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RESUMO   
 

 

Antes de entrarmos nas especificidades de cada região, é necessário entender o que é a divisão regional com 

base nos critérios econômicos. Criada em 1969 pelo IBGE, essa divisão regional baseada no desenvolvimento 

econômico das regiões não segue exatamente as fronteiras dos estados e permite o planejamento e a gestão 

das áreas nacionais levando em conta o desenvolvimento produtivo, a concentração de capital e de elite, 

assim como permite visualizar semelhanças nos aspectos produtivos em cada uma das três regiões 

demarcadas. Essa divisão também engloba a discussão de espaços centrais e periféricos, assim como as 

diferenças de oportunidade e acesso a qualidade de vida nessa nova divisão. 

 

 

 
 

 

Nordeste 
Quando pensamos na ocupação do território brasileiro, o nordeste foi o primeiro pólo e grande centro do 

país. A capital, começando a análise a partir da colonização, era Salvador onde se concentrava a gestão e o 

poder político do país, mantendo também a relação direta com a Europa. Quando saímos do ciclo extrativista 

do Pau Brasil entrou-se no do açúcar que era muito forte no nordeste, como também o algodão e o fumo. 

Existe então um destaque político pela capital e pelo cenário, ou seja, pelo ciclo açucareiro e comércio direto 

com a Europa.  

Naturalmente o primeiro grande centro político vai virar também o primeiro grande centro populacional. A 

parte com mais dinamismo, vista como centro começa a formar a maior ocupação populacional no início. O 

nordeste passou por novas configurações do território começando a vivenciar então as perdas. Estudamos 

muito a crise do açúcar, que ocorreu paralelamente com outras atividades que começam a ganhar poder 

como a mineração em Minas Gerais e o café no Vale do Paraíba do Rio de Janeiro se expandindo para o oeste 

paulista e noroeste do Paraná.  

A capital sai de Salvador e passa pro Rio de Janeiro. Isso quer dizer que o grande polo econômico e político 

é assumido pelo Sudeste o que estimula uma migração para essa região. Paralelo ao processo de 

industrialização do sudeste, criando empregos e atrativos, podemos reparar o perfil da grande massa 

migratória do nordeste para o sudeste. O perfil do migrante gerou alguns problemas para o nordeste. Pelas 

estatísticas, o homem adulto principalmente é o perfil que mais migra buscando melhores condições. As 

mulheres, os idosos e as crianças ficavam no nordeste e as crianças tinham que ajudar em casa, reduzindo o 

número de crianças na escola. Essa inserção do migrante no sudeste também não se dá de formas fáceis e 

criam as vezes no urbano uma grande mão de obra desempregada e pobre.  
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Os nordestinos também migraram para o Centro Oeste na construção de Brasília nesse momento de 

desvalorização. Ele ocorreu porque estavam se criando novos polos como o primeiro de Salvador para atrair 

investimentos e gerar a população urbana. Na década de 90 e atualmente há um movimento de migração de 

retorno pois o nordeste volta a apresentar um crescimento econômico significativo, até maior do que o do 

Brasil. Isso foi apoiado no crescimento físico e estrutural da região nordeste com projetos de estradas e 

ferrovias, portos e aeroportos. Esse crescimento estrutural permite maior chegada e saída de pessoas e 

produtos. O nordeste passa nesse período a crescer de forma rápida e vertiginosa,  passando também por 

problemas de energia como apagões que afasta investimentos. Mas rapidamente conquista projetos de 

produção de energia, recebendo investimento em eletricidade e transporte, equipando as cidades e voltando 

a atrair empresários que não conseguem investir com tanta facilidade e tanto lucro nas áreas mais ocupadas 

do país.  

O sudeste hoje perde investimento pro nordeste por conta de seu alto custo, trânsito, falta de incentivo 

fiscais, etc. O nordeste nesse momento em que Rio de Janeiro e Brasília já estavam com inchaço urbano e 

concentração de investimentos se apresenta como uma opção mais barata atraindo investimentos, 

aumentando empregos e gerando centros formadores de mão de obra, o que integrou cada vez mais o setor 

nordeste na economia novamente. A quantidade de senadores eleitos dessa região também a destacam no 

quesito político. 

 

Existem ainda quatro subdivisões regionais do Nordeste. 

➢ Zona da mata - zona litorânea até o planalto da borborema, planície costeira nordestina estreita e 

perto do litoral. Zona muito importante de mata atlântica. Clima chuvoso quente, importante pro 

contexto de praias. Zona mais ocupada transformada e desmatada de todas. Passou por grandes 

perdas de área. O crescimento urbano industrial foi de sucesso nesta zona tendo também as grandes 

praias para o turismo. Atraiu migrantes do interior para o litoral criando cidades superlotadas como 

Salvador, Maceió, João Pessoa e Fortaleza por exemplo. Atividades se concentram no setor 

secundário e terciário da economia. 

