocessos para decidir 

aonde aplicar os investimentos. 

A análise da dinâmica populacional é de fundamental 

importância para entendermos as transformações no 

espaço geográfico promovidas pelas relações homem-

meio. Um dos elementos essenciais é o crescimento 

populacional registrado durante os séculos, fato que 

alterou de forma significativa a natureza. 

Até a Primeira Revolução Industrial, no século XVIII, o 

contingente populacional era inferior a 1 bilhão. 

Contudo, a população na Terra aumentou de forma 

muito rápida e, conforme dados divulgados em 2010 

pelo Fundo de População das Nações Unidas (Fnuap), 

atingiu a marca de aproximadamente 6,9 bilhões de 

habitantes.  

Além do crescimento vegetativo, também chamado 

de crescimento natural, outro fator que contribuiu 

para o aumento populacional foi o desenvolvimento 

tecnológico, proporcionando avanços na medicina 

(que prolongaram a expectativa de vida) e a 

intensificação da produção de alimentos e técnicas de 

armazenamento e de transporte.  

Estimativas apontam que a Terra será habitada por 9 

bilhões de pessoas até o ano de 2050, com taxa de 

crescimento populacional de 0,33% ao ano, bem 

inferior à taxa atual, que é de 1,2%. Os continentes 

africano e asiático, além da América Latina, 

apresentarão as maiores taxas de crescimento; em 

contrapartida, a Europa poderá ter crescimento 

vegetativo negativo.  

 

 

Teoria de Malthus 

A cada 25 anos a população cresce em P.G e a 

produção de alimento em P.A. Solução para o 

crescimento populacional – Controle de natalidade: 

Guerras, epidemias, fome. Métodos 

anticoncepcionais. Sujeição moral (cada família só 

poderia ter tantos filhos quantos pudesse alimentar). 

Conservadora e antinatalista. Não previu o 

desenvolvimento cientifico e técnico agrícola 

(aumento da produção de alimento). Não previu o 

planejamento familiar (redução da natalidade).  

 

 Teoria de Neomalthusiana  

Teve importância após a 2° Guerra Mundial (explosão 

demográfica ocorrida nos países pobres ou 

subdesenvolvidos – Terceiro Mundo). “Crescimento 

populacional acelerado dificulta ou impede o 

desenvolvimento econômico (gerando pobreza e 

miséria) ”. Solução para o crescimento populacional – 

Controle da natalidade: Métodos anticoncepcionais. 

Esterilização.  

Teoria Marxista ou Reformista  

“A população não é a causa da fome e sim a 

consequência dela”. Solução para o crescimento 

populacional – Reformas sociais e econômicas: 

Melhor distribuição de recursos. Elevação do padrão 

de vida 

DINÂMICA POPULACIONAL Dá-se o nome de 

população ao conjunto de pessoas que residem em 

determinado território, que pode ser uma cidade, um 

estado, um país ou mesmo o planeta. Podemos 

classificá-la de acordo com a religião, a nacionalidade, 

o local de moradia (rural ou urbana), a atividade 
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econômica (ativa ou inativa). Já seu comportamento e 

suas condições de vida, são retratados através de 

indicadores sociais, tais como: 

 taxas de natalidade,  

 taxa de mortalidade, 

 expectativa de vida,  

 índices de analfabetismo,  

 participação na renda, etc.  

População absoluta  

Corresponde ao total de habitantes de determinado 

lugar (país, estado, município).  

População relativa  

Corresponde ao número de habitantes de 

determinado lugar, por quilômetro quadrado.  

ESTRUTURA DA POPULAÇAO  

Composição por idade e sexo A população dos países 

do mundo pode ser dividida em três níveis de idade, o 

que chamamos de pirâmide etária, ficando assim 

distribuída: 

 

Existe também outra divisão, na qual a população 

jovem abrange de 0 a 14 anos e os adultos de 15 a 59 

anos. No entanto, o que foi levado em consideração 

nesta classificação foi a População Economicamente 

Ativa (população que recebe remuneração por seu 

trabalho). Observe as pirâmides etárias abaixo: 

 

Na pirâmide “A”, nota-se que sua base é mais larga, 

pois apresenta um elevado número de jovens em sua 

estrutura etária. Caracteriza um país subdesenvolvido. 

Na pirâmide “B” nota-se que há maior 

homogeneidade entre as divisões. Acentua-se o 

número de pessoas com mais de 60 anos (velhos), o 

que caracteriza a elevada expectativa de vida. 

Crescimento Vegetativo = Taxa de Natalidade – Taxa 

de Mortalidade • Taxa de natalidade: é a relação 

entre o número de nascimentos e a população de um 

país na proporção de 1/1000. • Taxa de mortalidade: 

é a relação entre o número de óbitos e a população 

de um país na proporção de 1/1000. No Brasil, o 

crescimento vegetativo está em torno de 18,9%0, pois 

a natalidade está em 26,8%0 e a mortalidade em 

7,9%0, isso quer dizer que a cada ano a população 

brasileira aumenta em torno de 18,9%.  

 

Causas do aumento vegetativo  

 Melhoria das condições de higiene,  

 Progressos na medicina, 

 Modernização das máquinas agrícolas, as quais, em 

tese, podem produzir mais alimentos.  
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No entanto, a situação aqui relatada refere-se a países 

em transição demográfica, como é o caso do Brasil, 

visto que não podemos esquecer que o grande 

problema de nosso país é a péssima distribuição de 

renda e o desemprego que assola milhões de famílias 

desse imenso território. 

 

MIGRAÇÃO 

Migração é o deslocamento das pessoas pelo espaço 

geográfico. 

Saída – Emigrante 

Chegada – Imigrante 

 

 

MIGRAÇÕES INTERNAS  

 Nomadismo: deslocamento de um grupo humano 

em busca de alimentos (povos selvagens ou melhores 

pastagens para seus rebanhos (pastores nômades) 

retornando quase sempre ao ponto de partida.  

 Transumância: deslocamento cíclico de pessoas 

entre dois lugares, pode ser a trabalho ou a fatores 

climáticos.  

 Êxodo rural: trata-se do deslocamento de pessoas 

das áreas rurais para as áreas urbanas. Característico 

de países subdesenvolvidos.  

 Migração pendular (Communtig): Trata-se do 

deslocamento diário entre a periferia e o centro das 

grandes cidades, consistindo num vai-vem (manhã - 

para o centro / tarde - para a periferia).  

 

MIGRAÇÕES EXTERNAS 

 Os movimentos demográficos ocorrem em todas as 

partes do mundo, e as causas são muito conhecidas. 

Podemos citar as guerras, as enchentes, a fome e as 

calamidades com as quais a humanidade sempre 

conviveu. 

 

Xenofobia – aversão ao estrangeiro 

 

Refugiados- Pessoa que tenha sua vida colocada em 

perigo pela sua raça, crença ou nacionalidade. 

 

ACNUR- Alto comissariado para os Refugiados das 

Nações Unidas 

 

Fluxos nacionais – A região historicamente que mais 

recebeu imigrantes foi a sudeste. Fator explicado por 

ser a região com maior oferta de empregos e 

produção de riqueza do país. 

 

Este fluxo vem se modificando com o tempo, temos 

áreas que atraem e áreas que repulsam os migrantes. 
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Destino emigrantes brasileiros 

EUA- Paraguai e Japão 

 

Imigrantes no Brasil 

Portugueses, Italianos e Espanhóis 

 

 

 

 

Urbanização 

A urbanização corresponde à transferência de 

populações originárias das zonas rurais em direção as 

cidades. A urbanização só ocorre quando a população 

das cidades cresce mais que a rural, como resultado 

da migração campo-cidade.  

O crescimento urbano, por sua vez, diz respeito ao 

aumento da população que vive nas cidades e resulta 

apenas do crescimento natural ou vegetativo da 

população urbana. A aceleração do processo de 

urbanização no Brasil ocorre a partir de 1940. Em 

1970, a maior parte da população já vivia na zona 

urbana, o que refletiu a modernização econômica e 

no grande desenvolvimento industrial, possível graças 

à entrada em grande escala de capital estrangeiro no 

país. Entretanto, ao mesmo tempo em que acelerou o 

ritmo desenvolvimento econômico do país, a 

introdução de indústrias baseadas num padrão 

tecnológico típico dos países desenvolvidos criou 

problemas sociais. A modernização da economia 

atraiu mais de trabalhadores do que as novas 

atividades conseguiam absorver, resultando em 

desemprego e graves problemas sociais nas principais 

cidades do Brasil. Conceitos da Geografia Urbana 

Êxodo Rural – O processo de urbanização brasileiro 

apoiou-se essencialmente no êxodo rural, ou seja, na 

transferência de populações do meio rural para as 

cidades.  

