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O surgimento da indústria e seus fatores de localização 
 

Teoria 

 

O processo de industrialização 

A atividade industrial consiste em um processo de transformação da matéria-prima em outros produtos. Nas 

sociedades pré-industriais a economia está ligada ao comércio de produtos naturais. Assim a lucratividade e 

a produção dependiam do tempo da natureza. A população estava em sua grande maioria localizada no 

campo, pois era o local que gerava emprego.  

Com a Revolução Industrial surge o meio técnico e a lucratividade passar a ser definida pelo desenvolvimento 

de novas técnicas que possibilitam uma maior produção. Assim, criam-se oportunidades na cidade que 

passam abrigar um maior contingente populacional – mão de obra - para trabalhar nessas indústrias. É a 

partir dessa lógica que é possível afirmar que o processo de urbanização é concomitante ao processo de 

industrialização de um país. 

Cabe relembrar que a Primeira Revolução Industrial (1789) deriva de um momento caracterizado pela 

mudança dos processos artesanais (produção manual sem uso de máquinas) para as maquinofaturas 

(intenso uso de máquinas no processo de fabricação). A Segunda Revolução Industrial (1850) é a evolução 

produtiva dessa primeira fase, com a incorporação de um modelo produtivo. A Terceira Revolução Industrial 

(1970) corresponde a introdução do meio-técnico-científico-informacional a estrutura produtiva das empresas. 

 

 

Fatores locacionais da indústria 

Nesse contexto, a indústria é um importante fator de atração demográfica e econômica e parte fundamental 

do processo de urbanização. No momento de optar por uma localidade, as indústrias são atraídas pelas 

vantagens competitivas, que são características de um lugar que garantem àquela indústria maior 

competividade no mercado. Entre os fatores locacionais, podem-se citar: 

• Matérias-primas: mineral, agropecuária. 

• Energia: carvão, petróleo, gás, eletricidade, etc. 

• Mão de obra: qualificada ($$$) ou pouco qualificada ($). 

• Tecnologia: parques tecnológicos, universidades, centros de pesquisa e desenvolvimento. 

• Mercado consumidor: tamanho daquele mercado e poder aquisitivo. 

• Logística: disponibilidade e custos competitivos de transporte e armazenagem. 

• Rede de telecomunicações: telefonia fixa e móvel, internet, etc. 

• Complementaridade: proximidade de outras indústrias importantes. 

• Incentivos fiscais: redução ou isenção de impostos concedida pelo Estado nas três esferas de poder. 

 

Cabe ressaltar que a localização das indústrias está diretamente associada as suas necessidades e 

capacidades técnicas. Por exemplo, na primeira fase da Revolução Industrial os fatores de localização eram 

muito regulados pela disponibilidade de matéria-prima, dada a dificuldade do desenvolvimento dos 

transportes naquele período. Sem essa infraestrutura as indústrias precisavam encontrar um meio termo 
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entre disponibilidade de matéria-prima, existência de um mercado consumidor e disponibilidade de fontes de 

energia. Lembre-se na primeira fase da Revolução Industrial o carvão mineral era a principal fonte energética. 

No contexto da segunda fase da Revolução Industrial esses fatores passam a ter uma importância 

diferenciada. Com uma melhor infraestrutura de transportes, novas técnicas produtivas a indústria aumentou 

sua produtividade e com isso criou a possibilidade de produzir um produto em determinado país e 

comercializá-lo em áreas cada vez mais distantes. Assim, passa a ser buscar novos mercados consumidores 

e novas fontes de matéria-prima fora do país de origem da produção industrial. É nesse contexto que ocorre 

os projetos imperialistas sobre a África e Ásia. 

Com a crescente concorrência entre as empresas e a busca por novos mercados, foi exigida uma melhor 

infraestrutura de transportes. Com isso cada vez mais esse fator locacional passou a ser importante e aqueles 

países que detinham uma melhor infraestrutura de transportes conseguiam ser inserir melhor na economia. 

No contexto da terceira fase da Revolução industrial, o desenvolvimento dessa infraestrutura possibilitou que 

as indústrias se localizassem em novas áreas com outras vantagens locacionais, como uma mão de obra 

mais barata.  

É nesse contexto que passa ocorrer o processo de desconcentração industrial. As indústrias, se aproveitando 

desse incrementado fator locacional (transporte), começam a migrar para outros países. Esse processo foi 

impulsionado, inclusive, pelos incentivos fiscais dados pelo Estado, como doação de terreno, isenção de 

impostos. Uma forma dos países, no contexto de concorrência global, atrair as indústrias. 

