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Estados Unidos: construção e regionalização 

 

Resumo 

 
Geografia dos Estados Unidos  

 

Formação Socioespacial 

Os Estados Unidos foram uma colônia britânica. Em 4 de julho de 1776 declaram sua independência e 

começaram um processo de expansão imperialista americana e sua ocupação se dava na costa leste. Eram 

13 colônias do atlântico, por onde as capitanias chegaram; o processo de ocupação era semelhante ao do 

Brasil e dos demais países colonizados, onde a concentração populacional se dava no litoral. No caso dos 

EUA, o objetivo no momento era expandir o imperialismo norte americano em direção ao Oeste, cruzando os 

montes apalaches. A ocupação e a colonização contaram com muitos impactos ambientais e com o 

genocídio da população indígena  

 

Montes apalaches e o desafio imperialista 

 

Ocupação para o Oeste 

Essa política foi criada com o intuito de atrair imigrantes, mas o que poderia convencer os europeus a saírem 

do seu país em direção às colônias recém consolidadas?! Para isso, os EUA estabeleceram uma política de 

distribuição de terras, ou seja, venda de terra a preços muito baixos e com uma cláusula de que a pessoa teria 

de permanecer nela por pelo menos 5 anos. Isso permitiria uma consolidação do vínculo, criando também 

uma estrutura ao redor. Essa política, além de ocupar o interior, criou uma classe média, pois a distribuição 

de terras ocorreu de forma menos concentrada que no Brasil. As ferrovias eram o terceiro eixo de ação para 

essa integração, permitindo também o escoamento de mercadorias e criando cidades ao redor da linha férrea. 

Toda essa ocupação era feita com base no Destino Manifesto, que dizia que o povo americano seria portador 

da missão divina de promover o desenvolvimento para áreas de subdesenvolvimento, justificando o genocídio 

de pessoas indígenas e os impactos ambientais.  A partir disso, os EUA compram muitos territórios franceses 

e espanhóis, invadiram territórios e também compraram parte dos mexicanos, além de ter ganhado terras dos 

ingleses. Desta forma, conseguiram consolidar um imenso território do oceano atlântico ao pacífico ainda no 

século XIX. 
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Regionalização dos EUA 

 

 

 

Nordeste – Manufecturing Belt  

Em azul, se estabelece o cinturão manufatureiro (ou cinturão fabril), que marca o início da industrialização e 

é fruto das antigas 13 colônias. Se destacou pela exploração de ferro e carvão, muito importantes para 

industrialização não só dos EUA, mas do mundo; nele esteve presente a 2ª e a 3ª revolução industrial 

(lembrando que a 1ª revolução industrial demandava carvão, a 2ª revolução houve o crescimento das 

automobilísticas e siderúrgicas onde a jazida de ferro tem papel central). Foi neste território, portando a região 

de desenvolvimento do fordismo e consequentemente a área mais povoada do EUA, que tiveram algumas 

consequências espaciais: 

• Detroit: muito destaque na indústria automobilística; 

• Bosh – Wash: maior megalópole do mundo; aglomerado urbano fruto dessa intensa ocupação urbano 

industrial; 

• New York: empresas e bancos sediados lá; bolsa de valores de NY; 

• Chicago: centro da tecnologia agropecuária – bolsa das commodities definem o valor delas para o mundo. 

Sede de importantes faculdades e polos tecnológicos; MIT - Instituto de Tecnologia de Massachusetts. 

 

Atualmente a desconcentração industrial altera essas espacialidades. Por exemplo: no centro de NY não 

estão as indústrias, e sim os centros de poder, isso porque as partes pesadas das indústrias foram enviadas 

para os países subdesenvolvidos, sobretudo as partes de extração de matéria prima e indústria mais bruta, o 

que ajuda a industrialização dos países economicamente atrasados. Os países subdesenvolvidos ofereciam 

vantagens comparativas como mão de obra barata e vantagens fiscais. Essa região, portanto, perdeu grande 

parte de suas indústrias, mas manteve-se enquanto centro de poder, uma vez que as sedes administrativas 

das empresas permanecem lá. 

 

Detroit é um grande exemplo disso; uma cidade de Michigan que se estabelecia como um grande polo 

industrial da indústria automobilística. Com a desconcentração industrial há um esvaziamento das vagas de 

emprego na região, o que gerou uma grande migração de uma população branca para subúrbios, como 

Brooklyn (Nova York), além da própria gentrificação. A concorrência japonesa no setor automobilístico 

também contribuiu para esse esvaziamento. A população se reduziu muito e se tornou uma espécie de cidade 
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fantasma, muito perigosa em seus vazios urbanos. Em 2013, ela declarou falência e atualmente se estabelece 

novamente enquanto uma área de oportunidade de investimentos justamente por essa desvalorização. 