O êxodo rural envolve dois movimentos interligados: - 

a repulsão da força de trabalho do campo; - a atração 

da força de trabalho para as cidades.  

 

Metropolização (“metros”= mãe; “polis”=cidade) 

 A palavra metrópole já designa as grandes cidades 

que exercem influência sobre extensas áreas 

geográficas vizinhas. Pode ser a principal cidade de 

uma região (metrópole regional) ou de um país 

(metrópole nacional). As principais aglomerações 

urbanas do Brasil recebem o nome de Regiões 

Metropolitanas. Essas são áreas administrativas 

formadas pelos maiores municípios do país e os 

municípios a elas conurbados.  
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Atualmente são 23 regiões metropolitanas no 

território nacional. Conurbação – Quando os 

municípios não apresentam limites físicos na malha 

urbana.  

Hierarquia Urbana - Este conceito está baseado na 

noção de rede urbana, um conjunto integrado de 

cidades que estabelecem relações econômicas, sociais 

e políticas entre si. A hierarquia urbana brasileira 

produz duas formas de avaliação: 

 Modelo Industrial ou tradicional – Quanto maior o 

centro urbano, mais diversificada é sua infraestrutura 

econômica e maiores as possibilidades de coordenar 

os principais fluxos de mercadorias e serviços, 

influenciando as outras cidades de sua rede. Temos 

nesse modelo as metrópoles globais, metrópoles 

regionais e os centros regionais. 

Modelo Informacional – A implantação de modernos 

sistemas de transporte e de comunicações reduziu as 

distâncias e possibilitou a desconcentração das 

atividades econômicas, que se difundiram por todo o 

país e hoje são coordenadas a partir de diretrizes 

produzidas nos grandes centros nacionais e 

internacionais. Nesse modelo as cidades não se 

relacionam apenas com os centros maiores aos quais 

se subordinavam na antiga hierarquia urbana, 

havendo uma ruptura com a hierarquia urbana 

tradicional.  

 

População urbana sobe de 81,25% para 84,35% Já em 

2010, apenas 15,65% da população (29.852.986 

pessoas) viviam em situação rural, contra 84,35% em 

situação urbana (160.879.708 pessoas). Entre os 

municípios, 67 tinham 100% de sua população 

vivendo em situação urbana e 775 com mais de 90% 

nessa situação. Por outro lado, apenas nove tinham 

mais de 90% de sua população vivendo em situação 

rural. Em 2000, 81,25% (137.953.959 pessoas) da 

população brasileira vivia em situação urbana e 

18,75% (31.845.211 pessoas) em situação rural. Entre 

os municípios, 56 tinham 100% de sua população 

vivendo em situação urbana e 523 com mais de 90% 

nessa situação. Por outro lado, 38 tinham mais de 

90% vivendo em situação rural e o único município do 

país a ter 100% de sua população em situação rural 

era Nova Ramada (RS) 

Industrialização 

A industrialização se caracteriza pelo processo de 

desenvolvimento industrial em uma determinada 

localidade, cujo principal interesse é a substituição do 

modo de produção para maximização dos lucros. Esse 

fenômeno ocorre através da mecanização das 

atividades em substituição de algumas funções 

exercidas pelo homem, proporcionando uma 

produção em série e em grande escala. 
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As máquinas foram inventadas, com o propósito de 

poupar o tempo do trabalho humano. Uma delas era 

a máquina a vapor que foi construída na Inglaterra 

durante o século XVIII. Graças a essas máquinas, a 

produção de mercadorias ficou maior e os lucros 

também cresceram. Vários empresários; então, 

começaram a investir nas indústrias. 

 

Ilustração da paisagem inglesa durante a Revolução 

Industrial. As grandes chaminés expelindo fumaça 

representava desenvolvimento. 

Com tanto avanço, as fábricas começaram a se 

espalhar pela Inglaterra trazendo várias mudanças. 

Esse período é chamado pelos historiadores 

de Revolução Industrial e ela começou na Inglaterra. 

Os ingleses davam muita importância ao comércio 

(quanto mais comércio havia, maior era a 

concorrência). 

Quando se existe comércio, existe concorrência e para 

acabar com ela, era preciso baixar os preços. Logo, a 

burguesia inglesa começou a aperfeiçoar suas 

máquinas e a investir nas indústrias. 

Vários camponeses foram trabalhar nas fábricas e 

formaram uma nova classe social: o proletariado. 

O desenvolvimento industrial arruinou os artesãos, 

pois os produtos eram confeccionados com mais 

rapidez nas fábricas. A valorização da ciência, a 

liberdade individual e a crença no progresso 

incentivaram o homem a inventar máquinas. 

O governo inglês dava muita importância à educação 

e aos estudos científicos e isso também favoreceu as 

descobertas tecnológicas. 

Graças à Marinha Inglesa (que era a maior do mundo 

e estava em quase todos os continentes) a Inglaterra 

podia vender seus produtos em quase todos os 

lugares do planeta. 

No século XIX a Revolução Industrial chegou até a 

França e com o desenvolvimento das ferrovias cresceu 

ainda mais. Em 1850, chegou até a Alemanha e só no 

final do século XIX; na Itália e na Rússia, já nos EUA, o 

desenvolvimento industrial só se deu na segunda 

metade do século XIX. 

No Japão, só nas últimas décadas do século XIX, 

quando o Estado se ligou à burguesia (o governo 

emprestava dinheiro para os empresários que 

quisessem ampliar seus negócios, além de montar e 

vender indústrias para as famílias ricas), é que 

a industrialização começou a crescer. O Estado 

japonês esforçava-se ao máximo para incentivar o 

desenvolvimento capitalista e industrial. 

Adam Smith (pensador escocês) escreveu em 1776 o 

livro “A Riqueza das Nações”, nessa obra (que é 

considerada a obra fundadora da ciência econômica), 

Smith afirma que o individualismo é bom para toda a 

sociedade. Para ele, o Estado deveria interferir o 

mínimo possível na economia. Adam Smith também 

considerava que as atividades que envolvem o 

trabalho humano são importantes e que a indústria 

amplia a divisão do trabalho aumentando a 

produtividade, ou seja, cada um deve se especializar 

em uma só tarefa para que o trabalho renda mais. 

http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2007/09/revolucao-industrial1.jpg
http://www.infoescola.com/sociologia/classes-sociais/
http://www.infoescola.com/sociologia/proletariado/
http://www.infoescola.com/historia/industrializacao/
http://www.infoescola.com/economia/adam-smith/
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A Revolução Industrial trouxe riqueza para os 

burgueses; porém, os trabalhadores viviam na 

miséria. Muitas mulheres e crianças faziam o trabalho 

pesado e ganhavam muito pouco, a jornada de 

trabalho variava de 14 a 16 horas diárias para as 

mulheres, e de 10 a 12 horas por dia para as crianças. 

Enquanto os burgueses se reuniam em grandes festas 

para comemorar os lucros, os trabalhadores 

chegavam à conclusão que teriam que começar a lutar 

pelos seus direitos. 

A revolução Industrial mudou a vida da humanidade. 

A vida nas cidades se tornou mais importante que a 

vida no campo e isso trouxe muitas consequências: 

nas cidades os habitantes e trabalhadores moravam 

em condições precárias e conviviam diariamente com 

a falta de higiene, isso sem contar com o constante 

medo do desemprego e da miséria. 