Nesse tópico vimos diversos fatores locacionais e como eles vão se alterando durante as fases da Revolução 

Industrial. É importante ressaltar que eles continuam importantes, embora uns sejam mais significativos que 

outros. 

 

 

Tipos de indústria 

Considerando que o processo industrial consiste na transformação da matéria-prima em outro produto 

existem diferentes etapas produtivas e, portanto, tipos de indústria. Entre os tipos de indústria é possível 

destacar: 

Indústria de base: indústria de sustentação que produz matéria-prima para outras indústrias, como o caso da 

Companhia Siderúrgica Nacional que produz diferentes produtos metálicos que vão servir de matéria prima 

para outras indústrias. Essas indústrias demandam grande quantidade de matéria-prima e energia e, 

portanto, faz mais sentido estarem localizadas próxima desses fatores. 

Indústrias intermediárias: indústrias que produzem maquinário e ferramentas para outras indústrias. É 

denominada de indústria de bens de capital. 

Indústria de consumo: indústrias cujo produto irá direto para o consumidor. É dividida em indústria de bens 

de consumo duráveis (geladeira, televisão, carro) e bens de consumo não duráveis (alimentos, roupas). 

Logicamente, essas indústrias fazem mais sentido estarem próximas de seu mercado consumidor. Porém, 

com uma boa infraestrutura de transporte nada impede que elas se localizem longe de seus principais pontos 

de venda. 

  



 
 

 

 

3 

Geografia 
 

 

Exercícios 

 

1. (Enem 2017) A instalação de uma refinaria obedece a diversos fatores técnicos. Um dos mais 

importantes é a localização, que deve ser próxima tanto dos centros de consumo como das áreas de 

produção. A Petrobras possui refinarias estrategicamente distribuídas pelo país. Elas são responsáveis 

pelo processamento de milhões de barris de petróleo por dia, suprindo o mercado com derivados que 

podem ser obtidos a partir de petróleo nacional ou importado. 
Murta, Energia: o vício da civilização, crise energética e alternativas sustentáveis. Rio de Janeiro Caramond 2011 

 

A territorialização de uma unidade produtiva depende de diversos fatores locacionais. A partir da leitura 

do texto, o fator determinante para a instalação das refinarias de petróleo é a proximidade a 

a) sedes de empresas petroquímicas. 

b) zonas de importação de derivados. 

c) polos de desenvolvimento tecnológico. 

d) áreas de aglomerações de mão de obra. 

e) espaços com infraestrutura de circulação. 
 

 

2. Os fatores locacionais da indústria passaram por grandes modificações, desde o século XVIII, alterando 

as decisões estratégicas das empresas acerca da escolha do local mais rentável para seu 

empreendimento. O esquema abaixo apresenta alguns modelos de localização da siderurgia, 

considerando os fatores locacionais mais importantes para esse tipo de indústria: minério de ferro, 

carvão mineral, mercado e sucata. 

 

 
TERRA, Lygia e outros. Conexões: estudos de geografia geral e do Brasil. São Paulo: Moderna, 2008. 

 

No caso dos modelos C e D, as mudanças socioeconômicas que justificam as escolhas de novos locais 

para instalação de usinas siderúrgicas nas últimas décadas são, respectivamente: 

a) dispersão dos mercados consumidores – revalorização das economias de aglomeração  

b) eliminação dos encargos com a mão de obra – generalização das redes de telecomunicação 

c) diminuição dos preços das matérias-primas – substituição de fontes de energia tradicionais 

d) redução dos custos com transporte – ampliação das práticas de sustentabilidade ambiental 
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3. Em virtude da importância dos grandes volumes de matérias-primas na indústria química – eram 

necessárias dez a doze toneladas de ingredientes para fabricar uma tonelada de soda –, a indústria 

teve uma localização bem definida quase que desde o início. Os três centros principais eram a área de 

Glasgow e as margens do Mersey e do Tyne. 
LANDES, D. S. Prometeu desacorrentado: transformação tecnológica e desenvolvimento industrial na Europa ocidental, desde 

1750 até a nossa época. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994. 

 

A relação entre a localização das indústrias químicas e das matérias-primas nos primórdios da 

Revolução Industrial provocou a 

a) busca pela isenção de impostos. 

b) intensa qualificação da mão de obra. 

c) diminuição da distância dos mercados consumidores. 

d) concentração da produção em determinadas regiões do país. 

e) necessidade do desenvolvimento de sistemas de comunicação. 

 

 

4. A escolha de um local para a instalação de uma planta industrial não é aleatória. Essa escolha, 

geralmente, recai sobre um lugar que ofereça mais rentabilidade para o empreendimento. Cada 

empresa avalia os elementos mais importantes para tomar a decisão. Esses elementos são chamados 

de fatores locionais e variam dependendo do tipo de indústria. 