 

➢ Agreste - Complementa as atividades da zona da mata. Tem como característica o desenvolvimento 

da policultura no setor primário, que é o desenvolvimento de diferentes gêneros agrícolas 

abastecendo a zona da mata. Essa prática faz subir alguns índices sociais, ganhando status e polos 

importantes como Campina Grande na Paraíba. Isso também atrai cada vez mais atividades de caráter 

urbano. As características culturais também atraem turismo. Em termos de geografia física, temos 

uma mata de transição ou ecótono, demarcando passagem ou transição de características de 

variação de clima, entre o sertão com a caatinga e a mata atlântica do litoral. Também apresenta 

diferentes formas de relevo e temperatura. 

➢ Sertão -  Representando mais da metade de seu território, com um clima semi-árido e índices 

pluviométricos baixos quando comparado ao restante do país, o associamos comumente a seca e a 

fome. Sua vegetação é de caatinga e tem a pecuária extensiva como principal atividade das grandes 

propriedades. O Rio São Francisco é utilizado como principal fonte de água para as populações de 

suas margens e também é usado para irrigação e para produção de energia com hidrelétricas como 

a de Sobradinho (BA). O Nordeste é uma região de alta pressão, com correntes de ar que transferem 

calor para latitudes maiores, favorecendo a estabilidade do tempo e a ausência de chuvas. 

➢ Meio Norte - O Meio Norte é encontrado no território dos estados do Maranhão e parte do Piauí. É 

uma faixa de transição entre o semiárido nordestino e a região amazônica. Apresenta clima tropical 

com muitas chuvas no verão, e índices pluviométricos maiores a oeste, principalmente por estar mais 

próximo a região amazônica. A vegetação natural dessa área é a mata de cocais, carnaúbas e babaçus. 

 

Centro-Sul 

 
A região geoeconômica Centro-Sul é a que mais concentra renda, serviços e população urbana no 

Brasil. A região do centro-oeste passou por diversos processos de ocupação, dentre os quais devemos 

destacar o bioma pantaneiro, ou pantanal mato-grossense, muito debilitado atualmente pela criação de gado 

e influência do agronegócio. O centro-oeste se insere em parte nessa divisão econômica por ter o estado do 

Mato Grosso que é considerado o coração do agronegócio no Brasil  fronteira essa que se expande em 

direção a Amazônia. Sobretudo entre 50 e 70, houve majoritária ocupação da elite sulista em direção a 

Amazônia afim de consolidar a fronteira agrícola. A elite imobiliária do sul criou cidades como a Sinop, que 
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recebe o nome de sua construtora, cidades voltadas para o agronegócio com comercio de tratores, 

educação voltada para agronomia e uma periferia prestadora de serviços de mão de obra.  Além disso, a 

construção de Brasília, afim de tirar a capital política do Rio de Janeiro, levando-a para um local mais afastado, 

valoriza econômico e politicamente a região. 

  

As regiões sul e sudeste são conhecidas por concentrarem renda e bons índices de desenvolvimento ao longo 

das últimas décadas. Isso ocorreu historicamente, no caso do sudeste, pela concentração da plantação de 

café no litoral que corresponde a Rio de Janeiro e São Paulo, que fez com que esses lugares fossem berço 

do investimento industrial urbano e assim concentrasse as grandes metrópoles brasileiras. Para estudar as 

regiões que se destacam pela sua economia diferenciada do restante do país, precisamos lembrar que ela 

está inserida na divisão regional pelo critério econômico na região centro-sul. Para entender os fenômenos 

que ocorrem nessas regiões é necessário olhar para a história e para o entorno. 