Industrialização brasileira 

O processo de concentração industrial no Brasil As 

primeiras indústrias a surgir no Brasil foram as de 

bens de consumo não-duráveis – alimentícias e 

têxteis. Essas atividades, com máquinas movidas à 

energia elétrica, surgem no final do século XIX. A 

economia agroexportadora cafeeira teve contribuição 

decisiva na geração de capital necessário para 

sustentar o processo de industrialização, que surgia, 

ao mesmo tempo em que o Estado fomentava esse a 

vinda de imigrantes para o trabalho livre. A partir da 

década de 1930, além das indústrias de bens não-

duráveis, instalaram-se paulatinamente os setores de 

bens de consumo duráveis, de bens intermediários e 

de bens de capital. O Estado passou a atuar como 

agente planejador da economia, formulando políticas 

específicas para favorecer a instalação dos diferentes 

setores industriais – com uma política energética e de 

financiamento. A partir de 1950, por meio dos 

investimentos das multinacionais, a industrialização 

brasileira se expandiu. Com a participação do capital 

externo, coube ao Estado o investimento em 

infraestrutura de energia, transporte e comunicações, 

e implantação de indústrias pesadas (siderúrgica, 

metalúrgica, petróleo, eletricidade e mineração), a 

modernização da agricultura e a formulação de 

políticas de desenvolvimento regional. Esse processo 

promoveu uma concentração industrial na Região 

Sudeste do Brasil, o qual prosseguiu até por volta de 

1970. A atividade industrial aproveitou uma série de 

condições favoráveis criadas em São Paulo pelo café: 

mão-de-obra, mercado consumidor, eletricidade, 

transportes e excelente sistema bancário. Minas 

Gerais, Paraná e até Santa Catarina ganharam com 

essa concentração industrial, ampliando as sua 

infraestrutura e atividades econômicas. Fatores 

fundamentais para impulsionar o desenvolvimento 

industrial do Brasil:  

- a ocorrência da Primeira e Segunda Guerras 

Mundiais  

- ampliação e reequipamento do parque industrial 

após a Segunda Guerra Mundial;  

- instalação da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) 

de Volta Redonda, em 1946;  

- Plano de Metas (governo de Juscelino Kubitscheck) 

para o setor de energia e transporte. 

 

Desconcentração Industrial Por volta de 1970, 

começou a ocorrer uma relativa desconcentração 

industrial no Brasil, com decréscimo relativo de São 

Paulo e crescimento maior em outras unidades da 

Federação (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, 

Minas Gerais, Goiás, Amazonas, Mato Grosso e 

outras).  

É importante ressaltar que não foi tanto uma 

regressão da atividade industrial em São Paulo, mas 
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um maior crescimento em outros estados. Entre os 

fatores que contribuíram para essa deseconomia de 

escala podemos citar: - custos elevados de impostos;  

- terrenos demasiadamente caros;  

- congestionamentos frequentes no trânsito; - 

elevados custos para moradia, transporte e 

alimentação (o que implica maiores salários);  

- incentivos de outros estados e municípios para atrair 

empresas (lotes baratos, infra-estrutura, isenção de 

impostos, etc).  

Graças a sua proximidade geográfica e a densa rede 

de transporte e comunicações, a Região Sul foi 

beneficiada com o processo de desconcentração 

industrial do Sudeste. O setor secundário foi o que 

mais se desenvolveu ao longo das últimas décadas. 

Atualmente, várias empresas nacionais e estrangeiras 

têm sido atraídas para a região, interessadas no 

amplo mercado dos países do Cone Sul. O eixo Porto 

Alegre Caxias do Sul e o parque industrial de Curitiba 

são destaque nesse processo. Em Santa Catarina as 

indústrias tradicionais se modernizaram, atraindo 

empresas dos setores mecânicos e elétrico por quase 

todo o estado.  

No Nordeste houve a expansão das indústrias de bens 

intermediários dos setores químicos (Recife), 

petroquímico (Bahia) e de material elétrico, bem 

como a modernização das indústrias de bens de 

consumo. A agroindústria é o destaque na Região 

Centro-Oeste. No eixo Campo Grande-Goiânia-

Brasília, há destaque para as indústrias madeireira, 

farmacêutica, de borracha e de papel. Na Região 

Norte, a expansão da Zona Franca de Manaus foi 

responsável pelo crescimento da atividade industrial, 

com destaque para as indústrias do setor de 

eletroeletrônicos, do setor óptico e as atividades 

industriais extrativas ligadas a riqueza mineral do 

Pará. 

Fontes de Energia 

O processo de industrialização envolve a produção e o 

consumo de produtos energéticos, uma vez que a 

indústria é a atividade econômica que mais consome 

energia. Por isso, está muito subordinada a ela, 

particularmente à localização dos recursos 

energéticos, à viabilidade de utilização econômica de 

suas fontes e, sobretudo, à contabilização dos custos 

– aspectos essenciais do projeto de industrialização 

do país. A energia pode ser definida como capacidade 

de produzir trabalho, incluindo-se aí a energia 

muscular do ser humano até a energia nuclear. A 

matriz energética utilizada no Brasil foi sendo 

ampliada e diversificada com o decorrer das 

atividades industrias, como demonstra a figura 

abaixo. 

 

As fontes de energia são divididas em duas grandes 

categorias: Fontes não-renováveis: aquelas cujas 

reservas podem se esgotar, como é o caso do 

petróleo, do carvão, do gás natural, do urânio, etc. 

Fontes renováveis: que podem produzir energia sem 

se esgotarem, como os rios, marés, vento, sol, 

biomassa, etc. As principais fontes exploradas até hoje 

são as não renováveis. No Brasil, essas fontes de 

energia estão distribuídas da seguinte forma: 

Gás natural 
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Representando 3% da matriz energética brasileira, os 

grandes produtores são Rio de Janeiro e Bahia, 

seguidos de longe por Sergipe, Rio Grande do Norte e 

Amazonas. O Brasil também importa gás natural da 

Bolívia através de um extenso gasoduto, que vai de 

Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, a Guararema, em 

São Paulo, e daí a região industrial de Porto Alegre no 

Rio Grande do Sul. Nesse estado outro gasoduto 

permite a importação do gás natural da Bolívia. 

 

-Petróleo 

 Até a década de 1970, a limitada produção nacional 

era obtida de poços terrestres, a maior parte 

localizada no Recôncavo Baiano. Hoje, a principal 

fonte são os poços submarinos da plataforma 

continental, principalmente na região vizinha ao 

Estado do Rio de Janeiro (Bacia de Campos). Do total 

produzido no país, mais de 60% são originários da 

plataforma continental. Em seguida ao Rio de Janeiro, 

estão os estados do Rio Grande do Norte e da Bahia, 

respectivamente. Sergipe e Ceará também são outros 

destaques na produção nacional. As refinarias estão 

próximas aos centros de consumo, sendo que a 

Petrobrás detém 98% dessa atividade em várias 

regiões brasileiras 

 

Carvão Mineral 

A preocupação com o aproveitamento do carvão 

mineral é recente no Brasil. As reservas estão 

depositadas em terrenos sedimentares antigos, na 

borda oriental da bacia do Paraná, no baixo Amazonas 

e na bacia do Parnaíba, mas apenas o carvão do sul é 

explorado. Apenas parte do carvão catarinense é 

coqueificada e remetida para a Companhia 

Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda (RJ). No Rio 

Grande do Sul, cerca de 50% da produção é 

aproveitada para a fabricação de aço. O carvão é 

muito utilizado na geração termelétrica de energia, 

que na região sul representa 15% do total da região. 

 

Hidreletricidade 

Fonte de energia abundante no Brasil, pois temos a 

rede hidrográfica mais densa do mundo, com enorme 

potencial hidrelétrico. Isso explica porque mais de 

90% da potência instalada nas usinas provêm de 

geradores hidráulicos, cabendo aos geradores 

térmicos apenas 8%. As regiões Sul e Sudeste 

apresentam grandes empreendimentos hidrelétricos, 

como por exemplo: o complexo Urubupungá (SP e 

MS) com as usinas de Jupiá e Ilha Solteira; a usina de 
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Três Marias (Rio São Francisco; e a usina de Itaipu 

(maior hidrelétrica do planeta, localizada no Rio 

Paraná). No norte destaca-se a usina de Tucuruí, no 

Rio Tocantins, construída para alimentar a produção 

de alumínio realizada na região de Belém e que 

fornece energia para outras regiões do Brasil. Na 

Região Nordeste destacam-se as usinas do Rio São 

Francisco, como Sobradinho, Moxotó e Paulo Afonso, 

construídas como parte do projeto de 

desenvolvimento da região nas décadas de 1960 e 

1970. O Brasil só aproveita 30% de seu potencial 

hidrelétrico, sendo um poderoso argumento contra o 

uso da energia nuclear 

 

OUTRAS FONTES DE ENERGIA 

 

 Energia Nuclear No final da década de 1960, o 

governo brasileiro começou a definir o Programa 

Nuclear Brasileiro, destinado a implantar no país a 

produção de energia atômica. A usina nuclear 

decorrente desse programa foi Angra I, localizada em 

Angra dos Reis (RJ). Essa usina entrou em operação 

em 1984. Pelos riscos que representa, o projeto tem 

sido alvos de críticas, tanto por parte de ecologistas, 

de cientistas e da sociedade civil.  