As empresas que produzem tecnologia vestível procuram se instalar nos chamados tecnopolos como 

o Vale do Silício nos Estados Unidos que, além de outras vantagens, oferecem 

a) mão de obra barata e contiguidade às redes bancárias, comerciais e hospitalares. 

b) proximidade de universidades e centros de pesquisa e de tecnologia. 

c) amplo mercado consumidor e grande quantidade de matéria-prima. 

d) energia abundante e barata e informalidade da mão de obra. 

e) incentivos fiscais e legislação ambiental deficiente. 
 

 

5. Assinale a alternativa que indica corretamente o fator considerado determinante para a localização das 

indústrias durante a Primeira Revolução Industrial (final do século XVIII a meados do século XIX). 

a) Reservas de petróleo. 

b) Incentivos fiscais. 

c) Mão de obra especializada. 

d) Jazidas de carvão mineral. 

e) Disponibilidade de água. 
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6. Observe na figura os diversos modelos locacionais da indústria siderúrgica e analise as afirmativas que 

seguem. 

 
Terra e Araújo, 2008, p. 410. 

 

I. Nos modelos locacionais da figura, a usina é atraída pelas reservas de ambas as matérias-primas 

(carvão e ferro). 

II. Nos modelos locacionais da figura, a usina é atraída pelas reservas de ambas as matérias-primas 

(carvão e ferro), pelas reservas de uma dessas matérias-primas ou pelo mercado de consumo. 

III. No modelo locacional “G”, a localização da usina está relacionada à presença de matérias-primas. 

IV. Nos modelos locacionais “G” e “I”, a localização da usina não está relacionada à presença de 

matérias-primas, o que acontece com frequência em siderurgias implantadas nas últimas décadas. 

 

São incorretas as afirmativas: 

a) I, II e III. 

b) I, II e IV. 

c) I e III. 

d) II e IV. 

e) I, II, III e IV. 
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7. Na distribuição da indústria no mundo, além de fatores histórico-políticos, há também os chamados 

“fatores locacionais”. No caso dos Tigres Asiáticos, os fatores locacionais mais importantes são: 

a) Existência de mão de obra qualificada e extensa rede de comunicações. 

b) Grande mercado consumidor interno e densa rede de transportes. 

c) Disponibilidade própria de matérias-primas minerais e mão de obra barata. 

d) Incentivos fiscais governamentais e disponibilidade de terras baratas no interior. 

e) Recursos energéticos (petróleo e gás natural) e incentivos fiscais. 
 

 

8. Considere o mapa apresentado. 

 

 

Assinale a alternativa que interpreta corretamente as informações expressas. 

a) Os eixos rodoviários pouco interferiram como fatores locacionais das indústrias, já que as ferrovias 
sempre foram o principal meio de circulação no Estado desde o ciclo do café. 

b) A hidrovia do Tietê é um fator importante para a localização dos parques industriais, principalmente 
no escoamento da produção automobilística, visando às exportações do Mercosul. 

c) O sistema Anchieta-Imigrantes liga a metrópole de São Paulo à aglomeração industrial da Baixada 
Santista, passando pelo ABC D, a maior aglomeração industrial da América Latina. 

d) Na direção do Rio de Janeiro, o eixo da Via Dutra apresenta uma importante aglomeração no 
município de Guarulhos, interligando os polos industriais de alta tecnologia no Vale do Ribeira 
Paulista. 

e) Entre as cidades de Osasco e Carapicuíba, na Grande São Paulo, estrutura-se um importante 
corredor industrial, atravessado pelo sistema rodoviário Bandeirantes-Anhanguera. 
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9. Com relação aos fatores locacionais da indústria, pode-se afirmar: 

a) Independentemente do tipo de indústria, os fatores locacionais, em ordem crescente de 
importância, são a mão de obra, as fontes de energia e as matérias-primas. 

b) A qualificação da força de trabalho foi mais importante nos setores típicos da Primeira Revolução 
Industrial, o que caracterizou as zonas industriais até meados do século XIX. 

c) Na Segunda Revolução Industrial, as jazidas de carvão mineral condicionavam a localização das 
fábricas, surgindo grandes regiões industriais em torno das bacias carboníferas de Londres e do 
Reno/Ruhr. 

d) O mercado consumidor é um dos fatores determinantes da localização da indústria, o que explica 
a ligação histórica entre o fenômeno industrial e as concentrações urbanas. 

e) Em virtude dos avanços tecnológicos, a indústria contemporânea já pode prescindir das redes de 
transportes e comunicações, o que explica o atual processo de desconcentração espacial. 