 

O termo centro sul está ligado a uma divisão regional baseada no critério socioeconômico, conhecida como 

core área. Essa divisão não respeita as fronteiras originalmente marcadas no mapa, incluindo as áreas mais 

desenvolvidas economicamente do Sul, Sudeste e Centro Oeste. O litoral sul do brasil é de ocupação recente 

e foi amplamente ocupado por migrantes europeus que viram no litoral sul do brasil uma oportunidade. Assim 

as características dessa localidade como policultura, músicas, hábitos foram incorporados, tendo como 

exemplo instituições como o CTG, o centro de tradição gaúcha e o Oktoberfest, festa de origem alemã que 

acontece em Blumenau. O Sul tem a menor extensão territorial do Brasil, o que limitava o desenvolvimento 

agrícola. Podemos comparar o tamanho inteiro do sul do Brasil com o tamanho de Minas Gerais. Possuindo 

um clima subtropical, teve tipos agrícolas típicos de cereais como soja, trigo e cevada. Com a revolução 

verde e a modernização do campo não estávamos mais restritos a condição climática. A modificação genética 

da semente da soja permitiu a expansão da fronteira da soja para o Mato Grosso do Sul. Isso fez com que 

muitos Gaúchos comprassem grandes latifúndios nesse estado. Além da expansão do domínio da soja, a 

política de JK e a construção de Brasília também estimularam o crescimento do Centro Sul. Outro impacto 

do processo de modernização do campo foi a crise na agricultura que aumentou a concentração fundiária e 

o desemprego rural. Houve então um fluxo migratório também dos pequenos agricultores e da mão de obra 

excedente do campo. Essa migração também foi para a busca das ofertas de emprego nos polos urbano 

industriais que surgiam no sudeste. Nesse período, grandes construtoras e empresas do setor imobiliário 

sulistas, como a Colonizadora Sinop S. A construíram cidades no Mato Grosso como a Sinop, Vera, Santa 

Carmem e Cláudia afim de receber essa mão de obra migrante. Podemos compreender então que o centro 

oeste é a segunda região mais urbanizada do Brasil por causa da mecanização na produção da soja e da 

construção dessas cidades privadas, direcionando a produção da mão de obra para o novo projeto de 

organização territorial brasileira. A cidade considerada capital da agroindústria do Brasil é Ribeirão Preto no 

interior de São Paulo. A cidade de São Paulo recebeu muito investimento industrial estrangeiro. Para falar da 

importância da região sudeste no complexo centro sul temos que lembrar do pioneirismo industrial, com as 

indústrias de base do Getúlio Vargas. A exploração de minérios com a Companhia Siderúrgica Nacional e a 

Vale, e o Petróleo da Petrobrás no Rio de Janeiro provocaram o grande crescimento e a importância daquela 

região. A indústria de consumo é comum em Minas, no Rio de Janeiro mas o maior destaque é São Paulo. O 

estado de São Paulo concentra também a Bovespa, o tecnopólos da Unicamp, um melhor setor de serviços 

e comércio, concentra um grande número de migrantes, etc. Isto são fatores que demonstram a importância 

da região na macrorregião Centro Sul. 

 

 

EXERCÍCIOS   
 

 

1. Em 1967, o geógrafo Pedro Pinchas Geiger elaborou uma divisão regional do Brasil, criando as regiões 

geoeconômicas. A principal particularidade dessa regionalização é o fato de ela não obedecer aos limites 

territoriais das unidades federativas do país, pois 
a) a preocupação do elaborador eram os limites naturais do país. 
b) as divisas dos estados não coincidem com as dinâmicas econômicas. 
c) foi realizada a partir de dados historiográficos da ocupação populacional. 
d) as divisões regionais não eram muito bem definidas na época de sua elaboração. 
e) os limites dos estados impediam uma análise integral do território 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vera_(Mato_Grosso)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Carmem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Carmem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A1udia_(Mato_Grosso)
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2. Durante as três últimas décadas, algumas regiões do Centro-Sul do Brasil mudaram do ponto de vista 

da organização humana, dos espaços herdados da natureza, incorporando padrões que abafaram, por 

substituição parcial, anteriores estruturas sociais e econômicas. Essas mudanças ocorreram, 

principalmente, devido à implantação de infraestruturas viárias e energéticas, além da descoberta de 

impensadas vocações dos solos regionais para atividades agrárias rentáveis. 
A

(adaptado). 

  

A transformação regional descrita está relacionada ao seguinte processo característico desse espaço 

rural: 

a) Expansão do mercado interno.  

b) Valorização do manejo familiar.  

c) Exploração de espécies nativas.  

d) Modernização de métodos produtivos.  

e) Incorporação de mão de obra abundante. 

 

3.  

 

 
(gráfico elaborado a partir de dados do IBGE. Anuário. Estatístico do Brasil, jam, 2001) 

 
Com base no gráfico acima, Brasil: Valor da produção industrial, pode-se afirmar CORRETAMENTE 

que: 

a) as condições climáticas, a falta de mão de obra qualificada e a carência de matérias-primas 

justificam a baixa participação do estado do Amazonas no valor total da produção industrial 

brasileira. 
b) a baixa participação da Região Sul no valor total da produção industrial brasileira deve-se sobretudo 

à forte presença de indústrias transnacionais. 
c) os estados mais industrializados do Brasil estão concentrados no Complexo Regional do Centro-

Sul. 
d) os estados da Região Sudeste participam com o maior valor gerado pela atividade industrial no 

Brasil. 
e) Bahia e Pernambuco, na Região Nordeste, contribuem mais do que os estados do Sul para o valor 

da produção industrial do Brasil. 