Etanol- O álcool pode ser produzido de numerosos 

vegetais, como cana-de-açucar, batata e cevada. 

Diante da perspectiva de esgotamento das reservas 

de petróleo e de carvão, tem sido valorizado como 

combustível alternativo. Nos anos de 1970, com o 

aumento dos preços do petróleo no mercado 

internacional, foi criado o Programa Nacional do 

Álcool (Proálcool), que recebeu incentivos 

governamentais e desenvolveu tecnologia própria, 

apresentando grande produção em menos de dez 

anos. A inviabilidade está no processo produtivo, pois 

exige grandes extensões de terra. Sua utilização 

restringe-se ao setor de transportes.  

Xisto Betuminoso O aproveitamento econômico do 

xisto betuminoso consiste em separar o betume da 

rocha (hidrocarbonetos) e produzir petróleo a partir 

dele. As maiores concentrações estão no município de 

São Mateus do Sul (PR), onde foi instalada uma usina 

para processá-lo. Em média, o teor de óleo na rocha é 

inferior a 10%. Dificuldades técnicas e ambientais 

restringem a utilização dessa fonte energética.  

Energia Solar No Brasil essa fonte de energia é muito 

utilizada para o aquecimento da água em habitações. 

A tecnologia existente é rudimentar para a geração de 

energia, aproveitando muito pouco da intensa 

radiação solar que o território brasileiro recebe.  

Biogás Trata-se do gás produzido a partir de matéria 

orgânica em decomposição (esterco, palha, bagaço 

vegetal ou lixo) pela ação de certas bactérias. O 

biodigestor é o aparelho utilizado para o aproveitar o 

biogás. 

Meios de Transporte 

O transporte pode ser realizado por meio de corpos 

d’água, terrestre e aéreo. Sendo assim, os meios de 

transporte são classificados em: 

 

Ferroviário: é uma modalidade de transporte 

terrestre, em que o deslocamento é feito em trens 

que se movem sobre trilhos. Ele é muito vantajoso 

para o transporte de cargas pesadas, sobretudo de 

matérias-primas.  

 

Rodoviário: também é uma forma de transporte 

terrestre, sendo responsável pelo transporte de 

pessoas e mercadorias em carros, caminhões ou 

ônibus, que se deslocam em ruas, rodovias ou 

estradas.  
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Desenvolvimento do transporte rodoviário 

 

Com o desenvolvimento do transporte a partir dos 

séculos XVII e XVIII, surgiram novas técnicas para a 

construção de estradas. Houve um avanço até o 

século XIX que foi parado por causa do surgimento 

das ferrovias. 

As rodovias modernas só começaram a se estabelecer 

no século XX devido a utilização do automóvel, cuja 

produção em escala industrial ocorreu em 1902, na 

Alemanha e no ano seguinte, nos Estados Unidos. 

Quando surgiu a Primeira Guerra Mundial, houve o 

aumento da produção dos veículos e novas variações 

começaram a surgir, tais como tratores, caminhões, 

etc. 

O primeiro caminhão movido à gasolina do mundo foi 

o Daimler-Motoren-Gesellschaft, que começou a 

rodar pelas ruas da Alemanha, em 1896. Os 

responsáveis pela invenção foram Daimler e Maybach. 

O caminhão era simples com apenas um lugar para o 

motorista e tinha finalidade exclusiva de carregar 

mercadorias. 

Inicialmente, o transporte rodoviário serviu para 

complementar o transporte ferroviário. Com o passar 

do tempo, houve um crescimento acelerado e várias 

ferrovias foram desativadas. Dentre os motivos disso 

foi a grande possibilidade do caminhão chegar a 

vários locais, entregar mercadorias diretamente para 

o consumidor, com mais agilidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Marítimo: consiste em uma modalidade de transporte 
aquaviário, em que ocorre o deslocamento 
intercontinental de cargas e passageiros por mares ou 
oceanos.  
 
Fluvial: é um transporte aquaviário, realizado em 
barcos ou balsas, que se movimentam sobre os rios.  
 
Aéreo: é o meio de transporte mais rápido do planeta, 
sendo mais comum em aviões e helicópteros, mas 
também pode ser feito em balões. É muito eficaz para 
o transporte de passageiros, porém, em razão dos 
elevados custos e espaço reduzido, não é adequado 
para o transporte de cargas pesadas.  
 
Dutoviário: é o transporte realizado por meio de 
tubos, podendo ser gasodutos (substâncias gasosas), 
oleodutos (líquidas) ou minerodutos (substâncias 
sólidas).  
 
 

Agropecuária 
 
A produção agropecuária atual precisa ser estudada 

dentro do funcionamento da economia globalizada. 

Os produtores rurais estão se tornando empresários e 

produzindo aquilo que dá mais lucro e que tem 

mercado em todo o mundo. Assim, existem países 

que estão entre os maiores exportadores de algum 
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gênero agrícola e, ao mesmo tempo, possuem uma 

grande quantidade de pessoas passando fome.  

Os diferentes Agrossistemas Consolidam-se nos tipos 

de cultivo ou de criação que serão produzidas as 

espécies de plantas e/ou raças de animais, assim 

como as técnicas envolvidas na produção agrícola ou 

na pecuária, além de analisar o tamanho das 

propriedades rurais e o nível tecnológico. As 

propriedades rurais são classificadas segundo o nível 

tecnológico aplicado na pecuária e agricultura. Com 

isso, os Agrossistemas podem ser:  

 

Agropecuária Tradicional: É a atividade sem uso de 

tecnologia moderna. Ainda persiste nas mãos de 

pequenos produtores, mas tem dificuldade de se 

manter no mercado quando disputam os produtores 

modernizados. A criação de gado é extensiva, ou seja, 

gado criado solto com poucos investimentos com a 

genética, com a saúde animal. As plantações são feitas 

sem utilização de defensivos agrícolas, as sementes 

não são selecionadas, as técnicas praticadas são 

rudimentares como arado de tração animal, com 

produção baixa pela falta de modernização.  

 

Agropecuária Moderna: é a atividade com o uso de 

tecnologia de ponta. A criação de gado é intensiva, ou 

seja, cuidados com a genética, analisando as 

vantagens da criação de uma determinada raça, 

utilização de medicamentos, além de 

acompanhamento de um veterinário. O cultivo 

agrícola também é intensivo, ou seja, alta 

produtividade em menos terras cultivadas, isso ocorre 

porque a produção é estruturada nas mais modernas 

técnicas e máquinas. Nesse tipo de produção é 

realizado, primeiramente, a correção do solo; são 

observadas as previsões do tempo para executar o 

plantio; as sementes são selecionadas, imunes a 

pragas e também adaptadas ao clima; há aplicação de 

fertilizantes, além do acompanhamento de um 

agrônomo; e o trabalho de plantio e colheita é 

realizado por modernos tratores e colheitadeiras, 

garantindo alta produtividade.  

 

Plantations São grandes propriedades rurais 

monocultoras, ou seja, cultivam uma única cultura 

com produção destinada à exportação. As plantations 

são heranças do período colonial de vários países das 

Américas, África e Ásia. Utilizando mão de obra 

escrava, eram responsáveis pela produção de 

produtos tropicais muito apreciados na Europa e que 

enriqueceram as metrópoles na época  

Agrossistemas Alternativos Representa uma forma de 

produção ecologicamente correta para amenizar os 

problemas sociais e ambientais. Nesse sistema, busca-

se a eliminação de agrotóxico e é chamado de 

produção orgânica, atualmente o produto orgânico 

tem conseguido um valor mais elevado por seus 

produtos, o preço maior é devido à qualidade dos 

produtos, pois são mais saudáveis, não há adição de 

substâncias químicas, pois o combate às pragas e os 

fertilizantes são feitos com controle biológico, ou seja, 

agentes que não são prejudiciais ao organismo e à 

natureza. A produção alternativa pratica a policultura 

(cultivo de várias culturas) e jamais monocultura 

(cultivo de uma única cultura). Os objetivos são 

alimentos saudáveis e equilibro ambiental, diminuição 

do êxodo rural e do desemprego. 