 

Planícies Centrais  

Predomínio de áreas aplainadas e vegetação de pradarias.  

Se destaca pelo desenvolvimento da agricultura moderna – maior modernização agrícola do mundo. Nela 

estão os cinturões do milho, do algodão e do trigo (os chamados “belts”). Essa região conta com uma 

população muito urbana. A minoria da população que morava no campo tinha de alimentar a 3ª maior 

população do mundo e o caminho para isso é a entrada de tecnologia no meio agrícola e a intensa 

modernização do campo. Assim, o EUA se torna uma potência agropecuária, crescendo a produtividade sem 

aumentar área de plantio, ou seja, consegue colher mais usando a mesma área.   

 

 

 

Costa oeste ao sul dos EUA - Sun Belt 

Essa é a área de ocupação mais recente e que ganha muita importância no pós-Segunda Guerra Mundial. Aqui 

se deu o desenvolvimento de importantes atividades militares e tecnológicas. É nesta área que encontramos 

a famosa “Área 51”, que foi uma importante região para desenvolvimento e uso de material nuclear. Por não 

ser habitada era usada para testes, o que possibilitou um crescimento tecnológico de maneira geral. 

 

Vale do Silício - principalmente no pós-Guerra Fria, os EUA passaram a investir mais em tecnologia do que 

poder militar naquela área, e então surge o Vale do Silício, o polo tecnológico mais importante do mundo. É 

importante lembrar que os polos tecnológicos (ou tecnopolos) são centros de pesquisa onde tecnologias são 

desenvolvidas. Ali se concentram universidades e empresas que fazem pesquisas de mercado e desenvolvem 

as melhores tecnologias para o mercado. Com esse desenvolvimento foi possível que o país entrasse na 3ª 
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revolução industrial. Por isso, pode-se entender que foi nesse território que o Toyotismo se implementou. 

Com isso, ocorre uma grande migração do nordeste dos EUA para o Sun Belt. 

 

Além disso podemos destacar na região: 

 

• Texas e o polo tecnológico de Austin; 

• Sedes da Nasa, da Texaco (Texas Company);  

• Califórnia; São Francisco e Los Angeles, a 2ª maior metrópole americana. Isso indica grandes capitais 

uma em cada extremo do país (NY a leste). Atraiu muitas indústrias de ponta. Em L.A. fica também 

Hollywood, demonstrando que a região possui influência financeira, econômica, produtiva e também 

cultural.  

 

Fronteiras 

 

Canadá; o país possui uma relação de complementaridade a nível econômico com os EUA, além de uma 

cultura semelhante. A região dos Grandes Lagos, no Vale do Rio São Lourenço, se estabelece como um 

importante ponto dessa fronteira, onde existe uma intensa troca comercial entre os países. Com a 

globalização, é possível dizer que essa proximidade deixa de ser meramente física e cultural e se torna um 

bloco econômico chamado de NAFTA – Acordo de Livre Comercio da América do Norte. Isto permitiu trocas 

mais diretas e sem impostos, aumentando o fluxo intenso de mercadorias e pessoas. Existe nessa região 

uma espécie de fronteira aberta. Por conta do Canadá ter um alto IDH e uma população com poder aquisitivo 

se constituindo enquanto um mercado atrativo, não existe ameaça ao grande movimento de entrada nos EUA. 

Já no México, a situação da fronteira é mais conflituosa por conta da desigualdade econômica entre os países. 

Por ser uma oportunidade de melhores condições de vida, a fronteira acaba atraindo um enorme fluxo 

migratório. Se fosse aberta, atrairia muitos mexicanos, podendo causar um deficit de empregos, inchaço 

populacional e outros problemas. Além disso existe a questão da xenofobia; nos EUA, a população de latinos 

sofre muita discriminação e por serem imigrantes nem sempre vivem de forma legal dentro do país. São 

oferecidos a essa população os empregos mais precários. Os latinos que estão legalmente no país e 

conseguem contrariar as adversidades e obter sucesso profissional ainda sim são estigmatizados e passam 

por preconceito. Sobre o papel profissional deles nos EUA, é importante frisar que mesmo com toda a 

repressão, barreiras, xenofobia e tentativas de conter a presença dessa população no país, eles são muito 

presentes na população e cultura, e contribuem muito para a econômia americana. Um importante marco foi 
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o “Dia sem Latinos”, no qual uma greve mostrou a importância deles para o funcionamento do mercado 

Americano. 