 

4. A respeito do Complexo Regional do Centro-Sul, assinale o que for INCORRETO: 

a) a região Centro-Sul apresenta uma maior concentração populacional em razão de sua avançada 

industrialização e pela acelerada urbanização. 

b) a modernização do campo permitiu que essa região liderasse a produtividade agrícola brasileira. 

c) por ser a região mais industrializada, apresenta complexos industriais em toda a sua extensão de 

forma coordenada. 

d) o Centro-Sul apresenta, em termos proporcionais, uma baixíssima quantidade de habitantes 

residentes em propriedades rurais. 
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5.  

 
(Atlas geografia escolar. Rio de Janeiro, IBGE, 2007) 

Com base no mapa, a correlação mais significativa entre os níveis de hierarquia urbana e o grau de 

modernização dos espaços agrícolas em todo o Brasil está indicada em: 

a) espaços com menos centros urbanos / maior produção agrícola 

b) estados com as metrópoles nacionais / agricultura com maior mecanização 

c) áreas com maior urbanização / sistema agrícola menos intensivo em capital 

d) regiões com rede urbana mais complexa / nível tecnológico da agricultura mais elevado 

 

6.  

 

 
Distribuição espacial da indústria no Brasil 

(IBGE: Atlas Geográfico Escolar 6ª ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2012, p. 136) 
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Assinale a alternativa que indica corretamente as causas para a atual disposição industrial apresentada 

no mapa. 
a) Desenvolvimento industrial têxtil na região Nordeste no século XIX. 
b) Herança das infraestruturas geradas pelo café na política industrial do Brasil durante o século XX. 
c) Guerra fiscal brasileira, que beneficiou os investidores da região Sul do Brasil. 
d) Resistência da região Centro-oeste do Brasil que se recusou a passar pela industrialização por 

sucessivas vezes. 
 

7. O movimento migratório no Brasil é significativo, principalmente em função do volume de pessoas que 

saem de uma região com destino a outras regiões. Um desses movimentos ficou famoso nos anos 80, 

quando muitos nordestinos deixaram a região Nordeste em direção ao Sudeste do Brasil. Segundo os 

dados do IBGE de 2000, este processo continuou crescente no período seguinte, os anos 90, com um 

acréscimo de 7,6% nas migrações deste mesmo fluxo. A Pesquisa de Padrão de Vida, feita pelo IBGE, 

em 1996, aponta que, entre os nordestinos que chegam ao Sudeste, 48,6% exercem trabalhos manuais 

não qualificados, 18,5% são trabalhadores manuais qualificados, enquanto 13,5%, embora não sejam 

trabalhadores manuais, se encontram em áreas que não exigem formação profissional. O mesmo 

estudo indica também que esses migrantes possuem, em média, condição de vida e nível educacional 

acima dos de seus conterrâneos e abaixo dos de cidadãos estáveis do Sudeste.  
Disponível em: http://www.ibge.gov.br. Acesso em: 30 jul. 2009 (adaptado).  

 

Com base nas informações contidas no texto, depreende-se que 

a) o processo migratório foi desencadeado por ações de governo para viabilizar a produção industrial 

no Sudeste.  

b) os governos estaduais do sudeste priorizam a qualificação da mão-de-obra migrante.  

c) o processo de migração para o Sudeste contribui para o fenômeno conhecido como inchaço 

urbano.  

d) as migrações para o sudeste desencadearam a valorização do trabalho manual, sobretudo na 

década de 80.  

e) a falta de especialização dos migrantes é positiva para os empregadores, pois significa maior 

versatilidade profissional. 

 

8.  

 
 

 

https://cdn.estuda.com/sis_questoes/posts/113980_pre.jpg?1476467957
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As trajetórias de participação das regiões Sudeste e Nordeste, apresentadas no mapa, estão, 

respectivamente, associadas ao(à) 

a) redução da renda média e a flexibilização das leis ambientais.  

b) encarecimento da mão de obra e à política de incentivos fiscais.  

c) expansão da malha rodoviária e à instalação de grandes projetos hidrelétricos.  

d) diminuição da participação do setor de serviços e à ampliação do agronegócio.  

e) aumento do fluxo migratório inter-regional e à descoberta de novas jazidas de carvão mineral. 