 

Agropecuária brasileira 

O Censo Agropecuário 2006 revelou que a 

concentração na distribuição de terras permaneceu 

praticamente inalterada nos últimos vinte anos, 

embora tenha diminuído em 2.360 municípios. Nos 
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Censos Agropecuários de 1985, 1995 e 2006, os 

estabelecimentos com mais de 1.000 hectares 

ocupavam 43% da área total de estabelecimentos 

agropecuários no país, enquanto aqueles com menos 

de 10 hectares ocupavam, apenas, 2,7% da área total. 

Focalizando-se o número total de estabelecimentos, 

cerca de 47% tinham menos de 10 hectares, enquanto 

aqueles com mais de 1.000 hectares representavam 

em torno de 1% do total, nos censos analisados. Em 

2006, os cerca de 5,2 milhões de estabelecimentos 

agropecuários do país ocupavam 36,75% do território 

nacional e tinham como atividade mais comum a 

criação de bovinos. A área total dos estabelecimentos 

agropecuários brasileiros diminuiu em 23,7 milhões 

de hectares (-6,69%) em relação ao Censo 

Agropecuário 1995, uma possível causa foi a criação 

de novas Unidades de Conservação Ambiental 

(crescimento de 19,09% de área) e demarcação de 

terras indígenas (crescimento de 128,2%), totalizando 

mais de 60 milhões de hectares. Entre 1995 e 2006, os 

estabelecimentos agropecuários registraram redução 

de suas áreas de florestas (-11%) e de pastagens 

naturais (- 26,6%), e aumento nas áreas de pastagens 

plantadas de 1,7 milhão de hectares (1,8%), 

sobretudo na região Norte (39,7%), enquanto aquelas 

dedicadas à agricultura cresceram 19,4%, sendo que o 

maior aumento ocorreu no Centro-Oeste (63,9%).  

 

A grande maioria dos produtores entrevistados eram 

analfabetos ou sabiam ler e escrever, mas não tinham 

frequentado a escola (39%), ou não possuíam o 

ensino fundamental completo (43%), totalizando mais 

de 80% de produtores rurais com baixa escolaridade. 

Trabalhavam em estabelecimentos agropecuários, 

18,9% da população ocupada no país. 77% dos 

ocupados tinham laços de parentesco com o produtor 

e 35,7% não sabiam ler e escrever Havia mais de 1 

milhão de crianças com menos de 14 anos de idade 

trabalhando na agropecuária.  

 

Com crescimento de 88% na produção, a soja foi a 

cultura que mais se expandiu na última década, sendo 

que em 46,4% desses estabelecimentos optou-se por 

sementes transgênicas. Apenas 1,8% dos 

estabelecimentos agropecuários praticavam 

agricultura orgânica no país, sendo que 42,5% destes 

produtores ligavam-se a associações, sindicatos ou a 

cooperativas. 6,3% dos estabelecimentos declararam 

utilizar irrigação, o que representou um aumento de 

39% em relação ao Censo anterior. Mais da metade 

dos estabelecimentos onde houve utilização de 

agrotóxicos não recebeu orientação técnica (785 mil 

ou 56,3%). Além disso, 15,7% dos produtores rurais 

responsáveis por estabelecimentos onde houve 

aplicação de agrotóxicos não sabem ler e escrever, o 

que potencializa o risco de intoxicação e uso 

inadequado do produto. O rebanho bovino brasileiro 

era de 171,6 milhões de cabeças em dezembro de 

2006, sendo que Mato Grosso do Sul reunia 20,4 

milhões de cabeças, enquanto Pará registrou maior 

crescimento (119,6%). Os estabelecimentos que têm 

como atividade principal a cana-de-açúcar ou a soja 

ficaram com a maior participação no valor da 

produção agropecuária (ambos 14%), seguidos por 

aqueles que se dedicam à criação de bovinos (10%). 

Esses são alguns dos resultados do 10º Censo 

Agropecuário - 2006, maior levantamento sobre a 

estrutura produtiva do setor primário brasileiro, que 

traz um perfil de aproximadamente 5,2 milhões de 

estabelecimentos, em todos os 5.564 municípios 

brasileiros.  

Os resultados do Censo Agropecuário 2006 mostram 

que a estrutura agrária brasileira, caracterizada pela 

concentração de terras em grandes propriedades 
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rurais não se alterou nos últimos vinte anos. A 

manutenção da desigualdade na distribuição de terras 

expressa-se na comparação das informações nos três 

últimos censos agropecuários: 

 Na comparação entre 1985, 1995 e 2006, as 

propriedades com menos de 10 hectares ocupavam, 

apenas, 2,7% (7,8 milhões de hectares) da área total 

dos estabelecimentos rurais, enquanto os 

estabelecimentos com mais de 1.000 hectares 

concentravam mais de 43% (146,6 milhões de 

hectares) da área total em ambos os três censos 

agropecuários. Focalizando-se o número total de 

estabelecimentos, cerca de 47% tinham menos de 10 

hectares, enquanto aqueles com mais de 1.000 

hectares representavam em torno de 1% do total, nos 

censos analisados 

 

Os Critérios da Reforma Agrária  

Em 1993 o Congresso Nacional oficializou um critério 

de produtividade, segundo o qual, para ser 

considerada produtiva, uma propriedade rural deve 

apresentar, no mínimo, um índice de utilização de 

80% da área aproveitável (já descontadas as áreas de 

reserva vegetal, mananciais, etc.).  

Desde então, as propriedades com aproveitamento 

abaixo desse índice podem ser desapropriadas para 

realizar-se a reforma agrária. A classificação de uma 

propriedade em produtiva ou não-produtiva, 

excluindo-a ou tornando-a legalmente passível de 

desapropriação, dá origem a discussões, até mesmo 

na Justiça. A possibilidade de questionar em juízo a 

classificação feita pelo Incra permite que muitos 

latifundiários evitem ou retardem a desapropriação 

de suas terras. Os conflitos no campo tornam-se cada 

vez mais agudos.  

 

A Pecuária no Brasil  

O Brasil é o primeiro produtor de gado bovino do 

mundo. O país também possui o terceiro rebanho 

suíno do planeta, sendo precedido pela China e EUA. 

Na criação de aves, também é o maior produtor, com 

um grande desenvolvimento da produção em alguns 

estados (SP, MG e toda Região Sul). O espaço agrário 

brasileiro passou por recentes transformações, 

representadas principalmente pela modernização das 

atividades (intensificação das produções) e pela 

ampliação das fronteiras agrícolas (intensificação das 

produções).  

 

Os problemas ambientais do meio rural  

Na área rural, os problemas ambientais estão 

principalmente relacionados às áreas que passam por 

um processo de modernização agrária, mas não só a 

essas. No processo de modernização ocorre a 

mecanização e introdução de novas técnicas e 

tecnologias, com o o uso intenso de adubos químicos 

e agrotóxicos. Esses são os principais vetores de 

degradação ambiental nesse meio. Já no meio rural 

tradicional, as queimadas e o manejo inadequado do 

solo são os principais agentes de deterioração do solo 

e demais caraterísticas primárias do ambiente. 
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BRASIL, CELEIRO FUTURO DO MUNDO 

 

 Sob o comando do mercado internacional, o 

agronegócio se expande e reorganiza os espaços 

produtivos no território brasileiro A agropecuária está 

na origem de uma cadeia produtiva ligada a um 

conjunto de atividades industriais e de serviços que se 

denominam agronegócio. Se a atividade agropecuária 

é responsável por aproximadamente 10% do PIB do 

Brasil, o agronegócio é responsável por um terço do 

PIB, 35% dos empregos e 40% das exportações. Nos 

últimos anos, o Brasil se tornou um dos maiores 

produtores e exportadores de commodities 

agropecuárias do mundo. Atualmente é líder mundial 

na exportação de açúcar, café, suco de laranja, soja, 

tabaco, carne bovina e frango. Está entre os maiores 

produtores de álcool, algodão e milho. Embora o 

volume de produção seja crescente, os produtos 

exportados são, em grande parte, de baixo valor 

agregado. Por isso, a participação do Brasil no 

mercado mundial de bens agrícolas é de apenas 4% As 

vantagens comparativas do Brasil, especialmente nos 

aspectos naturais, são enormes. Vastas áreas de 

relevo pouco acidentado, condições edáficas e 

climáticas favoráveis, recursos hídricos abundantes. 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a 

Agricultura e Alimentação (FAO), o Brasil possui um 

estoque de 300 milhões de hectares de terras a serem 

utilizadas. Gigantes territoriais como Rússia, Estados 

Unidos, Índia, China, Austrália e Canadá possuem 

extensões bem menores de terras disponíveis 

 

 

Extrativismo 

Extrativismo é a atividade de extrair da natureza os 

recursos que está à disposição do homem sejam estes 

produtos de origem animal, vegetal ou mineral.  