 

  

 

Doutrina Bush e suas consequências  

O dia 11 de setembro ficou marcado por um grande atentado terrorita ao World Trade Center, conhecido 

também as torres gêmeas. Esse atentado foi realizado pela Al Qaeda. É importante frisar que o território 

americano não havia sido atacado diretamente antes em sua história. Bush não vinha bem no mandato, 

extremamente criticado sobretudo pela crise no setor da saúde que o país vivia. Com o ataque, um enorme 

investimento na indústria bélica que ele já realizava em detrimento de outros setores da economia, passou a 

ter justificava e o presidente foi reeleito nesse contexto. Com isso, Bush começa políticas externas de 

intervenção. Foi a chamada Guerra ao Terror. A ideia de que o terrorismo era uma espécie de Inimigo Invisível, 

ou seja, não se sabe de onde vem, tem que estar preparado pra tudo. Assim, ele define o Eixo do Mal, uma 

lista dos países que podem ter envolvimento com atentados terroristas e começa uma série de ataques 

preventivos a essas regiões do mundo. 

A Guerra no Afeganistão entra nesse contexto, com a derrubada do Talibã enquanto ponto de vitória, mas não 

conseguiram acabar com a Al Qaeda. Essa ideia de ataques preventivos passou a ser muito contestada, afinal 

de contas, pra evitar guerras ele ataca primeiro, causando guerras... De qualquer modo a atuação americana 

no mundo aumentou muito. Outro marco nesse sentido foi a Guerra do Iraque (2003). Os EUA acusaram os 

acusaram de realizar ataques com ANTRAX, um gás contagioso, que fere os direitos humanos, usando isso 

como pretexto para invadir o Iraque. Este conflito se deu até 2010, quando o governo Obama acabou com a 

guerra, e teve como resultado a dominação do Iraque. Irã, Coreia do Norte, Líbia e Síria estavam todos no Eixo 

do Mal, e como alvos passaram naturalmente a se articular também. A Guerra do Iraque foi presencial, muitos 

americanos morreram e isso fez com que a população dos EUA passasse a ser contra as políticas do Bush, 

que entrou em decadência na opinião popular novamente. Dentro dessas manifestações é importante 

descatar, o movimento negro norte americano, que se colocou contra o nacionalismo, fazendo campanhas 

para o não-alistamento, uma vez que era a população dos subúrbios, negros e pobres eram o maior alvo de 

alistamento obrigatório, sobre um enorme pretexto nacionalista de ter orgulho de servir.  
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Por conta disso, os EUA mudam sua forma de fazer guerra. Permanecem com sua presença militar em vários 

países e com postura imperialista, mas traça uma estratégia para não perder americanos em guerra e assim 

começa um novo período de confronto: são as guerras virtuais. Semelhante ao que ocorre na Líbia, eles 

atacam com aviões, à distância. São as guerras atuais, mais rápidas e que aumentam a influência, além de 

serem mais baratas e sem mortes de americanos. Para eles, o lado negativo é que não há controle sobre 

quem morre com esses ataques. A população mundial, como um todo, contesta essa ideia e os EUA começam 

a perder apoio internacional; consequências práticas dessa perda de apoio é também a perda de influência 

no conselho de segurança, sobretudo pela participação de Rússia e China.   

 

 

Crise de 2008  

Sobre a crise de 2008, é importante entender que o crescimento do mercado nesse período ocorria de forma 

especulativa, a exemplo do mercado imobiliário. Similar ao que acontece no Brasil, você compra o imóvel e 

espera ele ficar mais caro para revender, de modo que a questão moradia urbana se torne, na verdade, um 

investimento financeiro; gerando mais compras, o mercado se aquece. Nos EUA, o que estava acontecendo 

era o seguinte: muita gente pegando empréstimo no banco para comprar imóveis financiados, mas para isso 

a população hipotecava sua casa para poder investir e fazer mais dinheiro, na maioria das vezes. Ou seja, o 

plano do americano médio era pegar um empréstimo, comprar um imóvel, esperar ele ficar mais caro, vender, 

pagar o empréstimo e ficar com o lucro. A medida que muitos faziam isso, com base na lei da oferta e da 

procura, a oferta de apartamento era imensa: todo mundo que comprou queria vender, tinha pouca gente para 

comprar, os preços dos imóveis começam a cair, as dívidas passam a crescer – porque as pessoas pegaram 

o empréstimo, mas não conseguem pagar – e então, para se livrar do problema, acabavam vendendo barato 

e não ficando com lucro nenhum, e as vezes até com mais dívidas.  