 

 

10. Os fatores locacionais da indústria são elementos socioespaciais necessários para atrair o maior 

número possível de fábricas e empresas em um determinado local. 

Os conhecimentos referentes aos fatores de localização industrial permitem afirmar: 

a) A proximidade do mercado consumidor constitui o fator fundamental para a instalação das 
indústrias típicas da revolução técnico-cientifica. 

b) Desde a Primeira Revolução Industrial, a necessidade de mão de obra qualificada constituiu um 
fator decisivo para instalação de indústrias. 

c) A mais equitativa distribuição das fontes de energia e matérias-primas no Planeta favoreceu §< -- 
(c) a desconcentração industrial, uma vez que esse processo busca, sobretudo, menores custos de 
produção. 

d) Enquanto etapa do processo produtivo, a logística para o armazenamento e o escoamento §< -- (d) 
da produção tornou-se inviável, diante do avanço tecnológico em infraestrutura de transporte e de 
comunicação. 

e) Fatores locacionais, como disponibilidade de mão de obra e mercado consumidor, foram, e 
continuam sendo, importantes para localização de indústrias, sobretudo as de bens de consumo, o 
que, dentre outros fatores, mostra que o fenômeno industrial sempre esteve ligado às 
concentrações urbanas. 
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Gabaritos 

 

1. E 

A necessidade exposta no texto gira em torno de uma localização que facilite a busca por matéria-prima, 

o abastecimento do mercado e a conexão com mercados de suprimento internacional e nacional. Para 

tal, a existência de uma rede de transportes eficiente é fundamental para permitir que a empresa desloque 

seus produtos e atenda à sua necessidade. 

 

2. D 

No passado, só havia viabilidade econômica para uma indústria siderúrgica se estivesse situada próximo 

a determinados fatores locacionais. Com a redução de custos de transporte e sua maior eficiência, as 

siderurgias não precisam se localizar próximo à matéria-prima (minério de ferro) e à fonte de energia 

(carvão mineral), explicando o modelo C. Já o modelo D é fruto da ampliação das práticas de 

sustentabilidade ambiental, uma vez que a usina passa a utilizar sucata no processo produtivo, isto é, 

reutilizar determinados materiais. 

 

3. D 

O texto explica a necessidade da indústria química de se localizar próximo à fonte de matéria-prima. 

Assim, a localização industrial era determinada pela matéria-prima, o que gerava uma concentração da 

produção em determinadas regiões do país, uma vez que, no passado, o custo de transporte era muito 

elevado ou tecnicamente impossível. 

 

4. B 

As empresas de tecnologia procuram se localizar em tecnopolos, pois são os principais centros de 

inovações, produzindo pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, tal como demandam as empresas 

de tecnologia vestível. 

 

5. D 

Na Primeira Revolução Industrial, dada a ineficiência da rede de transporte, a proximidade com a fonte de 

energia (carvão mineral) era um fator determinante na localização das indústrias. 

 

6. C 

Nos modelos locacionais, a usina é atraída por diferentes fatores. No modelo locacional G, a usina está 

próxima ao mercado consumidor e distante da matéria-prima e da fonte de energia, o que torna as 

afirmativas I e III incorretas. 

 

7. A 

Os Tigres Asiáticos são caracterizados por um processo de industrialização voltado para atender às 

demandas do mercado externo. Ganharam grandes investimentos a partir da década de 1970 e sua 

industrialização está relacionada principalmente aos produtos da Terceira Revolução Industrial. Assim, a 

existência de mão de obra qualificada e de rede de telecomunicações é fundamental. 

 

8. C 

A infraestrutura de transporte é um importante fator locacional das indústrias. Nesse sentido, no processo 

de desconcentração industrial do estado de São Paulo, as indústrias migraram para o interior do estado 

seguindo os principais eixos rodoviários, como o sistema Anchieta-Imigrantes. 
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9. D 

Os fatores locacionais possuem ordem de importância de acordo com o tipo de indústria. Historicamente, 

o fenômeno industrial está ligado as concentrações urbanas. É nesse sentido, que o mercado consumidor 

é um fator importante da localização de indústrias de bens de consumo. 

 

10. E 

É impossível falar de urbanização sem contextualizar o processo de industrialização, que pela primeira 

vez criou uma grande oferta de empregos na cidade. Com isso grandes aglomerações urbanas cresceram 

no entorno de grandes indústrias. Ainda hoje, a proximidade com o mercado consumidor e a 

disponibilidade de mão de obra qualificada ou não é um fator importante na localização das indústrias. 