É considerada a mais antiga atividade humana, 

antecedendo a agricultura, a pecuária e a indústria. O 

extrativismo é praticado mundialmente através dos 

tempos por todas as sociedades. 

 
Existem três tipos de extrativismo. São eles: 

Extrativismo animal: pesca e caça. 

Extrativismo vegetal: onde há a simples extração de 
produtos vegetais que não foram cultivados pelo 
homem, como madeira, óleos, frutos, borracha, entre 
outros. Não devemos confundir extrativismo vegetal 
com agricultura. No extrativismo, o homem 
somente coleta os recursos que a natureza lhe 
proporciona; na agricultura, o homem faz 
a colheita daquilo  que plantou e cultivou. O 
extrativismo vegetal também é chamado de coleta 
vegetal. 

Extrativismo mineral: é a extração dos minerais úteis 
que existem na crosta terrestre, como o ferro, o 
alumínio, o cobre e muitos outros. O extrativismo 
mineral também recebe o nome de mineração. 
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Globalização 

Podemos dizer que é um processo econômico e social 
que estabelece uma integração entre os países e as 
pessoas do mundo todo. Através deste processo, as 
pessoas, os governos e as empresas trocam ideias, 
realizam transações financeiras e comerciais e 
espalham aspectos culturais pelos quatro cantos do 
planeta. 
  
O conceito de Aldeia Global se encaixa neste 
contexto, pois está relacionado com a criação de uma 
rede de conexões, que deixam as distâncias cada vez 
mais curtas, facilitando as relações culturais e 
econômicas de forma rápida e eficiente. 
  
Origens da Globalização e suas Características 
  
Muitos historiadores afirmam que este processo teve 
início nos séculos XV e XVI com as Grandes 
Navegações e Descobertas Marítimas. Neste contexto 
histórico, o homem europeu entrou em contato com 
povos de outros continentes, estabelecendo relações 
comerciais e culturais. Porém, a globalização efetivou-
se no final do século XX, logo após a queda do 
socialismo no leste europeu e na União Soviética. O 
neoliberalismo, que ganhou força na década de 1970, 
impulsionou o processo de globalização econômica. 
  
Com os mercados internos saturados, muitas 
empresas multinacionais buscaram conquistar novos 
mercados consumidores, principalmente dos países 
recém-saídos do socialismo. A concorrência fez com 
que as empresas utilizassem cada vez mais recursos 
tecnológicos para baratear os preços e também para 

estabelecerem contatos comerciais e financeiros de 
forma rápida e eficiente. Neste contexto, entra a 
utilização da Internet, das redes de computadores, 
dos meios de comunicação via satélite etc.  
  
Outra característica importante da globalização é a 
busca pelo barateamento do processo produtivo pelas 
indústrias. Muitas delas produzem suas mercadorias 
em vários países com o objetivo de reduzir os custos. 
Optam por países onde a mão-de-obra, a matéria-
prima e a energia são mais baratas. Um tênis, por 
exemplo, pode ser projetado nos Estados Unidos, 
produzido na China, com matéria-prima do Brasil, e 
comercializado em diversos países do mundo. 

 

Sistemas Econômicos 

É o sistema político-econômico que orienta a 
organização de uma sociedade e seu espaço, 
estabelece as relações entre os indivíduos no 
processo de produção. Os dois sistemas são 
Capitalismo e Socialismo.  
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O Capitalismo surgiu durante a Revolução Industrial. 

As características desse regime político-econômico 

são de economia de mercado em que o próprio 

determina a trajetória da circulação, dos preços, da 

produção. Monopólio é quando uma empresa ou mais 

domina a oferta de um determinado seguimento. 

Cartel é quando um conjunto de empresas de uma 

determinada área da economia tem objetivo de 

monopolizar ou dominar o mercado enfraquecendo 

os seus concorrentes, e a livre concorrência é a busca 

de lucros, o predomínio da propriedade privada é a 

principal característica, e principalmente, uma 

sociedade dividida em classes. 

O Capitalismo e a organização da sociedade  

Esse sistema não tem sido capaz de assegurar uma 

convivência harmônica entre os seres humanos e a 

natureza. A difícil relação capital versus trabalho, a 

devastação da natureza, o aumento das desigualdades 

sociais e a perda de valores são pontos negativos do 

capitalismo.  

O sistema socialista  

Em 1917, na Rússia, uma Revolução derrubou o 

Governo Monarquista, provocando a socialização dos 

meios de produção, isso significa que todas as 

empresas industriais ou rurais passam a ser 

administradas pelo estado, tudo é dividido entre 

todos, favorecendo o surgimento de uma sociedade 

sem divisão de classes, a economia controlada pelo 

estado é denominada de planificada.  

A queda do socialismo  

O socialismo real, caracterizado pelo excessivo 

controle do estado não direcionou corretamente os 

rumos do mercado e do processo de industrialização e 

comercialização, além de focalizar as atividades 

industriais na produção bélica, deixando de lado a 

produção de bens de consumo, isso deixou a URSS 

sem competitividade. Em 1980, uma intensa crise 

econômica agravou a situação política e social dos 

soviéticos, enfim a defasagem tecnológica e enormes 

gastos militares foram determinantes para o declínio 

do socialismo na URSS e em outras nações, 

atualmente apenas alguns países adotam o 

socialismo, como China, Vietnã, Coréia e Cuba.  

Nova ordem mundial: o mundo multipolar  

Depois do período bipolar que dividia o mundo em 

dois lados distintos, surge uma nova realidade no qual 

não mais duas nações são potências e dois regimes 

político-econômicos são aplicados, pois agora existe a 

hegemonia do capitalismo em nível global, o mundo 

multipolar corresponde aos países que lideram a 

direção do planeta, o primeiro é os EUA, maior 

potência econômica e militar, segunda potência é o 

Japão e a terceira são os países da Europa 

desenvolvida.  

 

Guerra Fria 

A Guerra Fria tem início logo após a Segunda Guerra 

Mundial, pois os Estados Unidos e a União Soviética 

vão disputar a hegemonia política, econômica e 

militar no mundo. 

 A União Soviética possuía um sistema socialista, 

baseado na economia planificada, partido único 

(Partido Comunista), igualdade social e falta de 

democracia. Já os Estados unidos, a outra potência 

mundial, defendia a expansão do sistema capitalista, 

baseado na economia de mercado, sistema 

democrático e propriedade privada. Na segunda 

metade da década de 1940 até 1989, estas duas 

potências tentaram implantar em outros países os 

seus sistemas políticos e econômicos. 

  

http://www.suapesquisa.com/segundaguerra/
http://www.suapesquisa.com/segundaguerra/
http://www.suapesquisa.com/geografia/socialismo/
http://www.suapesquisa.com/capitalismo/


 

WWW.GEOGRAFIAIRADA.COM 

A definição para a expressão guerra fria é de um 

conflito que aconteceu apenas no campo ideológico, 

não ocorrendo um embate militar declarado e direto 

entre Estados Unidos e URSS. Até mesmo porque, 

estes dois países estavam armados com centenas de 

mísseis nucleares. Um conflito armado direto 

significaria o fim dos dois países e, provavelmente, da 

vida no planeta Terra. Porém ambos acabaram 

alimentando conflitos em outros países como, por 

exemplo, na Coreia e no Vietnã. 