 

Com isso, muitos empréstimos não foram não quitados e os bancos ficaram no déficit. Com bancos e 

seguradoras em crise, travou-se a liberação de crédito, reduzindo o consumo. Uma indústria que sentiu muito 

o impacto da crise foi a automobilística, já que para comprar um carro as pessoas precisam de um 

empréstimo ou financiamento. Em uma economia globalizada, quando a bolsa americana quebra, todos os 

países que dependem dele quebram junto. Pra sair da crise, o Estado americano injetou muito dinheiro na 

economia. Houve até a estatização do Northern Rock, um grande banco britânico de crédio imobiliário. Nesse 

mesmo período, União Europeia e Japão também passavam por crises. Por isso, até 2013 eram os países 

emergentes (com destaque para os BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) que dominavam o 

crescimento da economia do mundo. Em 2013, o crescimento econômico passa de novo pra mão dos países 

mais ricos, que detém mais de 50% do crescimento. EUA, Reino Unido e Japão voltam a se recuperar. 

 

 

Era Trump 

Pode-se dizer que a política de Trump tem sido protecionista do ponto de vista do investimento interno. Sua 

preocupação é gerar empregos e consumo interno do produto americano. Ele tem buscado acabar com os 

déficits na balança comercial, ou seja, países que ele comprava mais do que vendia. Isso tem causado 

animosidades com diversos países ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, no sentido oposto, a China tem 

demonstrando um crescimento assombroso, investindo sobretudo na influência por meio de investimentos 

em transporte e comunicação em diversos países. Pode-se dizer que há em curso uma guerra comercial, onde 

essas duas grandes superpotências se sobretaxam, ou seja, dificultam o comércio entre elas próprias. A China, 

Rússia, Irã, Venezuela, Coreia do Norte e Cuba são importantes países que lutam contra a hegemonia 
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americana nos modelos desenvolvimentistas. Além dos EUA, os próprio BREXIT, o crescimento de 

eurocéticos e movimentos separatistas indicam uma crise nas uniões econômicas propiciadas num primeiro 

momento pela globalização, além do próprio crescimento dos muros e barreiras, sejam comerciais, ou físicas 

como é o caso do muro com o México ou a recusa em aceitar refugiados.  
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Exercícios 

 

1. (FUVEST) Observe o mapa. 

 
Atlas Geográfico Escolar. IBGE, 2012. 

 

Com base no mapa e em seus conhecimentos sobre os EUA, 

a) aponte duas razões da importância geopolítica desse país, na atualidade, considerando sua 

localização e dimensão territorial; 

b) explique a importância econômica, para esse país, da região circundada no mapa, considerando 

os recursos naturais e os aspectos humanos. 

 

 

2. (UECE 2018) Assinale com V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso, o que se diz a seguir sobre o 

papel dos Estados Unidos da América na geopolítica e na geoeconomia internacionais. 

(   ) Continuam sendo a maior potência política e econômica do mundo, pois sua superioridade militar 

é esmagadora e o país ainda detém o maior produto interno bruto (PIB) do planeta. 

(   ) Têm no seu mais recente presidente eleito, Donald Trump, um reconhecido conservador no que 

tange às ações de política externa em relação a países como Irã, Venezuela e Coreia do Norte. 

(   ) Fortaleceram importante posição de liderança ambiental global ao assumir compromissos na luta 

contra os efeitos das mudanças climáticas, em especial durante o Acordo de Paris sobre Mudança 

do Clima. 

(  ) Com a crise econômica sentida nos último anos, o país tem desenvolvido uma política de 

desmilitarização e redução dos custos com armamentos, fato que já resultou numa diminuição 

das tensões internacionais com países inimigos. 

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência: 

a) F, V, F, V.  

b) V, F, V, F.  

c) V, V, F, F.  

d) V, F, V, V. 
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3. (FUVEST 2016) O processo de expansão das características multilaterais do sistema ocidental nas 
diversas áreas do mundo conheceu crescente impasse a partir do início do novo século. A 
sustentabilidade de um sistema substancialmente unipolar mostrou-se cada vez mais crítica, 
precisamente em face das transformações estruturais, ligadas, antes de mais nada, ao crescimento 
econômico da Ásia, que pareciam complementar e sustentar a ordem mundial do pós - Guerra Fria. A 
ameaça do fundamentalismo islâmico e do terrorismo internacional dividiu o Ocidente. O papel de pilar 
dos Estados Unidos oscilou entre um unilateralismo imperial, tendendo a renegar as próprias 
características da hegemonia, e um novo multilateralismo, ainda a ser pensado e definido. 