 

9.  

a) Agreste, zona localizada entre a Zona da Mata e o meio norte, que é uma área de transição com 

elevada densidade demográfica e grande urbanização. 

b) A Zona da Mata que apresenta devastação florestal, entretanto, o intenso reflorestamento impede 

a degradação da floresta original. 

c) O Sertão, área pobre, seca, tem baixas densidades demográficas, mas com intensa mecanização 

na agricultura, que é sua principal atividade. 

d) A faixa litorânea, área mais importante da região, onde estão os principais centros urbanos, 

aglomerados industriais e zonas portuárias. 

e) Meio-norte que engloba Maranhão e Piauí, área de latifúndios, pastagens naturais e intensa 

atividade agrícola. 

 

10. O processo de industrialização do Nordeste iniciou-se na segunda metade do século XIX. No início do 

século XX, sofreu a implantação de indústrias diferentes das até então existentes. 

 

A SUDENE reanimou o desenvolvimento industrial nordestino. Assinale a alternativa correta que se 

relaciona às afirmações anteriores. 

a SUDENE criando novas indústrias nas décadas de 1960 e 1970 aumentou sensivelmente o número de 

empregos nas capitais nordestinas e reduziu as migrações para essas capitais. 

a) a SUDENE conseguiu reanimar as indústrias tradicionais, na primeira metade do século XX, 

incentivando a implantação de fábricas de extração de óleo de sementes de algodão, de mamona 

e de oiticica que não sendo automatizadas resolveram, em boa parte, a questão do emprego. 

b) a implantação de usinas de açúcar e de fábricas de tecidos ligadas à produção do algodão, do 

agave e caroá foram iniciadas apenas após a criação da SUDENE, na década de 1950. 

c) apesar da SUDENE provocar um certo desenvolvimento industrial, não houve uma diversificação 

nos tipos de indústrias do Nordeste, após a década de 1950, permanecendo a mesma estrutura 

industrial, baseada na manufatura de produtos agrícolas. 

d) incentivos fiscais contribuíram para a implantação de novas indústrias e a modernização de 

algumas das antigas, no entanto, a SUDENE investindo mais em áreas que já apresentavam um 

certo dinamismo econômico, não minimizou a pobreza nordestina e as migrações para as grandes 

cidades. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

1. b. 

A regionalização é um fenômeno geográfico que traça limites no mapa a partir de um critério que precisa 

ser definido por quem está regionalizando. No caso da dinâmica econômica, ela não obedece os limites 

impostos pela tradicional divisão.  

 

2. d. 

O texto diz que as mudanças ocorreram pela implantação de infraestruturas viárias e energéticas, 

alterando a dinâmica do campo.  

 

3. c.  

De acordo com o gráfico, podemos perceber uma concentração industrial na região centro sul, que 

também é a mais abastada economicamente.  

 

4. d. 

O centro sul inclui os estados do centro considerados coração do agronegócio, e a própria região 

sudeste e o entorno de são Paulo se destacam no setor agrário industrial.  

 
5. d.  

O mapa demonstra que quanto mais completa a rede urbana, maior o nível tecnológico de agricultura. 

Isso porque a rede urbana concentra capital e desenvolvimento tecnológico em relação as áreas não 

urbanizadas.  
 

6. b. 

As primeiras áreas a serem urbanizadas com o projeto industrial foram as que já concentravam renda da 

produção de café dá época do sistema escravocrata.  

 

7. c. 

o inchaço urbano ocorre quando um grande contingente populacional migra em busca de melhores 

condições de vida para um determinado locus. No caso do sudeste, a urbanização não acompanhou a 

demanda dos que chegavam, causando diversos transtornos urbanos.  

 

8. b. 

Pelo mapa, podemos interpretar que a região sul diminuiu sua participação enquanto a região nordeste 

cresceu. Isso se dá por regiões concentradas começarem a ficar muito caras, simultaneamente com 

políticas de revitalização da região nordeste. O sul possui a maioria das jazidas de carvão mineral do 

Brasil.  

 

9. d. 

A faixa litorânea concentra o adensamento urbano e turístico. É importante lembrar que atualmente o 

nordeste atrai uma migração de retorno pela revalorização industrial e produtiva que a região vem 

recebendo. 

 

10. E. Foi na década de 1960 que foi criado a SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, 

atual Agência de Desenvolvimento do Nordeste), cuja estratégia deu ênfase à industrialização, com base 

em recursos obtidos através de incentivos fiscais e financeiros e também por investimento que visavan 

ampliar a infra-estrutura viária e energética da região.  

 