  
Paz Armada 
Na verdade, uma expressão explica muito bem este 
período: a existência da Paz Armada. As duas 
potências envolveram-se numa corrida armamentista, 
espalhando exércitos e armamentos em seus 
territórios e nos países aliados. Enquanto houvesse 
um equilíbrio bélico entre as duas potências, a paz 
estaria garantida, pois haveria o medo do ataque 
inimigo.  
 Nesta época, formaram-se dois blocos militares, cujo 
objetivo era defender os interesses militares dos 
países membros. A OTAN - Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (surgiu em abril de 1949) era liderada 
pelos Estados Unidos e tinha suas bases nos países 
membros, principalmente na Europa Ocidental. O 
Pacto de Varsóvia era comandado pela União 
Soviética e defendia militarmente os países socialistas. 
  
Alguns países membros da OTAN: Estados Unidos, 
Canadá, Itália, Portugal, Inglaterra, Alemanha 
Ocidental, França, Suécia, Espanha (entrou em 
1982), Bélgica, Holanda, Dinamarca, Áustria e Grécia. 
 Alguns países membros do Pacto de Varsóvia: URSS, 
Cuba, China, Coreia do Norte, Romênia, Alemanha 
Oriental, Albânia, Tchecoslováquia e Polônia. 
  
Corrida Espacial 
  
EUA e URSS travaram uma disputa muito grande no 
que se refere aos avanços espaciais. Ambos corriam 
para tentar atingir objetivos significativos nesta área. 
Isso ocorria, pois havia uma grande disputa entre as 
potências, com o objetivo de mostrar para o mundo 
qual era o sistema mais avançado. No ano de 1957, a 
URSS lança o foguete Sputnik com um cão dentro, o 
primeiro ser vivo a ir para o espaço. Doze anos depois, 
em 1969, o mundo todo pôde acompanhar pela 
televisão a chegada do homem a lua, com a missão 
espacial norte-americana. 

 Caça as Bruxas 
 Os EUA liderou uma forte política de combate 
ao comunismo em seu território e no mundo. Usando 
o cinema, a televisão, os jornais, as propagandas e até 
mesmo as histórias em quadrinhos, divulgou uma 
campanha valorizando o "american way of life". 
Vários cidadãos americanos foram presos ou 
marginalizados por defenderem ideias próximas ao 
socialismo. O Macarthismo, comandado pelo senador 
republicano Joseph McCarthy, perseguiu muitas 
pessoas nos EUA. Essa ideologia também chegava aos 
países aliados dos EUA, como uma forma de 
identificar o socialismo com tudo que havia de ruim 
no planeta. 
 Na URSS não foi diferente, já que o Partido 
Comunista e seus integrantes perseguiam, prendiam e 
até matavam todos aqueles que não seguiam as 
regras estabelecidas pelo governo. Sair destes países, 
por exemplo, era praticamente impossível. Um 
sistema de investigação e espionagem foi muito usado 
de ambos os lados. Enquanto a espionagem norte-
americana cabia aos integrantes da CIA, os 
funcionários da KGB faziam os serviços secretos 
soviéticos. 
  
A divisão da Alemanha 
 Após a Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida em 
duas áreas de ocupação entre os países vencedores. A 
República Democrática da Alemanha, com capital em 
Berlim, ficou sendo zona de influência soviética e, 
portanto, socialista. A República Federal da Alemanha, 
com capital em Bonn (parte capitalista), ficou sob a 
influência dos países capitalistas. A cidade de Berlim 
foi dividida entre as quatro forças que venceram a 
guerra: URSS, EUA, França e Inglaterra. Em 1961 foi 
levantado o Muro de Berlim, para dividir a cidade em 
duas partes: uma capitalista e outra socialista. 
  
"Cortina de Ferro" 
 Em 1946, Winston Churchill (primeiro ministro 
britânico) fez um famoso discurso nos Estados Unidos, 
usando a expressão "Cortina de Ferro" para se referir 
à influência da União Soviética sobre os países 
socialistas do leste europeu. Churchill defendia a ideia 
de que, após a Segunda Guerra Mundial, a URSS tinha 
se tornado a grande inimiga dos valores ocidentais 
(democracia e liberdade, principalmente). 
  
Plano Marshall e COMECON 
  
As duas potências desenvolveram planos para 
desenvolver economicamente os países membros. No 
final da década de 1940, os EUA colocaram em prática 
o Plano Marshall, oferecendo ajuda econômica, 
principalmente através de empréstimos, para 

http://www.suapesquisa.com/paises/eua/
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/otan.htm
http://www.suapesquisa.com/paises/belgica/
http://www.suapesquisa.com/paises/dinamarca/
http://www.suapesquisa.com/grecia/
http://www.suapesquisa.com/historia/china/
http://www.suapesquisa.com/paises/coreia_do_norte/
http://www.suapesquisa.com/paises/romenia/
http://www.suapesquisa.com/paises/polonia/
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/comunismo.htm
http://www.suapesquisa.com/musicacultura/cinema_brasileiro.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/ideologia.htm
http://www.suapesquisa.com/paises/alemanha/historia_alemanha.htm
http://www.suapesquisa.com/paises/franca/
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reconstruir os países capitalistas afetados pela 
Segunda Guerra Mundial. Já o COMECON foi criado 
pela URSS em 1949 com o objetivo de garantir auxílio 
mútuo entre os países socialistas. 
  
Envolvimentos Indiretos 
 Guerra da Coreia: Entre os anos de 1951 e 1953 a 
Coreia foi palco de um conflito armado de grandes 
proporções. Após a Revolução Maoísta ocorrida na 
China, a Coreia sofre pressões para adotar o sistema 
socialista em todo seu território. A região sul da 
Coreia resiste e, com o apoio militar dos Estados 
Unidos, defende seus interesses. A guerra dura dois 
anos e termina, em 1953, com a divisão da Coreia no 
paralelo 38. A Coreia do Norte ficou sob influência 
soviética e com um sistema socialista, enquanto a 
Coreia do Sul manteve o sistema capitalista. 
  
Guerra do Vietnã: Este conflito ocorreu entre 1959 e 
1975 e contou com a intervenção direta dos EUA e 
URSS. Os soldados norte-americanos, apesar de todo 
aparato tecnológico, tiveram dificuldades em 
enfrentar os soldados vietcongues (apoiados pelos 
soviéticos) nas florestas tropicais do país. Milhares de 
pessoas, entre civis e militares morreram nos 
combates. Os EUA saíram derrotados e tiveram que 
abandonar o território vietnamita de forma 
vergonhosa em 1975. O Vietnã passou a ser 
socialista.  
  
Fim da Guerra Fria e consequências 
 A falta de democracia, o atraso econômico e a crise 
nas repúblicas soviéticas acabaram por acelerar a 
crise do socialismo no final da década de 1980. Em 
1989 cai o Muro de Berlim e as duas Alemanhas são 
reunificadas. No começo da década de 1990, o então 
presidente da União Soviética Gorbachev começou a 
acelerar o fim do socialismo naquele país e nos 
aliados. Com reformas econômicas, acordos com os 
EUA e mudanças políticas, o sistema foi se 
enfraquecendo. Era o fim de um período de embates 
políticos, ideológicos e militares. O capitalismo 
vitorioso, aos poucos, iria sendo implantado nos 
países socialistas. 
 

Conflitos – ISRAEL x PALESTINA 

Um dos conflitos que mais geram tensões e 
preocupações em todo o mundo é o que envolve 
judeus e muçulmanos no território de enclave entre 
Israel e Palestina. Ambos os lados reivindicam o seu 
próprio espaço de soberania, embora atualmente esse 
direito seja exercido plenamente apenas pelos 
israelenses. Com isso, guerras são travadas, grupos 

considerados terroristas erguem-se, vidas são 
perdidas e uma paz duradoura encontra-se cada vez 
mais distante. 

A área de disputa entre os dois lados em questão 
localiza-se no Oriente Médio, mais precisamente nas 
proximidades do Mar Mediterrâneo, tendo como foco 
principal a cidade de Jerusalém, um ponto de forte 
potencial turístico religioso que é considerado um 
lugar sagrado para várias religiões, incluindo o 
islamismo e o judaísmo. 

Pode-se dizer que tudo começou com o avanço 
do movimento sionista judeu (busca pela Terra 
Prometida). Uma grande quantidade de judeus, a 
partir da segunda metade do século XIX, migrou em 
massa em direção aos territórios da Palestina, então 
habitados por cerca de 500 mil árabes. Essa região é 
reivindicada pelos judeus por ter sido ocupada por 
eles até a sua expulsão pelo Império Romano, no 
século III d.C., dando início à diáspora (dispersão de 
judeus pelo mundo). 