Silvio Pons. A revolução global: história do comunismo internacional (1917-1991). Rio de Janeiro: Contraponto, 2014. 

 

O texto propõe uma interpretação do cenário internacional no princípio do século XXI e afirma a 

necessidade de se 

a) Valorizar a liderança norte-americana sobre o Ocidente, pois apenas os Estados Unidos dispõem 
de recursos financeiros e militares para assegurar a nova ordem mundial. 

b) Reconhecer a falência do modelo comunista, hegemônico durante a Guerra Fria, e aceitar a vitória 
do capitalismo e da lógica multilateral que se constituiu a partir do final do século XX. 

c) Combater o terrorismo islâmico, pois ele representa a principal ameaça à estabilidade e à 
harmonia econômica e política entre os Estados nacionais. 

d) Reavaliar o sentido da chamada globalização, pois a hegemonia política e financeira norte✄
americana tem enfrentado impasses e resistências. 

e) Identificar o crescimento vertiginoso da China e reconhecer o atual predomínio econômico e 
financeiro dos países do Oriente na nova ordem mundial. 

 

 

4. A formação de blocos econômicos tem como principal objetivo a maximização das relações comerciais 

entre os países integrantes. Nesse sentido, os países da América do Norte formaram um dos blocos 

econômicos mais importantes do planeta. Marque a alternativa que corresponde a esse bloco 

econômico. 

a) Mercosul 

b) Apec 

c) União Europeia 

d) Nafta 

e) Comunidade dos Estados Independentes (CEI). 
 

 

5. Durante a expansão territorial, a forma encontrada pelo governo americano para incentivar a ocupação 

de todo esse “vazio territorial” foi a partir da Homestead Act, que determinava: 

a) A distribuição gratuita de territórios para todo cidadão americano, desde que ele não fosse 
pertencente à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. 

b) A venda da terra a um preço muito baixo desde que a pessoa tivesse ao menos 21 anos e que 
habitasse e cultivasse a terra por, pelo menos, cinco anos. 

c) A distribuição de terra gratuita para todos aqueles que tivessem informações que levassem à 
prisão de criminosos. 

d) A distribuição de terras para os veteranos da Guerra Mexicano-Americana. 

e) A venda da terra por preços normais com condições de pagamento facilitadas para todos que 
lutassem contra as nações indígenas hostis. 
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Gabarito 

 

1.  

a) Entre as razões da importância geopolítica dos Estados Unidos, podem-se citar: o país é a principal 

potência mundial, tanto política como militar; é uma das maiores extensões territoriais do mundo, 

banhado pelos Oceanos Atlântico e Pacífico. Além disso, é rico em diversos recursos naturais, como 

petróleo, gás natural, gás de xisto, metais; possui a terceira maior população mundial e o maior 

mercado consumidor, devido ao seu alto poder aquisitivo. 

 

b) A região destacada no mapa é o Nordeste americano. Corresponde ao Cinturão dos Manufaturados 

(Manufacturing Belt) ou Cinturão da Ferrugem, como é conhecido hoje. Possui uma grande 

concentração populacional e urbana, a exemplo da megalópole BosWash (Boston até Washington). 

É um dos maiores mercados consumidores do país, além de ser uma região rica em recursos 

naturais, como ferro e carvão. 

 

2. C  

Os EUA segue investindo muito na indústria bélica e no poderio militar, e permanece como o país com 

maior PIB do mundo apesar da China ser um forte concorrente. 

 

3. D 

Ameaça do fundamentalismo islâmico e do terrorismo internacional, as mudanças estruturais ligadas ao 

crescimento econômico da Ásia remetem ao questionamento, respectivamente, das hegemonias 

políticas e militar dos Estados Unidos.   

 

4. D 

O Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) é um bloco econômico composto pelos três 

países que compõem a América do Norte: México, Estados Unidos e Canadá. 

 

5. B 

A estratégia de ocupação dos EUA foi a venda de terras a preço baixissimo com a promesa de 

permanencia, o que tinha como objetivo criar infraestrutura de cidades e colonização.  

 