 
Com a ocupação da área, uma tensão estabeleceu-se 
entre os povos das duas principais religiões do local, o 
que desencadeou uma série de conflitos. Após o final 
da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a 
Organização das Nações Unidas (ONU), que ficou 
encarregada de resolver a situação, estabeleceu um 
Estado duplo entre as duas nações em 1947. Dessa 
forma, aproximadamente metade do território seria 
ocupada por cada povo, e Jerusalém, a capital, ficaria 
sob uma administração internacional. Era a Partilha 
da ONU. 

 

http://www.suapesquisa.com/historia/guerra_do_vietna.htm
http://www.suapesquisa.com/geografia/florestas_tropicais.htm
http://www.suapesquisa.com/paises/vietna/


 

WWW.GEOGRAFIAIRADA.COM 

No ano seguinte, no entanto, Israel não aceitou o 

tratado e declarou independência na região, dando 

início ao processo de ocupação da Palestina. Em 1964, 

foi criada a OLP (Organização para a Libertação 

Palestina), liderada por Yasser Arafat, para lutar pelos 

direitos perdidos por esse povo na região com os 

acontecimentos então recentes. O principal grupo 

político da OLP, também controlado por Arafat, era 

o Fatah, um grupo moderado ainda hoje existente. 

Com a reação dos países árabes circundantes, que 

eram contrários à criação do Estado de Israel, teve 

início a Guerra dos Seis Dias em 1967. Em apenas seis 

dias os israelenses tomaram a Faixa de Gaza e a 

Península do Sinai do Egito, as Colinas de Golã da 

Síria, Jerusalém Oriental da Jordânia e a Cisjordânia. 

Mesmo com a resolução posterior da ONU em que 

Israel deveria devolver tais territórios, estes 

continuaram sob domínio israelense por um bom 

tempo. 

 

Em 1973, teve início a Guerra do Yom Kippur, em que 

os países árabes derrotados na Guerra dos Seis Dias 

tentaram reaver os seus territórios. Todavia, Israel 

conseguiu uma nova vitória, pois contava com o apoio 

indireto dos Estados Unidos. Tais circunstâncias 

levaram os países árabes a criar a OPEP (Organização 

dos Países Exportadores de Petróleo), um cartel entre 

os países petrolíferos da região que elevou o preço 

dessa importante matéria-prima. Por essa razão, o 

sistema capitalista entrou na maior crise depois de 

1929, conhecida como choque do Petróleo. 

Em 1979, Israel decidiu pela devolução da Península 

de Sinai para o Egito após a mediação dos Estados 

Unidos no sentido de selar um acordo entre os dois 

países, chamado de Acordos de Camp David. Com 

isso, os egípcios tornaram-se os primeiros povos 

árabes a reconhecer oficialmente o Estado de Israel, 

gerando profunda revolta entre os demais países da 

região. 

No ano de 1987 chegou ao auge a Primeira Intifada, 

uma revolta espontânea da população árabe palestina 

contra o Estado de Israel, quando o povo atacou com 

paus e pedras os tanques e armamentos de guerra 

judeus. A reação de Israel foi dura e gerou um dos 

maiores massacres do conflito, o que desencadeou 

uma profunda revolta da comunidade internacional 

em virtude do peso desproporcional do uso da força 

nas áreas da Faixa de Gaza e da Cisjordânia. No 

mesmo ano, foi criado o Hamas, que, mais radical, 

visava à destruição completa do Estado de Israel, ao 

contrário da OLP, que objetivava apenas a criação da 

Palestina. 

Em meados da década de 1990, a situação aparentava 

caminhar para o seu fim, quando Yasser Arafat e o 

então primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin 

realizaram os Acordos de Oslo, mediados pelo 

presidente dos EUA à epóca, Bill Clinton. Com isso, foi 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/guerra-dos-seis-dias.htm
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criada a Autoridade Nacional Palestina, responsável 

por administrar todo o território da Palestina, 

envolvendo partes da Cisjordânia e a Faixa de Gaza. 

No entanto, em 1995, Yitzhak Rabin foi assassinado 

por um extremista judeu, e a extrema-direita ganhou 

força dentro de Israel. Dessa forma, os judeus não 

cederam mais para a desocupação das áreas onde 

ainda resistia a população palestina. Por essa razão, os 

termos de paz dos Acordos de Oslo resultaram em 

fracasso. 

No ano de 2000, teve início a Segunda Intifada, 

liderada pelo Hamas. Uma ofensiva palestina foi 

montada contra Israel, que novamente respondeu 

duramente, além de demolir casas de palestinos e 

iniciar a construção do Muro da Cisjordânia ou Muro 

de Israel em 2002. Os conflitos foram sangrentos e 

milhares de mortes aconteceram em ambos os lados 

da guerra, que se estendeu até 2004 com a morte do 

líder do Hamas. Acordos de paz foram realizados e, 

assim, teve início a desocupação por parte de Israel da 

Faixa de Gaza e de partes da Cisjordânia, ações que 

resultaram no recebimento do Prêmio Nobel pelo 

primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon. 

Em 2006, a vitória do Hamas sobre o Fatah nas 

eleições da Autoridade Nacional Palestina elevou 

novamente a tensão na região, o que se intensificou 

com o não reconhecimento do pleito por parte dos 

EUA, União Europeia e outros países ocidentais. Os 

atentados terroristas, sobretudo com carros-bombas, 

prosseguiram sobre Israel, que buscava várias 

tentativas de eliminar o Hamas, incluindo a adoção de 

embargos econômicos sobre Gaza, o que afetava 

também a população civil. 

 

 

Conflitos – África 

A análise dos motivos que desencadeiam os conflitos 

armados no continente africano necessita de uma 

abordagem histórica, pois o processo de colonização e 

independência dos países africanos interferiu 

diretamente na organização social da população. A 

intervenção colonialista, principalmente no fim do 

século XIX e início do século XX, modificou a estrutura 

organizacional dos grupos étnicos africanos. 

Durante a ocupação dos europeus na África, a divisão 

territorial do continente teve como critério apenas os 

interesses dos colonizadores, não levando em conta 

as diferenças étnicas e culturais da população local. 

Diversas comunidades, muitas vezes rivais, e que, 

historicamente viviam em conflito, foram colocadas 

em um mesmo território, enquanto que grupos de 

uma mesma etnia foram separados. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial (1945), iniciou-

se o processo de independência dos países africanos, 

no entanto, parte das fronteiras estabelecidas pelos 

colonizadores foi mantida, como também, novos 

países foram criados. Em consequência disso, vários 
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conflitos armados entre diferentes grupos étnicos 

pela disputa do poder, surgiram no interior desses 

novos Estados. 

Além da rivalidade étnica, outros fatores 

intensificaram os conflitos, entre eles estão: o 

baixíssimo nível socioeconômico de muitos países e a 

instalação de governos ditatoriais. Estados Unidos e 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

contribuíram para os confrontos entre as diferentes 

etnias. As duas potências, visando ao aumento de sua 

influência política, econômica e ideológica no 

continente africano, forneceram armas e apoio 

financeiro aos grupos rivais dentro de um mesmo 

país. 

Entre os principais conflitos na África estão os que 

acontecem em Ruanda, Mali, Senegal, Burundi, 

Libéria, Congo e Somália (conflitos étnicos). Outros, 

por disputas territoriais, como, Serra Leoa, Somália e 

Etiópia, e também por questões religiosas, como o 

que acontece na Argélia e no Sudão. Entre tantas 

políticas ditatoriais instaladas, a que teve maior 

repercussão foi o Apartheid, na África do Sul - política 

de segregação racial que foi oficializada em 1948, com 

a chegada do Novo Partido Nacional (NNP) ao poder. 

Nesse cenário de violência, torna-se importante a 

atuação de Organizações Não Governamentais (ONGs) 

em operações humanitárias, dando auxílio imediato 

às populações civis ameaçadas. No entanto, deve 

haver a contribuição de países desenvolvidos no 

processo de pacificação e auxílio nos aspectos 

socioeconômicos (AIDS, fome, economia, saúde, etc.) 

dos países africanos. 

 

 

 


